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1 INTRODUÇÃO 

 

Para a realização de uma avaliação econômica de projetos de exploração e 

produção de óleo e gás, temos que ter em mente a grande quantidade de variáveis capazes 

de influenciar o projeto e seus resultados. Indo desde as variáveis tecnológicas, capazes 

de influenciar o rendimento e eficiência das etapas de prospecção à produção, até 

variáveis de mercado, que influenciam diretamente nas possibilidades do projeto 

Devido ao grande caráter multidisciplinar da análise, o ponto ótimo de 

harmonização da eficiência técnica com sua viabilidade econômica possui um equilíbrio 

delicado. Sendo necessário observar que há a possibilidade de o projeto ir de encontro a 

barreiras tecnológicas atualmente existentes, o que poderia ocasionar outros 

questionamentos relacionados a grandes investimentos em P&D e ao custo de 

oportunidade dos recursos aplicados. 

Percebemos assim a necessidade primária de considerações de ordem econômica 

para que que seja otimizado os investimentos tecnológicos com relação ao retorno que 

estes podem trazer ao projeto. 

Assim, a análise técnica no âmbito da engenharia do projeto já estima uma análise 

econômica que dita, em última instância, a margem onde determinado projeto é ou não 

executável. 

A primeira etapa a ser realizada nesse processo é a estruturação adequada do 

problema afim de construir um modelo de acordo aos resultados desejados. Feita a 

estruturação inicial, é necessária a análise sobre quais os melhores tipos de abordagem e 

ferramentas que se encaixam para lidar com as particularidades de determinado projeto. 

Nesse contexto, se torna aparente os desafios multidisciplinares do projeto e a 

necessidade de profissionais com amplo conhecimento tanto da área técnica como da 

econômica, afim de fomentar o diálogo em busca da melhor solução.  

Na maioria dos casos não há apenas uma solução e sim diversos caminhos 

possíveis para que o projeto se realize, porém, o objetivo é encontrar o caminho onde a 

relação entre o retorno financeiro com base nos investimentos realizados e a exposição 

ao risco seja a mais benéfica possível. 

 

1.1 Motivação 

 

A análise econômica de projetos de E&P de óleo e gás é, muitas vezes por motivos 
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didáticos, apresentada na literatura nacional frequentemente apenas na forma teórica, 

carecendo de exemplos práticos e, assim, limitando a percepção da dimensão das 

ferramentas utilizadas nesse processo. 

É comum encontrar estudos de casos onde são exemplificadas as diversas etapas 

que compõe a análise econômica do projeto, utilizando diversas técnicas de simulação e 

modelagem econômica. Porém, pouco se fala, nesse processo, qual o contexto ideal para 

a melhor utilização de cada técnica. 

Como consequência, constata-se uma subutilização de softwares que possuem 

enorme potencial para facilitar tanto no ensino como na prática de processos ligados, 

especialmente, a análise de risco. Tal situação acaba contribuindo para uma dificuldade 

na visualização das técnicas aprendidas no âmbito acadêmico. 

O presente trabalho visa suprir essas dificuldades, através de diversos exemplos e 

casos práticos, evidenciando a aplicabilidade real das diversas ferramentas utilizadas em 

cenários reais. 

 

1.2 Objetivo e Metodologia 

 

Devido à grande quantidade de variáveis que influenciam na exploração e 

produção de petróleo, cada projeto apresenta diversas possibilidades que deverão ser 

analisadas e ponderadas de acordo com a análise econômica. 

Assim, adentrar nessa temática através de estudos de casos mais aprofundados é 

tratar através de uma outra abordagem diversas disciplinas que frequentemente são 

tratadas com um foco na parte conceitual teórica. 

Temos como objetivo no presente trabalho de mostrar a análise econômica de 

projetos de E&P de óleo e gás através de diferentes estudos de casos analisados por 

diversas formas de avaliação econômica, visando obter uma compreensão geral e concreta 

da análise em diferentes contextos. 

Esta abordagem não se aprofundara em considerações minuciosas da 

fundamentação teórica das técnicas que estarão sendo aplicadas. Para isso já existe 

abundante bibliografia sobre as diversas disciplinas que serão aqui utilizadas, tais como: 

estatística, probabilidade, análise de risco, pesquisa operacional, árvore de decisões e 

simulação de Monte Carlo. 

Entretanto, a ausência de aprofundamentos nas considerações teóricas não supõe 

ausência de explicações das soluções aqui empregadas. Inclusive, se espera que o leitor, 
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ao término desta obra, esteja empregado com um conjunto de soluções que terão 

aplicabilidade prática em seu trabalho. 

Assim, o trabalho será capaz de propiciar uma maior rapidez no aprendizado para 

lidar com múltiplos cenários da forma mais eficiente, tendo extraído grande potencial 

empírico dos diversos softwares que aqui serão utilizados, tais como: @Risk, 

PrecisionTree e Excel. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos no qual essa introdução 

corresponde ao primeiro. Evidencia-se aqui a grande complexidade e relevância das 

análises que sustentam as tomadas de decisão em projetos de exploração e produção de 

óleo e gás; mostrando objetivo, metodologia e motivação na elaboração deste estudo feito 

através da apresentação de uma base teórica e de um conjunto selecionado de estudos de 

casos. 

O capítulo dois trará conceitos básicos de análise de um fluxo de caixa, 

apresentando os principais conceitos utilizados dentro da análise econômica, fornecendo 

assim uma base para que se possa avançar no estudo de tomada de decisões com as 

metodologias e conceitos apresentados nos próximos capítulos. 

No capítulo três é apresentada a metodologia de estruturação de problemas 

chamada de árvore de decisões, evidenciando como funciona seu processo de modelagem 

de projetos e sua estrutura dentro do precisiontree, software comumente usado para se 

trabalhar com essa metodologia. 

O capítulo quatro busca trabalhar encima da questão de quando um campo de 

exploração em atividade deve ser abandonado. Neste capítulo é introduzido o método de 

atualização bayesiano e o conceito de mínima chance aceitável através de estudos de caso 

em um campo de exploração. 

O capitulo cinco introduz o conceito de opções na exploração de um campo, a 

metodologia para calcular os parâmetros de tomada de decisão envolvidos e a análise a 

ser realizada considerando as variáveis envolvidas. Dessa forma, visa possibilitar a 

formação de uma visão crítica com relação as opções apresentadas e um método claro de 

como trabalhar encima delas através da apresentação de um estudo de caso detalhado. 
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2 FLUXO DE CAIXA TÍPICO DE UM PROJETO UPSTREAM  

 

Um fluxo de caixa básico de qualquer projeto de petróleo contém os seguintes 

componentes: custos da fase de exploração e prospecção, custos da fase de avaliação, 

custo da fase de desenvolvimento – quando os poços produtores estão sendo preparados 

para a produção de óleo –, custos e receitas operacionais, além dos custos de recuperação 

secundária, se necessário, e do custo de abandono, conforme indicado na figura abaixo 

 

Figura 2: Típico fluxo de caixa de um projeto E&P baseado no Sistema Fiscal Brasileiro 

 

(Fonte: Suslick, 2005) 

 

Em seguida detalharemos cada item desse fluxo de caixa, com o objetivo de 

enunciar as atividades envolvidas em cada fase 

 

2.2 Pré-Desenvolvimento  

 

O processo de descoberta de uma jazida de petróleo envolve um estudo 

aprofundado dos dados geológicos e geofísicos das bacias sedimentares. Durante esta 

etapa do projeto diversos métodos para determinar as características e condição da 
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formação e a acumulação de hidrocarboneto são utilizados, como métodos geológicos, 

sísmicos e potenciais. 

Assim, os investimentos em exploração incluem os estudos geológicos, os 

métodos geofísicos e a perfuração dos poços estratigráficos e pioneiros. Nesta fase os 

investimentos são função direta do risco médio envolvido na exploração da área, podendo 

ser muito variáveis.  

 

2.2 Desenvolvimento  

 

Dentro do desenvolvimento, vamos considerar todos os custos perfuração dos 

poços produtores e injetores do campo, a instalação da infraestrutura submarina e das 

facilities necessárias para produção e processamento, os investimentos necessários para 

produzir, coletar, tratar, armazenar, transportar e entregar o petróleo obtido do campo, 

segundo um “plano de desenvolvimento” estabelecido. Tais investimentos fazem-se ao 

longo do chamado “período de desenvolvimento” que pode durar de 2 a 7 anos. São, 

portanto, os investimentos para “instalar o sistema de produção”. São considerados 

também o faturamento obtido, o lucro e os impostos envolvidos nas operações realizadas. 

Dessa forma, podemos dividir em 4 seções principais, que explicaremos detalhadamente 

mais a frente: 

1. Capex 

2. Opex 

3. Impostos, Taxas e Royalts 

4. Faturamento e Lucro 

 

2.2.1 CAPEX  

 

CAPEX é a sigla da expressão inglesa capital expenditure, e, em português, 

designa despesas de capital ou investimento em bens de capital. Ou seja, é o montante de 

dinheiro despendido na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma 

determinada empresa ou de um determinado sistema produtivo. Isso significa, por 

exemplo, um investimento em um equipamento necessário para manter a produção de 

petróleo em um determinado poço (uma árvore de natal ou um manifold). 

No caso específico de um campo de petróleo o CAPEX está diretamente 

relacionado com investimentos nas atividades necessárias para a preparação da área a ser 
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explorada, da perfuração dos poços e da sua preparação para a produção (completação). 

Vale ressaltar que, na indústria de petróleo, normalmente divide-se o CAPEX de 

exploração e de produção e que, na maioria dos casos, ainda mais em águas tão profundas 

quanto o Pré-Sal, a perfuração pode chegar a custar cerca de 50% do total do CAPEX de 

exploração. 

 

2.2.2 OPEX 

 

OPEX é a sigla da expressão inglesa operational expenditure e, em português, 

refere-se ao custo associado à manutenção dos equipamentos e aos gastos de consumíveis 

e outras despesas operacionais, necessários à produção e à manutenção em funcionamento 

do negócio ou sistema. Por exemplo, a aquisição de um gerador é CAPEX, enquanto o 

custo com a sua manutenção e com seu combustível é OPEX.  

No caso específico de um campo de petróleo, o OPEX está diretamente 

relacionado com os custos de operação e manutenção dos poços que produzem óleo, além 

dos custos dos materiais, suprimentos e despesas administrativas. 

 

2.3 Investimento em Desenvolvimento 

 

São os investimentos necessários para produzir, coletar, tratar, armazenar, 

transportar e entregar o petróleo do campo, segundo um “plano de desenvolvimento”. 

Tais investimentos fazem-se ao longo do chamado “período de desenvolvimento” que 

pode durar de 2 a 7 anos. São, portanto, os investimentos para “instalar o sistema de 

produção” 

 

2.4 Investimento Adicionais 

 

Investimentos efetuados após a conclusão do desenvolvimento do campo, sendo 

destinados, normalmente, às seguintes atividades: 

 Perfuração de novos poços; 

 Instalação de equipamentos de elevação artificial; 

 Recuperação secundária e terciária. 

 

Vale a pena ressaltar que os investimentos em elevação artificial e recuperação 
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secundária e terciária visam alongar a vida útil do campo, podendo, em certas análises, 

entrar como parte do custo operacional. 

 

2.5 Custos de Abandono  

 

Os custos de desativação ou abandono são estimados a partir de valores unitários 

para os principais ativos que compõem o campo, com base na experiência de operações 

semelhantes em outros locais ou pela adoção de valores pesquisados na indústria. Estes 

valores são calculados em função das premissas estabelecidas no plano de desativação do 

campo, ou seja, para as condições de abandono definidas para cada um dos ativos, como 

exemplo: 

 Custo de rebocadores para remover a unidade de produção; 

 Retirada das linhas de ancoragem; 

 Intervenção dos poços (colocação de tampões e retirada de equipamentos de 

completação); 

 Limpeza dos equipamentos que serão abandonados no local; 

 Custos de descomissionamento de plataformas. 

 

2.6 Encargos de Produção  

 

Uma vez descoberto um campo comercial na fase de avaliação e preparado a 

infraestrutura de escoamento da produção (fase de desenvolvimento), um campo estará 

pronto para começar a produzir. Porém, sobre a produção incide alguns encargos de 

manter em funcionamento o sistema de produção instalado, são eles: 

 Custos Operacionais; 

 Custos de Manuseio do Petróleo – Custo de coleta, tratamento, armazenamento, 

transferência, transporte e entrega do óleo; 

 Overhead – Custos de administração e supervisão. Normalmente em torno de 10% 

a 20% dos custos operacionais e de manuseio já mencionados; 

 Custo dos Prêmios de Seguro das Instalações; 

 Tributos Incidentes sob a Lavra – Royalties, participação especial, taxa de 

retenção de área, por exemplo; 

 Impostos sobre a renda. 
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2.7 Incertezas 

 

Nos estágios iniciais da exploração, quando os dados são limitados, é comum que 

os resultados geológicos apresentem pouca acurácia, mesmo após realizado análises 

quantitativas da bacia em foco. Nestes casos, as incertezas culminam em projetos onde 

não se sabe se haverá qualquer tipo de receita, podendo resultar na ausência de um campo 

comercial de petróleo viável. Projetos desse tipo, onde é levado em consideração a 

presença do risco geológico, são caracterizados como projetos de risco, desdobrando 

sobre diferentes possibilidades, tecnicamente chamadas de eventos mutuamente 

exclusivos. 

Durante a fase de exploração existe também um grande número de incertezas 

relacionadas ao volume de óleo e a viabilidade econômica do projeto. À medida que a 

quantidade de informação obtida aumenta, essas incertezas são mitigadas e, 

consequentemente, a importância das incertezas relacionadas à tecnologia e o fator de 

recuperação aumenta. A situação é mais crítica em campos offshore e para reservatórios 

de óleo pesado, onde os investimentos são maiores e a flexibilidade operacional é menor. 

Na preparação de planos de desenvolvimento o processo de decisão envolve uma 

grande complexidade devido aos seguintes pontos: 

 A quantidade e a diversidade de decisões; 

 Esforço necessário para prever a produção com a precisão requerida; 

 A dependência das incertezas na estratégia de produção com impacto significante 

na análise de risco 

 

2.8 Estimativas Econômicas 

 

Uma vez considerados todos os custos e incertezas citados acima, partimos para a 

sua modelagem, onde cada corporação possui seus diversos métodos diferentes, 

resultando em uma ideia dos custos da oportunidade de exploração e de sua incerteza. 

Por outro lado, existe o problema de estimar ganhos potenciais para o projeto. 

Aqui o problema consiste em estimar o preço futuro do barril de óleo, não apenas no 

momento em que o projeto começa a dar retorno (que pode ser de até uma década ou mais 

a partir do início do investimento), mas também ao longo da vida do campo. 

Assim, temos que os modelos econômicos sofrem das mesmas desvantagens que 

os modelos científicos, dependendo das premissas, parâmetros e falta de dados do 



20 

 

modelo. Sendo os ganhos antecipados, caso o campo de exploração tenha sucesso, 

também com uma grande incerteza. 

 

2.9 Obtenção de Receitas Líquidas  

 

A receita líquida representa o retorno efetivo obtido pelo projeto, levando em 

consideração todos os investimentos realizados. Assim, define-se receita líquida da 

seguinte forma: 

Receita Bruta = (Vol. Óleo Produzido x Preço de Venda)  

Receita Líquida = (Receita Bruta– Encargos da Produção) 

Como exemplo, temos a seguinte situação: Um campo offshore planeja ter 5 poços 

de produção, com um tempo de desenvolvimento de 2 anos em regime de fluxo constante 

e custo total de U$ 40 milhões. Ao fim do desenvolvimento se inicia a produção 

comercial, tendo em vista as seguintes previsões de produção e receita 

 

Tabela 2.1: Previsões de produção e receita 

 

Fonte: HARBAUGH (1995) 

 

A produção comercial é encerrada no final do sétimo ano, sendo os poços 

invalidados por água do reservatório. 

Os encargos de produção envolvidos são apresentados a seguir: 

 Custos Operacionais (Cop): U$ 5.000 / poço-mês; 

 Custo de Manuseio (Cma): U$ 1 / barril 

 Seguro das instalações (Cs): U$ 150.000 / ano; 

 Tributos sobre a Lavra (TSL):5% x Receita Bruta; 

 Custo de Overhead (OVH):5% (Cop + Cm) 

Onde Cm = Cma x Produção Anual 

Assim, temos o seguinte fluxo de caixa para o referido projeto (em 103 U$): 

 

Ano
Produção 

(Barris)

Receita Bruta 

(Dólares)

3 666.000 20.000.000

4 573.000 17.200.000

5 493.500 14.800.000

6 425.000 12.750.000

7 366.000 10.976.000
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Ano 1 2 3 4 5 6 7

Demonstração do Resultado

Receita Bruta 0 0 20000 17200 14800 12750 10976

Tributos 0 0 1000 860 740 638 549

Custo Operacional 0 0 300 300 300 300 300

Custo Seguro 0 0 150 150 150 150 150

Custo Manuseio 0 0 666 573 494 425 366

Custos Overhead 0 0 145 131 119 109 100

Receita Líquida 0 0 17739 15186 12997 11129 9511

Saídas

Investimento 20000 20000 0 0 0 0 0

Total -20000 -20000 17739 15186 12997 11129 9511

VPL @ 15% 2.681,20

TIR 18%  

Fonte: HARBAUGH (1995) 

 

Foi admitido no exemplo anterior que ocorreu um abandono técnico da produção 

comercial de petróleo, tornando-se impossível a produção de óleo no quando a partir do 

momento que foi atingida a saturação de água nos poros das rochas reservatório. 

Outra condição de abandono comum nos projetos de produção de petróleo é 

quando a receita bruta resultante da produção se torna igual ou menor que os encargos de 

produção. 

O ponto apresentado, de igualdade entre a receita e os encargos, é denominado 

break-even point, sendo considerado como o ponto de decisão para abandonar o campo, 

dado que deixa de ser economicamente viável continuar produzindo. 

 

  

Custos Fixos 

Total de Encargos 

Receitas  
$ 

q 

Quantidade 

Break-Even 

Point 

Custos Variáveis 
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3 ÁRVORE DE DECISÕES 

 

Um conjunto de decisões de alta complexidade pode ser modelado através de 

diagramas quantitativos evidenciando as relações entre as diversas alternativas com seus 

respectivos resultados e probabilidades de ocorrência. A árvore de decisões é uma 

ferramenta de análise que é capaz de estruturar eficazmente esse processo, devido à sua 

capacidade de análise de projetos envolvendo um grande número de incertezas e 

variáveis. 

Assim, a ferramenta se enquadra bem ao ambiente de projetos exploratórios, 

possuindo grande funcionalidade para modelagem de situações que apresentem as 

seguintes etapas: 

 Modelagem de uma estrutura acurada para situações que apresentem diversas 

sequências de decisões e eventos incertos. 

 Cálculo do valor esperado para diferentes rotas de decisão visando otimizar o 

processo 

 Obtenção da distribuição de probabilidade para o payoff da decisão considerada 

ótima 

 Análise de sensibilidade da decisão ótima tendo em consideração as 

probabilidades dos eventos incertos 

A árvore de decisões possui uma estrutura ramificada que expõe as alternativas 

possíveis de forma cronológica da esquerda para a direita, expandindo-se 

proporcionalmente a variedade de decisões e a quantidade de eventos probabilísticos. 

Para projetos de E&P de óleo e gás costuma ser necessário a utilização de softwares para 

otimizar os resultados da árvore, essa necessidade se dá devido ao grande porte deste tipo 

de projeto e ao excesso de ramificações que podem ser geradas. 

Neste trabalho vamos utilizar o software PrecisionTree, uma ferramenta muito 

utilizada dentro da indústria petrolífera que possui uma interface com o Excel, permitindo 

visualizar o impacto das modificações em tempo real. 

 

3.1 Estrutura da Árvore  

 

Um dos grandes benefícios da utilização da árvore de decisões, comparado à 

outros métodos, é a apresentação do evento em uma ordem cronológica em conjunto com 
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um grande detalhamento do mesmo, sendo apresentados através da seguinte simbologia: 

o Nós: Os nós de decisão são apresentados como quadrados verdes, os nós de 

possiblidade, como círculos vermelhos e os nós de payoff são triângulos azuis. Há 

ainda dois outros nós (de lógica e referência) que são disponíveis para criação de 

modelos mais avançados. 

o Ramos: São utilizados como conectores dos 3 principais tipos de nós 

apresentados, da seguinte forma 

o O nó de decisão possuí um galho se estendendo dele para cada opção disponível 

o O nó de possiblidade possuí um galho para cada possível resultado 

o O nó de payoff não possui nenhum galho surgindo dele e nem retornando para ele, 

sendo considerado um “nó final” 

 

A figura 3.1 ilustra separadamente os elementos básicos apresentados de uma 

árvore decisão para um caso hipotético. 

 

Figura 4.1: Elementos básicos de uma árvore de decisões  

 

(Fonte: Análise Econômica de Projetos de Exploração e Produção de Óleo e Gás Através de Estudos de 

Casos, Rodrigo A. M. Cardoso, 2017) 

 

Neste caso, as alternativas de decisão se referem a quais unidades marítimas serão 

utilizadas. Os eventos probabilísticos apresentam o tamanho da reserva com suas 

respectivas probabilidades de ocorrência. O valor monetário esperado é indicado em cada 

nó e pode ser obtido através da simulação de Monte Carlo. 

A integração desses elementos básicos através dos ramos, seguindo o padrão 

específico para cara tipo de nó, dá origem a árvore de decisão. No primeiro caso o ramo 

terá sentenças de “verdadeiro” ou “falso” conforme o mesmo seja, respectivamente, um 

caminho ótimo ou não. Na parte inferior do ramo haverá o payoff da decisão. No segundo 

caso, haverá uma especificação nominal do evento probabilístico em questão, da 
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probabilidade de ocorrência e do payoff obtido por tal caminho. Por fim, no terceiro caso, 

é indicado a probabilidade e o payoff, porém sem rótulos nominais. 

 

3.3 Modelagem Decisória 

 

Para modelagem da árvore a ordem é determinada visando a obtenção das 

probabilidades condicionadas de interesse, dessa forma é priorizado a simplicidade da 

mesma. Caso a ordem não for a mesma da sequência temporal dos eventos e for 

conveniente à análise enquadrar-se a cronologia real, podemos inverter a ordem da 

estrutura através do teorema de Bayes.  

Podemos também otimizar a estrutura da árvore através de uma análise de 

sensibilidade, excluindo decisões pouco relevantes ao processo decisório. 

O método para calcular o caminho otimizado em uma árvore de decisão é chamado 

de “folding back”, através do seguinte procedimento: 

1) Redução dos nós de possibilidade – calcular o valor esperado dos nós com os 

melhores indicadores e reduzir a um único evento. 

2) Redução dos nós de decisão – escolher o caminho ótimo dentro do melhor nó de 

decisão e reduzir a um único evento. 

3) Repetir – retornar ao primeiro passo verificando se não há outro nó a ser analisado. 

A figura 3.2 demonstra um caso onde o foco principal do projeto envolve as 

diversas decisões iniciais e suas possíveis combinações, onde cada decisão um possui três 

alternativas, a decisão dois possui duas alternativas e a decisão três, três alternativas. 

Porém, é comum que, dentro deste espaço amostral de decisões, exista combinações 

incoerentes ou pouco viáveis. Assim, foca-se nas que são realmente executáveis, podendo 

dar origem a ações direcionadas, denominadas estratégias de ação. Resultando, através 

desse processo, uma árvore sensível reduzida, onde foram descartadas todas combinações 

que não são úteis ao projeto. 
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Figura 3.2: Múltiplas decisões iniciais: identificação de estratégias  

 

(Fonte: BRATVOLD, R.B., BEGG, S.: Making Good Decisions) 

 

A figura 3.3 representa o caso onde há apenas uma decisão envolvendo múltiplas 

incertezas. Considerando que cada alternativa de decisão possui seis nós terminais, o 

acréscimo de novas incertezas faria o número de variáveis crescer rapidamente. Assim, 

afim de otimizar a estrutura da árvore, deve-se excluir combinações que não são viáveis, 

analogamente ao caso anterior, porém agora com a seleção de um conjunto otimizado de 

eventos probabilístico que constituirão os cenários.  

 

Figura 4.2: Decisão única com múltiplas incertezas: identificação de cenários  

 

(Fonte: BRATVOLD, R.B., BEGG, S.: Making Good Decisions) 
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Para processos decisórios de grande porte, tais como um P&D de projetos 

exploratórios, são aplicadas ambas as técnicas a fim de reduzir ao máximo o tamanho da 

árvore através de uma análise conjunta de estratégia e cenário. Na prática é considerado 

primeiramente os cenários e posteriormente o desenvolvimento de estratégias para cada 

um deles. 
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4 ATUALIZAÇÃO BAYESIANA PARA UMA OPORTUNIDADE 

 

4.1 Introdução 

 

A capacidade de usar o método Bayesiano para atualizar as probabilidades de 

sucesso com base em novas informações é uma das ferramentas mais poderosas 

disponíveis na exploração de hidrocarbonetos.  

Após ser completo todas as avaliações dos modelos geológicos, produção e 

econômicos, incluindo a variação estimada das incertezas, os tomadores de decisão 

adotam uma estratégia de gastos. O resultado é geralmente que vários blocos são 

adquiridos e um passa pela avaliação de por onde perfurar poços, quantos perfurar, etc. 

A dificuldade surge quando a perfuração é de fato realizada, ou a empresa é bem 

sucedida em encontrar hidrocarbonetos no fundo do poço ou ela não é. Em caso de 

sucesso, uma revisão pós perfuração é feita para comprar os parâmetros reais ( tipo de 

óleo/ gás, propriedades petrofísicas do reservatório,valor econômico, etc.) aos previstos. 

Em caso de insucesso, uma revisão pós perfuração será feita para determinar as causas do 

fracasso. Em qualquer um dos dois casos, nova informação está disponível, podendo ser 

utilizada para atualizar a avaliação de risco da oportunidade. Essa atualização dos dados 

possibilita a escolha de qual estratégia de avaliação que deve se adotar, podendo :  

1. Continuar com a mesma estratégia de avaliação, 

2. Modificar a estratégia baseado na informação descoberta  

3. Abandonar a oportunidade.  

Portanto, todo o processo de análise de risco de exploração para uma oportunidade 

é reavaliado baseado na informação de poço. A atualização altera avaliações previas de 

probabilidades baseado na nova informação adquirida e por isso, impacta toda a avalição 

geológica, produção e econômica. Esse tipo de atualização de valor de uma oportunidade 

é um processo em andamento quando um campo é explorado, desenvolvido e produzido. 

Por exemplo, nos últimos estágios de um campo, pergunta - se se ainda é economicamente 

viável continuar a produzir,investindo em métodos avançados de recuperação, ou 

abandonar o campo.  

O uso de informação a posteriori para atualizar avalições previas, é chamado de 

atualização Bayesiana. nesse capitulo, o método geral é apresentado dentro do escopo de 

análise de risco exploratório.  
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4.2 Conceitos Gerais de Atualização Bayesiana 

 

O conceito principal da atualização bayesiana é melhor expressado através de um 

exemplo. Supomos que dois cenários geológicos radicalmente diferentes (A, B) foram 

propostos como uma oportunidade de exploração baseado em dados disponíveis. Para 

ambos os cenários, realiza-se uma análise completa do risco exploratório, gerando as 

probabilidades de perfuração com sucesso, 𝑝(𝑆|𝐴) e 𝑝(𝑆|𝐵), onde ambas são 

condicionadas em cada senário A e B sendo assumido respectivamente valido. Também 

se atribui uma probabilidade de cada cenário estar correto, 𝑝(𝐴) e 𝑝(𝐵), respectivamente, 

com a soma sendo: 

 

 𝑝(𝐴) + 𝑝(𝐵) = 1 (1) 

 

Então a probabilidade de sucesso, 𝑝(𝑆), independentemente de qual cenário está 

correto, é somente  

 

 𝑝(𝑆) = 𝑝(𝑆|𝐴)𝑝(𝐴) + 𝑝(𝑆|𝐵)𝑝(𝐵) (2) 

 

Agora suponha que um resultado bem sucedido para a perfuração realmente 

ocorra.  

Deseja-se atualizar a probabilidade de cada cenário ser correto com base na informação 

obtida a posteriori; isto é, deseja-se calcular 𝑝(𝐴|𝑆), a probabilidade do cenário A estar 

correto, dado que o evento S, uma perfuração bem sucedida, ocorre . Tem-se pelo 

Teorema de Bayes que: 

 

 𝑝(𝐴|𝑆)𝑝(𝑆) = 𝑝(𝑆|𝐴)𝑝(𝐴) (3) 

 

Assim, obtém-se a probabilidade atualizada do cenário A, dado que S ocorreu, por: 
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  𝑝(𝐴|𝑆) =
 𝑝(𝑆|𝐴)𝑝(𝐴)

𝑝(𝑆|𝐴)𝑝(𝐴) + 𝑝(𝑆|𝐵)𝑝(𝐵)
 (4) 

 

Analogamente, obtém-se 𝑝(𝐵|𝑆) pela mesma forma. 

Para um conjunto de N cenários geológicos possíveis, 𝐴𝑖 ,(i = 1,…, N ) a 

generalização da Eq. (4) é 

 

 𝑝(𝐴𝑖|𝑆) =
 𝑝(𝑆|𝐴𝑖)𝑝(𝐴𝑖)

∑ 𝑝(𝑆|𝐴𝑗)𝑝(𝐴𝑗) 𝑁
𝑗=1

 (5) 

 

A Eq.(5) é válida para qualquer tipo de evento S, não apenas à probabilidade de 

sucesso. Assim, o argumento poderia ser baseado na probabilidade de ocorrer cimentação 

em uma formação, na probabilidade de encontrar gás em vez de óleo, ou em qualquer 

outro evento que possa ser medido. Em cada caso, inicia-se com um conjunto de N 

"estados" possíveis, 𝐴𝑖 (i = 1, ..., N), e atribui-se uma probabilidade inicial, 𝑝(𝐴𝑖), do 

estado 𝐴𝑖 ser o correto; então calcula-se a avaliação da probabilidade de um evento S 

ocorrendo dentro da estrutura do estado 𝐴𝑖 e, em seguida, usa-se as observações 

posteriores da ocorrência (ou não-ocorrência) do evento S para atualizar a probabilidade 

inicial do estado 𝐴𝑖 ser correto. As probabilidades atualizadas podem então ser usadas 

como probabilidades iniciais e o processo é repetido, com as novas informações a 

posteriori sendo sequencialmente adicionadas para atualizar continuamente as 

probabilidades do estado.  

Assim, realiza-se continuamente atualização bayesiana, durante toda a vida útil de 

um projeto, para obtermos as probabailidades de forma cada vez mais precisa. O própio 

tempo de vida do campo é determinada pelo valor econômico de continuar a explorar a 

oportunidade, que é projetado com base em probabiliades sucesso calculadas usando 

informação a posteriori 
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4.3 Decisão de abandonar uma oportunidade 

 

4.3.1 Preâmbulo 

 

Uma das decisões mais difíceis durante a exploração de hidrocarbonetos é a de 

determinar quando abandonar uma oportunidade. Dado que a chance de se encontrar um 

reservatório econômico é muito pequena, concluir de maneira rápida e eficiente que um 

campo será economicamente inviável é vital para a saúde financeira da empresa operando 

o campo. 

Por exemplo, suponha que se tem perfurado três poços em um prospecto, com o 

resultado de que o primeiro é um poço seco, o segundo produz uma coluna de óleo fino e 

o terceiro é seco. Deve-se perfurar mais poços para provar viabilidade do campo? Em 

caso afirmativo, quantos? Tem-se informação suficiente dos três poços já perfurados para 

abandonar a oportunidade? Ao perfurar mais poços, que fração poderia ser secos e que 

fração poderia ser esperado para produzir petróleo? Todos os poços existentes deveriam 

ter sido perfurados? Deveria ter abandonado a oportunidade antes que todos os poços 

fossem perfurados? 

Os procedimentos de atualização bayesiana permitem abordar essas questões de 

uma maneira lógica e racional, disponibilizando de forma quantitativa as estimativas das 

probabilidades de sucesso ou fracasso de cada escolha que se poderia fazer.  

 

4.3.2 Ilustração Númerica Aplicando Bayes 

 

Considere-se inicialmente um campo antes de qualquer poço ser perfurado. 

Suponha-se que algum estudo de avaliação de risco de exploração realizado nessa fase 

ajudou a empresa a decidir pelo prosseguimento com a perfuração. Seja a probabilidade 

inicial de encontrar um reservatório econômico como 𝑝(𝐸𝑅), de modo que a 

probabilidade de não encontrar um reservatório econômico é dada por:  

 

𝑝(𝑁𝐸𝑅) = 1 − 𝑝(𝐸𝑅). 

 

Quatro probabilidades condicionais devem ser consideradas: 
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1. Probabilidade de perfurar um poço seco, dado que existe reservatório 

econômico, 𝑝(𝐷𝐻|𝐸𝑅) 

2. A probabilidade de perfurar e encontrar uma coluna de óleo, dado que existe 

reservatório econômico, 𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅) 

3. Probabilidade de perfurar um poço seco, dado que um reservatório econômico 

não existe, 𝑝(𝐷𝐻|𝑁𝐸𝑅) 

4. A probabilidade de perfurar e encontrar uma coluna de óleo, dado que um 

reservatório econômico não existe, 𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅) 

As estimativas iniciais dessas quatro probabilidades condicionais também devem 

ser fornecidas a partir do estágio original de avaliação de risco de exploração. 

Suponha agora que, com base nas informações disponíveis, antes de qualquer 

perfuração, a equipe de risco de exploração faz a avaliação de uma chance de 30% de 

perfurar um poço seco e uma chance de 70% de encontrar um poço de óleo, se existe um 

reservatório económico. Se não houver reservatório econômico, a avaliação exige 80% 

de chance de um poço seco e apenas 20% de chance de encontrar uma coluna de óleo. 

 

Tabela 4.1: Probabilidades iniciais do campo 

Probabilidades do Campo 

𝑝(𝐸𝑅)0 0.6 

𝑝(𝑁𝐸𝑅)0 0,4 

𝑝(𝐷𝐻|𝐸𝑅) 0,3 

𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅) 0,7 

𝑝(𝐷𝐻|𝑁𝐸𝑅) 0,8 

𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅) 0,2 

 (Fonte: Elaboração própria) 

 

Suponha também que a avaliação inicial do prospecto é altamente otimista, de 

modo que a probabilidade de encontrar um reservatório econômico é 60%. 

À medida que cada poço é perfurado, os resultados da perfuração são incorporados 

na avaliação do prospecto e as probabilidade do campo ser econômico é atualizada. 
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4.3.2.1 Primeiro Poço – Poço Seco 

 

Após a primeira perfuração, nenhum óleo foi produzido. Utiliza-se essa 

informação para atualizar duas probabilidades:1) 𝑝(𝐸𝑅|𝐷𝐻)1, a probabilidade de um 

reservatório ser econômico dado que o primeiro poço é seco, e 2)  𝑝(𝑁𝐸𝑅|𝐷𝐻)1 - a 

probabilidade de um reservatório não ser econômico, dado que o primeiro poço é seco. 

Da Eq. (4) tem-se:  

 

  𝑝(𝐸𝑅|𝐷𝐻)1 =
 𝑝(𝐷𝐻|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅)0

𝑝(𝐷𝐻|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅)0 + 𝑝(𝐷𝐻|𝑁𝐸𝑅)𝑝(𝑁𝐸𝑅)0
 (6) 

 

que, inserindo os valores numéricos, produz:  

 𝑝(𝐸𝑅|𝐷𝐻)1 =  𝑝(𝐸𝑅)1 = 0,36 

 

enquanto a probabilidade de nenhum reservatório econômico, dado o primeiro buraco 

seco, é 

 

  𝑝(𝑁𝐸𝑅|𝐷𝐻)1 =
 𝑝(𝐷𝐻|𝑁𝐸𝑅)𝑝(𝑁𝐸𝑅)0

 𝑝(𝐷𝐻|𝑁𝐸𝑅)𝑝(𝑁𝐸𝑅)0 + 𝑝(𝐷𝐻|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅)0
 (7) 

 

que, inserindo os valores numéricos, produz 

 

 𝑝(𝑁𝐸𝑅|𝐷𝐻)1 =  𝑝(𝑁𝐸𝑅)1 = 0,64 

 

Assim, a avaliação inicial de 60% de chance de se ter um reservatório econômico 

caiu para 36% com o resultado do primeiro poço seco, enquanto a chance não ser 

reservatório econômico aumentou de 40% para 64%. 
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4.3.2.2 Segundo poço – Poço Produtor  

 

Utilizando a Eq. (4), calcula-se a atualização da probabiliade do reservatório ser 

econômico, dado que o segundo poço produz uma coluna de petróleo, encontrando 

 𝑝(𝐸𝑅|𝑂𝐶)2 . Da mesma forma, achamos a probabilidade do reservatório não ser 

economico  𝑝(𝑁𝐸𝑅|𝑂𝐶)2 . Para calcular essas probabilidades, coloca-se os novos valores 

de probabilide 𝑝(𝐸𝑅)1 e 𝑝(𝑁𝐸𝑅)1 na Eq. (8), pois esses contém as informações do 

primeiro poço seco.  

 

  𝑝(𝐸𝑅|𝑂𝐶)2 =
 𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅)1

𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅)1 + 𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅)𝑝(𝑁𝐸𝑅)1
 (8) 

 

 que, inserindo os valores numéricos, produz: 

 𝑝(𝐸𝑅|𝑂𝐶)2 =  𝑝(𝐸𝑅)2 = 0,66 

 

enquanto a probabilidade atualizada correspondente,  p(NER|OC)2, é dada por: 

 

 𝑝(𝑁𝐸𝑅|𝑂𝐶)2 =  𝑝(𝑁𝐸𝑅)2 = 0,34 

 

Logo, ao achar um poço produtor, a perspectiva pessimista dada pelo resultado do 

primeiro poço foi revertida. agora a probabilidade de um reservatório econômico saltou 

de 36% para 66%, e a chance de não encontrar um reservatório econômico caiu de 64% 

para 34% com o resultado do achado. 

 

4.3.2.3 Terceiro poço - Poço Seco 

 

Seguindo o mesmo procedimento usado anteriormente, pode-se computar: 

 

  𝑝(𝐸𝑅|𝐷𝐻)3 =
 𝑝(𝐷𝐻|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅)2

𝑝(𝐷𝐻|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅)2 + 𝑝(𝐷𝐻|𝑁𝐸𝑅)𝑝(𝑁𝐸𝑅)2
 (9) 
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que, inserindo os valores numéricos, produz 

 

 𝑝(𝐸𝑅|𝐷𝐻)3 =  𝑝(𝐸𝑅)3 = 0,42 

 

enquanto, correspondentemente, um também obtém 

 

 𝑝(𝑁𝐸𝑅|𝐷𝐻)3 =  𝑝(𝑁𝐸𝑅)3 = 0,58 

 

Assim, o otimismo, resultante do poço anterior com sua coluna de óleo, é reduzida 

pelo terceiro poço com a chance de um reservatório econômico caindo de 66% para 42% 

e a chance de não ser um reservatório econômico aumentando de 34% para 58%. Portanto, 

a chance otimista original de 60% é reduzida para 42%, e a chance de falha de 40% é 

aumentada para 58%. 

 

4.3.2.4 Generalizando - Chances de Sucesso 

 

Suponha-se agora que N poços possam ser perfurados no campo. Qual é a 

probabilidade de que K dos N poços produzem petróleo? Essa probabilidade é obtida 

considerando dois componentes. O primeiro é a probabilidade de se encontrar uma coluna 

de óleo, dado que existe um reservatório econômico multiplicado pela probabilidade de 

um reservatório econômico existir. O segundo, a probabilidade de se encontrar uma 

coluna de óleo, dado que não existe um reservatório econômico multiplicado pela 

probabilidade de não existir um reservatório econômico. 

Assim, a probabilidade de um poço produzir petróleo, 𝑝(𝑂𝐶), será : 

 

  𝑝(𝑂𝐶) =  𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅)𝑝(𝐸𝑅) +  𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅)𝑝(𝑁𝐸𝑅) (10) 

 

Supondo, que o valor de 𝑝(𝑂𝐶) seja constante, pode-se construir um modelo 

binomial para calcular a probabilidade de que K poços dos N perfurados são produtores 

de petróleo. 
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 𝑝𝑛(𝑘) =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
𝑝(𝑂𝐶)𝑘 (1 − 𝑝(𝑂𝐶)𝑛−𝑘 (11) 

 

No entanto, o que interessa para a empresa explorando o campo é saber se o 

reservatorio é economicamente viavel. Para que isso seja respondido, precisa-se encontrar 

a probabilidade de um reservatório ser econômico dado que K poços de N produzem 

petróleo 𝑝(𝐸𝑅|𝑘)𝑛. 

Temos pelo Teorema de Bayes: 

 

 𝑝(𝐸𝑅|𝑘)𝑛 =  
 𝑝(𝑘|𝐸𝑅)𝑛 ∗  𝑝(𝐸𝑅) 

 𝑝(𝑘|𝐸𝑅)𝑛 ∗  𝑝(𝐸𝑅) +  𝑝(𝑘|𝑁𝐸𝑅)𝑛 ∗  𝑝(𝑁𝐸𝑅) 
 (12) 

 

Pode-se adaptar a Eq.(11) para o cálculo da probabilidade de K poços em N 

encontrar óleo, dado que um reservatório econômico existe: 

  𝑝(𝑘|𝐸𝑅)𝑛 =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅)𝑘 (1 − 𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅)𝑛−𝑘 (13) 

 

Analogamente, a probabilidade de K de N poços produzindo uma coluna de óleo, 

dado que um reservatório econômico não existe é: 

 

  𝑝(𝑘|𝑁𝐸𝑅)𝑛 =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅)𝑘 (1 − 𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅)𝑛−𝑘 (14) 

 

Assim, a probabilidade de um reservatório ser econômico, dado que K de N poços 

encontram uma coluna de óleo é: 

 

 
 𝑝(𝐸𝑅|𝑘)𝑛 =

1

𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅)𝑘 

𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅)𝑘 
(1 − 𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅)𝑛−𝑘

(1 − 𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅)𝑛−𝑘
𝑝(𝑁𝐸𝑅)
𝑝(𝐸𝑅)

+ 1

 
(15) 

 

Como no caso estudado 𝑝(𝑂𝐶|𝐸𝑅) = 0,7 e 𝑝(𝑂𝐶|𝑁𝐸𝑅) = 0,2, a Eq. 15 pode ser 

rescrita como:  
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 𝑝(𝐸𝑅|𝑘)𝑛 =
1

(0,2)𝑘 

(0,7)𝑘 
(0,8)𝑛−𝑘

(0,3)𝑛−𝑘
𝑝(𝑁𝐸𝑅)
𝑝(𝐸𝑅)

+ 1

 

 

4.3.2.5 Mínima Chance Aceitável 

 

Cada corporação define uma mínima chance aceitável, MAC, de uma oportunidade 

ser econômica. Uma vez que a probabilidade de um reservatório ser econômico cair 

abaixo do MAC, a decisão geralmente é feita para abandonar a oportunidade. Igualando o 

MAC com a probabilidade de encontrar um reservatório econômico dado que K poços de 

N encontram uma coluna de óleo, isto é, MAC =  𝑝(𝐸𝑅|𝑘)𝑛 pode-se escrever pela Eq.(15):  

 

 
(0,2)𝑘 

(0,7)𝑘 

(0,8)𝑛−𝑘

(0,3)𝑛−𝑘

𝑝(𝑁𝐸𝑅)

𝑝(𝐸𝑅)
=  

(1 − 𝑀𝐴𝐶)

𝑀𝐴𝐶
 (16) 

O que permite o cálculo do número de poços n em função do MAC 

 

 
𝑛 = 𝑘 +

ln (
1 − 𝑀𝐴𝐶 

𝑀𝐴𝐶 ) + ln (
𝑝(𝐸𝑅) 

𝑝(𝑁𝐸𝑅)
) + 𝑘 ln

0,7
0,2

ln 0,8 − ln 0,3
 

(17) 

 

Assim, usando o método de atualização Bayesiano nos resultados dos três 

primeiros poços, pode-se determinar o número de poços a perfurar antes do abandono ser 

considerado com base tanto na mínima chance aceitável quanto na informação atualizada 

sobre 𝑝(𝐸𝑅) e 𝑝(𝑁𝐸𝑅) fornecida. 

O valor inicial do número de poços a perfurar leva em consideração os valores 

iniciais de 𝑝(𝐸𝑅), 𝑝(𝑁𝐸𝑅) e o valor da mínima chance aceitável, que para esse exemplo 

será de 5%. Assim obtém-se: 

 

𝑛0 = 0 +
ln (

1 − 0,05 
0,05

) + ln (
0,60 
0,40) + 0 ∗ ln

0,7
0,2

ln 0,8 − ln 0,3
= 3,42 

 

Ou seja, a empresa explorando o campo precisa perfurar entre 3 a 4 poços para 

determinar se o campo é economicamente viável.  
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Após o primeiro poço, tem-se um poço seco (K = 0) e 𝑝(𝐸𝑅)1 =

0,36, 𝑝(𝑁𝐸𝑅)1 = 0,64. O número de poços que devem ser perfurados é: 

 

𝑛1 = 0 +
ln (

1 − 0,05 
0,05

) + ln (
0,36 
0,64) + 0 ∗ ln

0,7
0,2

ln 0,8 − ln 0,3
= 2,42 

 

Portanto, o primeiro poço ser seco alterou a previsão que será necessário perfurar 

entre 3 a 4 poços no campo, o novo valor de n indica que deve-se perfurar entre 2 a 3 

poços. Como um poço já foi perfurado, a corporação sabe que realizará mais uma 

perfuração e possivelmente fará outra após essa para determinar a viabilidade econômica 

do campo.  

Depois do segundo poço, tem-se um poço produtor (K = 1), 𝑝(𝐸𝑅)2 = 0,66 e 

𝑝(𝑁𝐸𝑅)2 = 0,34 de modo que: 

𝑛2 = 1 +
ln (

1 − 0,05 
0,05

) + ln (
0,66 
0,34) + 1 ∗ ln

0,7
0,2

ln 0,8 − ln 0,3
= 5,97 

 

Esse novo valor de n indica que mais quatro poços são sugeridos para comprovar 

a perspectiva.  

Depois do terceiro poço, ainda tem-se apenas um poço,(k = 1), com uma coluna 

de óleo e a atualização das probabilidades são 𝑝(𝐸𝑅)3 = 0,42, 𝑝(𝑁𝐸𝑅)3 = 0,58 de 

modo que: 

 

𝑛2 = 1 +
ln (

1 − 0,05 
0,05

) + ln (
0,42 
0,58

) + 1 ∗ ln
0,7
0,2

ln 0,8 − ln 0,3
= 4,97 

 

O terceiro poço ser seco diminui a previsão de 6 poços perfurados, sendo 4 novos, 

para apenas 5 poços serem perfurados onde apenas mais dois poços devem ser 

autorizados, pois 3 ja foram perfurados. 

O processo portanto é repitido continuamente, até que chega-se num ponto em que 

o numero de poços associado ao MAC for igual ou menor que o numero de poços ja 

perfurados para que seja determinado quando que se deve abandonar uma oportunidade  
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4.3.3 Graficos, Resultados e Possiveis Cenários 

 

4.3.3.1 PrecisonTree 

 

Pode-se modelar o estudo de caso atraves de planilhas excel utilizando o software 

PrecisionTree. Para o primeiro caso em que tem-se os valores inicias dados pela tabela 

4.1, podemos montar a árvore da figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Condições Iniciais do Campo 

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

O Software permite que seja invertida a estrutura dos ramos da árvore para que se 

possa calcular as probabilidades condicionadas e assim é obtém-se as novas 

probabilidades 𝑝(𝐸𝑅) e 𝑝(𝑁𝐸𝑅) atualizadas. Essa inversão é feita ao ativar a ferramenta 

“ Revisão Bayesiana ” do PrecisionTree e a nova árvore é dada pela figura 4.2  

 

Figura 4.2: Árvore Inicial invertida 

 

 (Fonte: Elaboração própria) 

 

Essa nova árvore possui dois caminhos, o ramo de cima indica que o primeiro 

poço perfurado será seco e obtemos as novas probabilidades atualizadas. O ramo de baixo 
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indica que o primeiro poço produz óleo e tem-se as novas probabilidades na condição do 

primeiro poço ser produtor. A cada novo poço, pode se replicar a estrutura da figura 4.1 

alterando apenas as propriedades.  

 

4.3.3.2 Gráfico Excel e Variações após o terceiro poço  

 

Para que seja feita uma análise mais completa do caso, construiu-se uma planilha 

de até 10 poços perfurados para que possamos construir gráficos de como varia as 

probabilidades 𝑝(𝐸𝑅) e 𝑝(𝑁𝐸𝑅) em 3 cenários diferentes após o terceiro poço. Também 

esta incluindo uma linha vertical indicando valor do MAC. Se a linha de 𝑝(𝐸𝑅) ficar 

abaixo do MAC, a oportunidade deverá ser abandonada. 

 

4.3.3.2.1 Cenário de Poços Alternados  

 

Ao explorar o campo, a empresa obtém resultados alternados, como indicado na 

tabela 4.2 e pelo gráfico na figura 4.3. 

 

Tabela 4.2: Dados No Cenário Alternativo  

Poço Tipo de Poço 𝑝(𝐸𝑅) 𝑝(𝑁𝐸𝑅) Na- N 

Poço 1 Poço Seco 0,36 0,64 1 

Poço 2 Poço Produtor 0,66 0,34 4 

Poço 3 Poço Seco 0,42 0,58 2 

Poço 4 Poço Produtor 0,72 0,28 5 

Poço 5 Poço Seco 0,49 0,51 3 

Poço 6 Poço Produtor 0,77 0,23 5 

Poço 7 Poço Seco 0,56 0,44 3 

Poço 8 Poço Produtor 0,82 0,18 6 

Poço 9 Poço Seco 0,63 0,37 4 

Poço 10 Poço Produtor 0,85 0,15 6 
(Fonte: Elaboração própria) 
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Figura 4.3: Dados No Cenário Alternativo 

 

(Fonte: Elaboração própria) 

Ao analisar a tabela 4.2 e a figura 4.3, verifica-se que o cenário alternativo é de 

agrado para a empresa pois com o aumento do número de poços perfurados maior será a 

probabilidade de que o reservatório é econômico. Ao utilizar o critério de MAC, em 

nenhum momento a diferença entre o número de poços a perfurar até o abandono com o 

número de poços perfurados fica menor ou igual a zero. Percebe-se na realidade um 

aumento entre 𝑁𝑎  e 𝑁 , o que indica que o campo possui boas chances de trazer lucro para 

a corporação. 

 

4.3.3.2.2 Cenário de 2 Poços Secos – 1 Poço Produtor 

 

Nessa outra situação, considerou- se que após o terceiro poço, para cada poço 

produtor, os próximos dois poços serão secos. Assim obtém-se a tabela 4.3 e a figura 4.4 

. 

 

Tabela 4.3: Dados No Cenário 2-1 Poços Secos 

Poço Tipo de Poço 𝑝(𝐸𝑅) 𝑝(𝑁𝐸𝑅) Na- N 

Poço 1 Poço Seco 0,36 0,64 1 

Poço 2 Poço Produtor 0,66 0,34 4 

Poço 3 Poço Seco 0,42 0,58 2 

Poço 4 Poço Seco 0,22 0,78 0 

Poço 5 Poço Produtor 0,49 0,51 3 

Poço 6 Poço Seco 0,27 0,73 1 
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Poço 7 Poço Seco 0,12 0,88 -1 

Poço 8 Poço Produtor 0,32 0,68 1 

Poço 9 Poço Seco 0,15 0,85 -1 

Poço 10 Poço Seco 0,06 0,94 -3 
 (Fonte: Elaboração própria) 

 

Figura 4.4: Dados No Cenário 2-1 Poços Secos 

 

 (Fonte: Elaboração própria) 

 

Observando a tabela 4.3 verificamos que no cenário em que eu tenho dois poços 

secos para um poço produtor a probabilidade do reservatório ser econômico é bastante 

baixa. Se 10 poços forem perfurados, 𝑝(𝐸𝑅) = 6% o que é um valor muito baixo, 

principalmente considerando a estimativa original de 60%. Segundo o critério do MAC = 

5%, nem deveria ser perfurado 10 poços pois após o quarto poço perfurado ser seco, a 

recomendação é de abandono de poço. 

 

4.3.3.2.3 Cenário de 1 Poço Seco – 2 Poços Produtors 

 

Nessa outra situação, considerou- se que após o terceiro poço, para cada poço sec, 

os próximos dois poços serão produtores . Assim obtém-se a tabela 4.4 e a figura 4.5 . 

 

Tabela 4.4: Dados No Cenário 2-1 Poços OC 

Poço Tipo de Poço 𝑝(𝐸𝑅) 𝑝(𝑁𝐸𝑅) Na- N 

Poço 1 Poço Seco 0,36 0,64 1 
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Poço 2 Poço Produtor 0,66 0,34 4 

Poço 3 Poço Seco 0,42 0,58 2 

Poço 4 Poço Produtor 0,72 0,28 5 

Poço 5 Poço Produtor 0,90 0,10 7 

Poço 6 Poço Seco 0,77 0,23 5 

Poço 7 Poço Produtor 0,92 0,08 8 

Poço 8 Poço Produtor 0,98 0,02 10 

Poço 9 Poço Seco 0,94 0,06 8 

Poço 10 Poço Produtor 0,98 0,02 11 
 (Fonte: Elaboração própria) 

 

Figura 4.5: Dados No Cenário 2-1 Poços OC 

 

 (Fonte: Elaboração própria) 

 

Observando a tabela 4.4 verificamos que no cenário em que eu tenho dois poços 

produtores para um poço seco a probabilidade do reservatório ser econômico é bastante 

alta. Se 10 poços forem perfurados, 𝑝(𝐸𝑅) = 98% o praticamente garante que o campo é 

viável. Segundo o critério do MAC = 5%, em nenhum momento deve ser considerado o 

abandono do poço  
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5 OPÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

 

5.1 Introdução 

 

No mercado de ações, a opção de comprar uma ação em uma data futura por um 

preço fixo requer dinheiro. Por exemplo, se uma ação está atualmente sendo negociada a 

$50 e antecipa-se que o preço da ação subirá para $80, então o custo da opção de comprar 

ações no futuro por $50 não deve ser superior a $30 por ação. Caso a opção for exercida, 

os custos totalizados por ação serão $50 mais o custo da opção de $30. Se o preço da ação 

cair abaixo de $ 50, o contrato de opção para comprar a $50 não será exercida e a perda 

será de $ 30 por ação. Dado esse cenário, a questão que o mercado de ações deseja saber 

é: Quanto deve-se pagar pela opção?  

Na exploração de hidrocarbonetos, um problema semelhante surge da seguinte 

forma. Suponha que uma formação geológica possa apresentar uma nova oportunidade 

de negócios, pois existe suspeita que haja uma acumulação de petróleo. Após ser feita 

uma avaliação desse campo, obtém-se uma estimativa da probabilidade de sucesso, 𝑝𝑠, 

de que seja encontrado hidrocarbonetos. O total de ganhos, se o projeto for bem sucedido, 

quanto os custos para financiar o projeto serão estimados por 𝐺 e 𝐶. Pela figura 5.1 pode-

se representar uma arvore de decisão que será avaliada pela corporação.  

 

Figura 5.1: Diagrama de Decisão Sem Opção  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Onde 𝑝𝑓 = 1 −  𝑝𝑠.  

Convencionalmente, a decisão de investir em um projeto é baseado no seu valor 
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esperado, 𝐸𝑣, que é dada por: 

 

 𝐸𝑣 =  𝑝𝑠𝐺 − 𝐶 (18) 

 

Para que o projeto possa dar lucro, 𝐸𝑣  ≥ 0, o que obriga a estimativa de ganho 

ser: 

 

 𝐺 ≥  
𝐶

𝑝𝑠
  (19) 

 

Observe que o ramo da probabilidade de sucesso da árvore de decisão tem um 

payoff, 𝐻𝐶𝑉, onde 𝐻𝐶𝑉 =  𝑝𝑠(𝐺 − 𝐶), e o ramo da probabilidade de fracasso tem um 

payoff, 𝐿𝐶𝑉, onde 𝐿𝐶𝑉 = − 𝑝𝑓 𝐶. O valor esperado 𝐸𝑣 também pode ser espresso por:  

 

 𝐸𝑣 = 𝐻𝐶𝑉 −  𝐿𝐶𝑉  (20) 

 

A razão pela qual uma corporação pode querer ter uma opção em uma 

oportunidade de exploração, é para poder esperar até que mais informações sejam 

disponíveis antes de comprometer-se com a decisão de perfurar. Por exemplo, em uma 

situação em que uma oportunidade é uma dos primeiros prospectos em um novo play, as 

estimativas de ganho, custo e probabilidade de sucesso são pouco conhecidas. Assim, até 

que sejam firmadas no futuro pela informação de perfuração de outras operadoras, a 

corporação pode preferir adiar a decisão de perfurar. 

A empresa necessita tomar uma decisão agora, com base nas informações 

atualmente disponíveis e utilizando alguns métodos para estimar valores da probabilidade 

de sucesso, ganhos, custos e o montante máximo que deve-se pagar pela opção exclusiva 

de perfurar mais tarde. Tais custos de opção aumentam os custos totais do projeto se a 

corporação decidir perfurar, o que reduz os ganhos estimados, ao menos que as 

informações futuras forneçam grande mudança nas estimativas de chances de sucesso ou 

ganhos. Se a atual chance estimada de sucesso estiver próxima de 100%, então não se 

desejaria pagar muito por uma opção, pois é altamente improvável que informações 

futuras direcionem as probabilidades de sucesso para muito longe. Igualmente, se o valor 
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esperado do projeto for pequeno, então pagar um grande preço de opção reduzirá ainda 

mais o 𝐸𝑣 correndo o risco de ficar negativo. 

 O problema de avaliar o valor máximo da opção, que depende das informações 

atualmente disponíveis ou em informações futuras previstas, tem como objetivo 

proporcionar o melhor retorno (ou menor perda) para a corporação. A capacidade de 

calcular o valor máximo de uma opção para uma oportunidade de exploração de 

hidrocarbonetos baseado nas informações atualmente disponíveis é o que este capítulo é 

sobre.  

 

5.2 Valor de opção baseado em informações disponíveis 

 

Um grupo de exploração para um projeto potencialmente lucrativo sempre, terá 

que determinar se deve ser adquirido uma opção. Para tomar essa decisão, deve-se usar 

apenas as informações atualmente disponíveis ? Ou se deve usar modelos preditivos que 

antecipam o comportamento futuro da oportunidade para avaliação da opção? 

Pode-se argumentar que os atuais valores de probabilidade de sucesso, ganhos e 

custos já fornecem uma estimativa da incerteza do valor esperado, 𝐸𝑣, da oportunidade 

através da variância dada pela eq (4):  

 

 𝜎2 = 𝑝𝑠(1 − 𝑝𝑠)𝐺2 (21) 

 

O valor esperado mede apenas o resultado estatístico de um número infinito de 

tentativas de perfuração do poço, que nunca é realizado para um único poço perfurado, 

pois ou um poço é bem sucedido ou não é. Assim, como 𝐸𝑣 não é um dos resultados 

possíveis, somos obrigados a ter uma variância, tal que  𝐸𝑣 +  𝜎 representa 

aproximadamente o valor de sucesso 𝐻𝐶𝑉 e 𝐸𝑣 −  𝜎 é similarmente próximo ao valor de 

falha 𝐿𝐶𝑉. 

Sob este ponto de vista, existem duas opções que devem ser consideradas: uma 

que mede o valor máximo de opção que se deve pagar em relação ao valor esperado, 

quando há interesse na probabilidade de maximizar ganhos potenciais e um segundo que 

mede o valor máximo da opção que alguém deve pagar se estiver interessado na 

probabilidade de minimizar perdas potenciais. 

Neste trabalho, a concentração é dada à avaliação de um valor de opção a ser pago 
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com base apenas nas informações atualmente disponíveis. Pode-se argumentar que é 

pouco útil fornecer tal cálculo pois as opções são inerentmente dependentes de uma 

análise de condições futuras, mas esse argumento está incorreto. A própia condição atual 

esta incerta em torno do valor esperado. Informação futura pode fazer nada para alterar o 

valor esperado, mas pode restringir a variança atual. Em tais situações, uma avaliação 

mais nítida do valor de uma opção adquirida pode ser realizada. Da mesma forma, não se 

considera que as estimativas atuais de ganhos, custos e probabilidade de sucesso para uma 

oportunidade de exploração sejam também precisamente conhecidas, levando a incertezas 

adicionais no valor esperado e na variância em torno do valor médio esperado. 

Portanto, é possivel apenas com dados iniciais, determinar um valor para a opção 

de explorar uma oportunidade. Como mencionado anteriormente, analizaremos dois 

valores de opção que podem ser calculados: 𝑂𝑝, que é baseado em um cenário de ganhos 

máximos; e 𝑂𝑛 que é baseado em um cenário de perdas mínima. 

 

5.2.1 Opção de ganhos máximos, 𝑶𝒑 

 

A estratégia que uma corporação pode assumir para avaliar o quanto que deve ser 

pago para ter o privilégio de esperar para investir em um campo, pode ser de pagar um 

valor máximo de opção, 𝑂𝑝. Considera-se que a empresa está operando sobre condições 

de ganho máximo. Portanto, o valor da opção será a diferença entre o 𝐻𝐶𝑉 e 𝐸𝑣. 

Caso seja exercida a opção de explorar o campo, o custo total do projeto ( 𝑇𝑃𝐶) 

será dado pela soma do custo de projeto com o custo da opção. 

 

  𝑇𝑃𝐶 = 𝐶 +  𝑂𝑝  (22) 

 

Tem-se, portanto, uma nova árvore de decisão diferente ao da figura 5.1. 
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Figura 5.2: Diagrama de Decisão com Opção  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Assim temos que, os novos valores de 𝐸𝑣 e 𝐻𝐶𝑉 serão dados por : 

 

𝐸𝑣𝑝 =  𝑝𝑠𝐺 − 𝑇𝑃𝐶 ; 𝐻𝐶𝑉𝑝 =  𝑝𝑠(𝐺 − 𝑇𝑃𝐶) 

 

Obtem-se o valor de 𝑂𝑝 realizando a diferença entre 𝐻𝐶𝑉 e 𝐸𝑣, desde que os 

valores de 𝐻𝐶𝑉 e 𝐸𝑣 sejam maiores do que zero. 

Tem-se então:  

 

 𝑂𝑝 = 𝑝𝑠[𝐺 − (𝐶 + 𝑂𝑝)] − [𝑝𝑠𝐺 − (𝐶 + 𝑂𝑝)] =
𝐶(1 − 𝑝𝑠)

𝑝𝑠
 (23) 

 

Na condição de que :  

 

 𝐺 ≥
𝐶

 𝑝𝑠
2 

  (24) 

 

Que é necessário para manter o valor esperado maior ou igaul a zero. Para projetos 

de alto risco, o valor da probabilidade de sucesso é muito menor do que um, o que pela 

Eq.(7) obriga 𝐺 ter um valor mínimo, para que o projeto seja viável quando é pago o valor 

máximo de opção, muito maior do que o 𝐺 mínimo dado pela Eq.(2), quando uma opção 
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não é paga.  

 Quando a opção máxima é dada pela Eq. (6) segue por substituição direta, que os 

valores de 𝐸𝑣, 𝐻𝐶𝑉 e 𝑇𝑃𝐶 serão dados pelas equações: 

 

 𝐸𝑣𝑝 =  𝑝𝑠 (𝐺 −
𝐶

𝑝𝑠
2)  (25) 

  𝐻𝐶𝑉𝑝 =  𝑝𝑠𝐺 − 𝐶  (26) 

 𝑇𝑃𝐶𝑝 =  
𝐶

 𝑝𝑠
  (27) 

 

Onde 𝐸𝑣𝑝, 𝐻𝐶𝑉𝑝 e 𝑇𝑃𝐶𝑝 sao os valores na condição de que o valor máximo da 

opção será pago. Note também que 𝑂𝑝 excede 𝐶 sempre que a probabilidade de sucesso 

for menor do que 50% e que 𝑂𝑝 é muito grande para valores pequenos de 𝑝𝑠. 

 

5.2.2 Valores parciais da opção máxima  

 

Conforme visto na seção anterior, percebe-se que é necessário um alto valor de 𝐺 

para justificar o pagamento do valor máximo da opção. A corporação pode não estar 

preparado para pagar esse valor integral, mas sim uma fração 𝑓 de 𝑂𝑝.  

Subistiuindo o valor de 𝑂𝑝 por 𝑓𝑂𝑝 nas equações obtidades na ultima seção, 

obtem-se: 

 

 𝐸𝑣𝑓 =  𝑝𝑠𝐺 − 𝐶 − 𝑓𝐶
(1 − 𝑝𝑠)

𝑝𝑠
  (28) 

  𝐻𝐶𝑉𝑓 =  𝑝𝑠(𝐺 − 𝐶) − 𝑓𝐶(1 − 𝑝𝑠)  (29) 

 𝑇𝑃𝐶𝑓 =  𝐶 + 𝑓𝐶
(1−𝑝𝑠)

 𝑝𝑠
  (30) 

 

Continua sendo necessário que o valor esperado seja maior do que zero. Essa 

condição força 𝑓 ter a condição de: 
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 𝑓 ≤ 1 −
1

(1−𝑝𝑠 )
∗ (1 −

𝑝𝑠
2 𝐺

𝐶
)  (31) 

 

Assim tem-se no caso de opções parciais, uma relação interessante com a 

expectativa de ganho. Se 𝐺 ≤  
𝐶

𝑝𝑠
, 𝑓 será menor ou igual a zero o que indica que não deve 

ser pago uma opção. Caso 
𝐶

𝑝𝑠
≤ 𝐺 ≤  

𝐶

 𝑝𝑠
2 , tem-se que 𝑓 será maior do que zero e menor 

do que um, o que fornece uma serie de alternativas para a corporação na hora de escolher 

qual valor de opção pagar com 𝑓 variando de: 

 

0 ≤ 𝑓 ≤ 1 −
1

(1 − 𝑝𝑠 )
∗ (1 −

𝑝𝑠
2 𝐺

𝐶
) 

 

Por ultimo, se 𝐺 ≥
𝐶

 𝑝𝑠
2 , pela Eq.(14) teremos um 𝑓 maior que um, o que indica 

que o valor a ser pago pela opção será 𝑂𝑝. 

 

5.2.3 Razão de Retorno no Investimento  

 

Um dos critérios usados para avaliar a rentabilidade de uma oportunidade é a 

relação entre o valor esperado e o custo total. No caso de que a empresa comprou uma 

opção pela quantia de 𝑓𝑂𝑝, temos que a razão de retorno no investimento (𝑅𝑂𝐼) é dado 

por: 

 

 𝑅𝑂𝐼 =  
𝑝𝑠𝐺 − 𝐶 − 𝑓𝑂𝑝

𝐶 + 𝑓𝑂𝑝
  (32) 

 

Naturalmente, o valor de 𝑅𝑂𝐼 é maior na ausência da opção. 

Uma forma diferente de medir o valor máximo de uma opção, é de comparar a 

razão de retorno do cenário em que o ganho máximo,  𝐸𝑣 +  𝜎, ocorre quando a opção for 

paga versus a razão de retorno quando uma opção não é paga. Para que o 𝑅𝑂𝐼 do cenário 

de ganho máximo seja maior:  
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𝑝𝑠𝐺−𝐶−𝑂𝑝+𝜎

𝐶+𝑂𝑝
 ≥  

𝑝𝑠𝐺−𝐶

𝐶
  (33) 

 

Isoloando 𝑂𝑝 encontramos:  

 𝑂𝑝𝑑 ≤ 𝐶√
1 − 𝑝𝑠

𝑝𝑠
  (34) 

 

onde 𝜎2 = 𝑝𝑠(1 − 𝑝𝑠)𝐺2. 

A Eq.(17) difere da Eq. (6) pela presença da raiz quadrada dado que o sigma não 

é igual diferença entre valor de 𝐻𝐶𝑉 e 𝐸𝑣, que foi usado para derivar a quantidade de 

opção máxima absoluta. Assim, o 𝑅𝑂𝐼 fornece uma medida para a opção de dentro de um 

desvio padrão em torno do valor esperado. 

 

5.2.4 Opção de perda mínima, 𝑶𝒏 

 

Ao invés de opitar por pagar uma opção calculada com a perscpectiva de ganho 

máximo, pode-se escolher a opção que leve em consideração o caso de perda total. Assim 

obtem-se 𝑂𝑛, que representa o valor máximo que pode ser pago na eventualidade de 

minimizar possiveis perdas. Pela figura 5.2, encontra-se os novos valores para 𝐸𝑣 e 𝐿𝐶𝑉 

. 

 

𝐸𝑣𝑛 =  𝑝𝑠𝐺 − 𝐶 − 𝑂𝑛 ; 𝐿𝐶𝑉𝑛 =  (𝑝𝑠 − 1)(𝐶 + 𝑂𝑛) 

 

Dado que 𝑇𝑃𝐶𝑛 = 𝐶 + 𝑂𝑛  

Assim, o valor da opção de perda mínima, 𝑂𝑛, é limitado a 𝐸𝑣𝑛 − 𝐿𝐶𝑉𝑛 o que 

produz: 

 

 𝑂𝑛 ≤  
𝑝𝑠(𝐺− 𝐶)

1+𝑝𝑠
  (35) 

 

e, no valor 𝑂𝑛 máximo, tem-se: 
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 𝐸𝑣𝑛 =  
𝑝𝑠

2(𝐺−𝐶)

1+𝑝𝑠
  (36) 

De modo que, mais uma vez, só se pode pagar a opção no valor máximo se 𝐺 ≥

𝐶

 𝑝𝑠
2  para manter 𝐸𝑣𝑛 > 0. 

Se 𝐺 for um valor menor, deve-se usar uma fração 𝑓 do valor de 𝑂𝑛. Utilizando o 

mesma raciocínio da seção 5.2.2, obtemos que o valor de é limitado pela inquação : 

 

 𝑓 ≤  
(1+𝑝𝑠)(𝑝𝑠𝐺−𝐶)

𝑝𝑠(𝐺−𝐶)
  (37) 

 

Igualmente aos valores parciais da opção máxima, para valores de 𝐺 ≤  
𝐶

𝑝𝑠
, tem-

se que 𝑓 ≤  0, ou seja, não se deve adquirir opção. Se a expectativa de ganhos estiver na 

fixa 
𝐶

𝑝𝑠
≤ 𝐺 ≤  

𝐶

 𝑝𝑠
2 , a corporação poderá comprar um valor parcial da opção de perda 

mínima. Por último, quando 𝐺 ≥
𝐶

 𝑝𝑠
2 , 𝑓 ≥  1 o que implica que o valor da opção devera 

ser 𝑂𝑛. 

Caso deseja-se limitar o valor de 𝑂𝑛 para que fique dentro de um desvio padrão 

do valor esperado como na seção 5.2.3, calcula-se a opção maxima apartir da inequação:  

 
𝑝𝑠𝐺−𝐶−𝜎

𝐶
≤  

𝑝𝑠𝐺−𝐶− 𝑂𝑛

𝐶+𝑂𝑛
  (38) 

Dado que a 𝑅𝑂𝐼 após ser comprado 𝑂𝑛 deve ser superoir à razão de investimento 

no caso de insucesso sem compra de ação. 

Com esse criterio, 𝑂𝑛 o será limitado por:  

 

 𝑂𝑛 ≤
𝐶√

1 − 𝑝𝑠

𝑝𝑠

1 − √
1 − 𝑝𝑠

𝑝𝑠

  (39) 
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5.2.5 Ilustração Numérica  

 

Considere o exemplo a seguir para demostrar como se pode obter o valor que uma 

empresa deve pagar por uma opção e o quanto ele varia com as estimativas de ganho, 

custo e chance de sucesso. 

Ao avaliar uma oportunidade de exploração, estima-se que os ganhos potenciais, 

𝐺, são estimados em $US 70 MM, os custos de projeto, 𝐶, são estimados em $US 10 MM 

e a probabilidade de sucesso é 30% (𝑝𝑠 = 0,3). Pela Eq.(18), temos que o valor essperado 

para essa oportunidade é de 𝐸𝑣 =$US 11MM e que a razão de retorno será 𝑅𝑂𝐼 =  
𝑝𝑠𝐺−𝐶

𝐶
=

 1,1. 

Dado as equações obtidas nas seções anteriores, precisamos avaliar se 𝐺 satisfaz 

a condição dada pela Eq.(19): 

 

𝐺 >  
𝐶

𝑝𝑠
= $US 33,3MM 

 

Para 𝐺 = US$ 70MM, essa condição será satisfeita.  

Outra condição a ser avaliada, é a da Eq.(24), que determina se deve ser pago o 

valor máximo 𝑂𝑝 na opção. 

 

𝐺 >  
𝐶

𝑝𝑠
2 = $US 111,11MM 

 

Para 𝐺 não satisfaz essa condição, portanto o valor máximo que se pode pagar por 

uma opção é um valor parcial de 𝑂𝑝. Para obter esse valor, calcula-se o maior valor de 𝑓 

dado pela Eq.(31). Inserindo os valores corretos, tem-se que 𝑓 = 0,47. 

Utilizando a equação (23), calcula-se que 𝑂 = 𝑓𝑂𝑝 = $US 11 MM. O custo total 

𝑇𝑃𝐶𝑓 será de US$ 21MM e o novo valor esperado 𝐸𝑣𝑓 será de $US 0 o que implica que 

não é vantajoso para a empresa investir o maximo valor possivel da opção.Se a corporação 

opitar por estimar o valor máximo da opção pelo desvio padrão da estimativa de ganho, 

pode-se calcular o valor de 𝑂𝑝 pela Eq.(34) e multiplicado por 𝑓 fornece 𝑂𝑑= 𝑓𝑂𝑝𝑑 =

 $US 7,2MM. Tem-se nesse cenário, um novo valor esperado 𝐸𝑣𝑑 = $US 4,8 MM que 

pode ser um valor interessante.  
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Evidentememte, os valores iniciais de 𝐺, 𝐶 e 𝑝𝑠 podem mudar para cenários e 

estimativas diferentes. Essas mudanças provocam variações nos valores de 𝑂, 𝑂𝑑, 𝐸𝑣𝑓 e 

𝐸𝑣𝑑. 

A figura 5.3 mostra como varia esses valores com 𝐺 mantendo 𝐶 = 10 e 𝑝𝑠 = 0,3 

constantes. 

 

 Figura 5.3: Variação com G  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Pela condição da Eq.(19), para valores de 𝐺 menores que $US 33,3MM os valores 

de opção pelos dois criterios serão iguais a zero e os valores esperados sarão iguais e 

menores que zero. 

Quando os ganhos estiverem na faixa de $US 33,3MM < 𝐺 < $US111,11MM, o 

valor esperado quando for adquirido o valor parcial máximo 𝐸𝑣𝑓 será igual a zero. O valor 

esperado quando for adquirido o valor parcial máximo pelo criterio do desvio padrão, 

𝐸𝑣𝑑, terá uma varição linear de $US 0 até aproximadamente $US 8,06. Essa diferença 

ocorre devido ao fato da opção de valor parcial máximo, 𝑂, ser maior nesse intervlo do 

que 𝑂𝑑. 𝑂 varia de $US 0 até $US 23,33 MM e 𝑂𝑑 de $US 0 até $US 15,27 MM. 

Quando 𝐺 for maior que $US 111,11MM, . 𝑂 será constannte e igual a 𝑂𝑝= $US 

23,33 MM e 𝑂𝑑 será constannte e igual a 𝑂𝑝𝑑= $US 15,27 MM. Os valores eseperados 

𝐸𝑣𝑓 e 𝐸𝑣𝑑 serão positivos crescendo lineramente com 𝐺 mantendo a diferença entre eles 
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constante devido a diferença constante nos valores das opções.  

A figura 5.4 mostra como varia os valores com 𝐶 mantendo 𝐺 = 70 e 𝑝𝑠 = 0,3 

constantes. 

 

Figura 5.4: Variação com Custo  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Pela condições da Eq.(24), quando 𝐶 for menor ou igual a $US 6,3 MM, o valor 

das opções 𝑂 e 𝑂𝑑 serão iguais aos valores máximos 𝑂𝑝 e 𝑂𝑝𝑑 . Ambos terão uma variação 

linear com o custo, cescendo de $US 0 para $US 14,7 e $US 9,62 respectivamente. Esse 

aumento linear no custo da opção, provoca uma diminuição linear de 𝐸𝑣𝑓 e 𝐸𝑣𝑑 com o 

crescimento de 𝐶. Para custo zero os valores de 𝐸𝑣𝑓 e 𝐸𝑣𝑑 serão iguais a $US 21MM e 

para 𝐶= $US 6,3 MM os valores serão $US 0 e $US 5,07MM.  

No Intervalo de $US 6,3 MM < 𝐶 < $US 21MM, 𝑂 e 𝑂𝑑 diminem linearmente 

dos seus pontos máximos respectivos até zero, pois quando 𝐶 atingir $US 21MM o 

projeto fica economicamente inviável. O valor de 𝐸𝑣𝑓 será contante e igual a zero, 

indicando que se o criterio de cálculo da opção máxima for a de máximo ganhos o projeto 

fica rapidamente inviável financeiramente. 𝐸𝑣𝑑 diminuirá linearmente com o aumento de 

𝐶, indo de $US 5,07MM até zero. Indicado que ao considerar o criterio de calculo da 

opção máxima sendo o desvio padrão devido a incerteza de 𝐸𝑣, permite que para custos 

maiores a oportunidade pode continuar sendo viável economicamente. 

 Quando 𝐶 for maior que $US 21MM, 𝑂 e 𝑂𝑑 serão iguais a zero e os valores 

esperados serão iguais e menos que zero variando linearmente com o custo. 
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A figura 5.5 mostra como varia os valores com 𝑝𝑠 mantendo 𝐺 = 70 e 𝐶 = 10 

constantes. 

 

Figura 5.5: Op com Custo  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Mais uma vez analisando a condição dada pela Eq.(19), tem-se que para 𝑝𝑠 menor 

ou igual a 14,28%, os valores de 𝑂 e 𝑂𝑑serão iguais a zero e os valores eserados 𝐸𝑣𝑓 e 

𝐸𝑣𝑑 serão negativos pois as chances de sucesso são muito baixas.  

Se 𝑝𝑠 for maior que 14,28% e menor que 37,8% termos aumento linear das opções 

até atingir seus valores máximos de 𝑂𝑝= $US 23,33 MM e 𝑂𝑝𝑑= $US 15,27 MM. O valor 

esperado de 𝐸𝑣𝑓 contiuará sendo igual a zero indicando que uma maior probabilidade de 

sucesso é necessário para valer a pena o negocio. 𝐸𝑣𝑑 varia de uma forma não linear ao 

longo do intervalo atingindo um valor máximo de $US 3,9 MM quando a probabilidade 

for de 33% e chegando a $US 3,63 MM no final da faixa. 

Para probabilidades maiores que 37,8%, as opções 𝑂 e 𝑂𝑑 serão iguais a 𝑂𝑝 e 𝑂𝑝𝑑 

variando de forma não linear dada pelas equações (23) e (34). Com o aumento da 

probabilidade de sucesso, menor serão os valores da opção máxima chegando a zero 

quando 𝑝𝑠 = 100% . 𝐸𝑣𝑓 e 𝐸𝑣𝑑  crescem de forma naõ linear com 𝐸𝑣𝑓 crescendo mais 

rapidamente. Quando 𝑝𝑠 for igual a 50% os valores de 𝐸𝑣𝑓 e 𝐸𝑣𝑑 serão iguais mas a partir 
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dai temos que 𝐸𝑣𝑓 será maior que 𝐸𝑣𝑑. Esse fato pode guiar uma corporação sobre qual 

criterio usar na hora de considerar o valor maximo da opção. Se a probabilidade de 

sucesso for inferior a 50%, melhor considerar 𝑂𝑝𝑑 e se 𝑝𝑠 for maior que 50%, escolher 

𝑂𝑝.  

O objetivo pricipal dessas ilustrações é mostrar como valor máximo de uma opção 

para uma oportunidade de exploração com base nas informações atualmente disponíveis, 

e também para examinar a sensibilidade da opção e do valor esperado com as alterações 

nos valores parâmetros do campo. Também foi demonstrado as diferenças na hora de 

considerar qual criterio utilizar na hora de establecer como calcular a opçao de valor 

máximo.  

 

5.3 Estudo de caso 

 

5.3.1 Introdução  

 

Uma corporação encontra uma formação geológica e entende que existe a 

oportunidade de explorar hidrocarbonetos na região. Após serem realizado diversos 

estudos, estima-se que o ganho médio é de US$1.000.000, o custo de perfuração é de US 

$100.000 e a chance de sucesso é de 35%. A empresa possui a escolha de adquirir uma 

opção de 5 anos para ter o direito de perfurar em um período mais tarde. O custo dessa 

opção será de US $100.000 e estima-se que em 3 anos o preço dessa opção subirá para 

US$500.000. Caso outras operadoras tenham sucesso em perfurar outras regiões do play 

geológico, modelos de previsão indicam que em 3 anos, as chances de sucesso subirá para 

50%, o custo de perfuração será de US $150.000 e as estimativas de ganho de US$ 

1.500.000. 

Dado esse cenário, a empresa terá que respoder a seguinte questão: qual é a melhor 

decisão a tomar, com base tanto na informação inicial e na informação de 3 anos, para 

maximizar os ganhos para a corporação ?  

Quatro alternativas precisam ser consideradas:  

1. Perfurar imediatamente e não comprar opção. 

2. Adquirir uma opção, mas mesmo assim perfurar imediatamente. 

3. Adquirir uma opção, esperar 3 anos e depois perfurar. 

4. Adquirir uma opção, esperar 3 anos e depois vender a opção. 
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Tabela 5.1: Premissas das Alternativas do Caso 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Para estudar esse problema, utilizou-se do software PrecisionTree, colocando as 

quatro alternativas com suas perspectivas probabilidades de sucesso, ganhos estimados e 

custos obteve-se a seguite o seguinte modelo. 

 

 Figura 5.6: Árvore de Decisão  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Pela árvore de decisão, obtem-se o valor esperado para cada alternativa. Outro 

parâmetro importante a ser medido, como visto na seção 5.2, é a razão de retorno no 

investimento. Esses parametros são resumidos na tabela abaixo: 

 

65,0% 0,0%

0 -100000

FALSO Chance

-100.000 250000

35,0% 0,0%

1000000 900000

Decision

500000

65,0% 0,0%

0 -200000

FALSO Chance

-200000 150000

35,0% 0,0%

1000000 800000

50,0% 50,0%

0 -250000

VERDADEIRO Chance

-250000 500000

50,0% 50,0%

1500000 1250000

FALSO 0,0%

400000 400000

Opções

Comprar opção e vender

Perfurar imediatamente

Poço Seco

Poço com óleo

Comprar opção, mas perfurar imediatamente

Poço Seco

Poço com óleo

Comprar opção e esperar 3 anos para perfurar

Poço Seco

Poço com óleo

Alternativa 𝑝𝑠 𝐺 𝐶 𝑂 

1 35% US$ 1.000.000 US$ 100.000 US$ 0 

2 35% US$ 1.000.000 US$ 100.000 US$ 100.000 

3 50% US$ 1.500.000 US$ 150.000 US$ 100.000 

4 100% US$ 500.000 US$ 0 US$ 100.000 
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 Tabela 5.2: Ev e ROI do caso 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

5.3.2 Decisão Otima 

 

O método para obtenção do caminho ótimo desta árvore de decisão será 

empregado através do comando “Sugestão de política” do menu “Análise de decisão”, do 

software PrecisionTree. Será exibido somente a estrutura formada pela melhor alternativa 

de decisão, seguida dos nós probabilísticos que lhe são posteriores. Os demais ramos e 

nós não selecionados como melhor caminho não são exibidos. A figura 5.7 mostra a 

estrutura da árvore de decisão ótima do problema em questão mostrando a primeira 

locação como decisão ótima e a Tabela 5.3 exibe a decisão ótima por nó, além do 

benefício da escolha comparado ao pior e ao segundo melhor caso.  

 

 Figura 5.7: Árvore de Decisão  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Alternativa  𝐸𝑣 𝑅𝑂𝐼 

1 $US 250000 2,5 

2 $US 150000 0,75 

3 $US 500000 2,0 

4 $US 400000 4,0 
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Tabela 5.3: Especificação da melhor opção  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

A escolha da decisão ótima se da pelo caminho que possui o maior valor esperado 

para a empresa explorando o campo. No caso sendo avaliado, a melhor opção será de 

comprar a opção, esperar 3 anos e depois perfurar. A segunda melhor alternativa será 

adquirir a opção e depois de 3 anos revende-la. A pior decisão será a alternativa 2 aonde 

uma opção é comprada mas a perfuração é feita imediatamente. 

O software oferece um resumo estatístico das quatro alternativas, que foram 

resumidas na tabela 5.4. Ao analisar a tabela, percebe-se que a alternativa de comprar 

uma opção e depois revender a opção em 3 anos possui um desvio padrão igual a zero, o 

que indica que essa é a altenativa é a mais indicada para empresas avesas ao risco. A 

alternativa 3 possui o maior possivel ganho mas também a maior possivel perda. 

 

Tabela 5.4: Resumo Estatístico 

Estatísticas Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Média 250000 150000 500000 400000 

Mínimo -100000 -200000 -250000 400000 

Máximo 900000 800000 1250000 400000 

Modo -100000 -200000 N/D 400000 

Desvio Padrão 476969,6007 476969,6007 750000 0 

Distorção 0,6290 0,6290 0,0000 N/D 

Curtose 1,3956 1,3956 1,0000 N/D 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 Se a empresa estiver interessada em qual decisão oferece o maior custo benefício, 

o fator 𝑅𝑂𝐼 indica que a alternativa 4 é o melhor investimento. 

Decision Optimal Choice Arrival Probability

Benefit of Correct Choice

(Best - Worst)

Benefit of Correct Choice

(Best - Second Best)

'Decision' (B22) Comprar opção e esperar 3 anos para perfurar 100,0000% 350000 100000
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5.3.3 Gráfico Probabilidade e Cumulativo 

 

O conjunto de resultados é usado na criação da função de distribuição que irá 

compor o perfil de risco. A figura 5.8 exibe sua representação gráfica onde é possível 

observar todos retornos financeiros com suas respectivas probabilidades de ocorrência. 

Veja que as quatro alternativas apresentam cenários probabilísticos diferentes para cada 

um. o PrecisionTree analisa cada alternativa de decisão possível e os sobrepõe no mesmo 

gráfico do perfil de risco; viabilizando assim o efeito visual comparativo das alternativas 

de decisão. 

 

 Figura 5.8: Gráfico de Probabilidade  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

A figura 5.8 é extremamente útil pois deixa claro que a alternativa 1 e 2 possuem 

uma maior probabilidade de perda com 65% de chance de perder $US 100000 e $US 

200000 respectivamente. A alternativa 3 possui uma maior probabilidade, 50%, para um 

ganho maior, $US 1250000, do que na alternativa 1e 2. A Alternativa 4 no entanto é 

bastante atrativo pelo fato do lucro ser garantido com 100% de chance para $US 400000. 

PrecionTree ainda gera um gráfico com perfil de risco cumulativo. A figura 5.9 
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ilustra uma distribuição de densidade cumulativa para cada alternativa de decisão. 

Perceba-se que na alternativa 1, a probabilidade de ser menor que $US 100000 é igual a 

zero, mas para a alternativa 2 a chance é de 65%. Isso indica que perfurar imediatamente 

sem comprar a opção é mais interessante do que comprar a opção e depois perfurar. A 

alternativa 3 é a única que possui uma chance de ter um resultado menor que $US 200000, 

o que pode afastar empresas avesas ao risco. 

 

 Figura 5.9: Gráfico Cumulativo  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

5.3.4 Análise de Sensibilidade e Região de Estratégia 

 

Após ser ser determinado que a alternativa de adquirir um opção, esperar 3 anos e 

depois perfurar, o software PrecisionTree produz um gráfico mostrando a sensibilidade 

do valor esperado da alternativa com o custo da opção. Pela Figura 5.10, nota-se que o 

valor esperado diminui linearmente com o aumento do custo da opção. Essa Informação 

confirma que é fundamental para a viabilidade economica de uma oportunidade a correta 

precificação da opçãoa ser paga. Para as outras alternativas, os seus repectivos valores 
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esperados também irão diminuir linearmente com o custo da opção, com exeção da 

alternativa 1 onde uma opção não é comprada. Pela Figura 5.10, temos que a alternativa 

3 sempre terá um valor esperado maior que a alternativa 4. Para todos os valores da opção, 

a alternativa 2 apresenta o menor valor esperado. Com valores maiores de opção, perfurar 

imediatamente fica mais atrativo para a corporação. 

 

 Figura 5.10: Gráfico de sensibilidade  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 Figura 5.11: Região de estratégia  

 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Como dito anteriormente, o software está considerando que a melhor decisão a ser 

tomada é aquela que apresenta o maior retorno esperado. Caso a empresa estiver 

interessado na alternativa que apresente a maior razão retorno comparado ao custo uma 

nova análise de sensibilidade deve ser realizada. 

A figura 5.12, desenvolvida em planilha Excel, mostra como varia os 𝑅𝑂𝐼 para 

cada alternativa variando a estimativa de ganho inicial da oportunidade. Considerou-se 

que as prodabilidades de sucesso e os custos se mantem constanes e que a extectaiva de 

ganho após esperar 3 anos será 50% maior que o expectativa inicial. O 𝑅𝑂𝐼4, como visto 

no gráfio, é constante e igual a 4. Para estimativas de ganho inicial inferiores a $US 

1428571, a alternativa 4 apresenta o melhor custo benefício. 

 

 Figura 5.12: ROI com Ganho  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

As outras três alternativas, apresentam 𝑅𝑂𝐼 que aumentam linearmente com o 

ganho. Apartir do momento em que o ganho for maior do que $US 1428571 a alternativa 

de perfurar imediatamente sem comprar a opção passa a ser a que representa o melhor 

custo benfício. 
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 Figura 5.13: ROI com Opção  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

A Figura 5.13 mostra como varia os 𝑅𝑂𝐼 para cada alternativa variando o custo 

da opção. Para a construção do grafico, considerou-se constantes a estimativas de ganhos 

do problema inicial quanto as probabilidades de sucesso. O valor de venda da opção 

também foi mantido constante. O gráfico mostra que 𝑅𝑂𝐼1 se mantem constante e igual a 

2,5. As outras tres alternativas possuem 𝑅𝑂𝐼 que varia de forma não linear com a opção 

conforme a Eq.(32). 

Verifca-se que para uma opção barata, 𝑅𝑂𝐼4 é muito grande e favorece a escolha 

pela alternativa 1. Quando o preço da opção atingir o valor de $US 142857, 𝑅𝑂𝐼1 passa a 

ser maior, o que mostra que quando a opção de perfurar mais tarde fica mais cara, é melhor 

perfurar logo. 

Por último, A figura 5.14 foi produzida demonstra a variação do 𝑅𝑂𝐼 para cada 

alternativa variando a estimativa de custo 𝐶. Considerou-se que os valores de estimativa 

de ganho, probabilidade de sucesso e o custo da opção serão iguais aos valores iniciais do 

caso. O grafico mostra que para um custo 𝐶 menor ou igual a $US 70000, o 𝑅𝑂𝐼1 será o 

maior das quatro alternativas, indicando que quando é barato perfurar, vale a pena 

perfurar imediatamente. Para custos maiores, esperar e revender a opção apresenta a 

maior razão de retorno. 
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Figura 5.14: ROI com Custo  

 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Resumindo, a escolha de qual decisão tomar perante uma oportunidade de 

explorar hidrocarbonetos é extremamente difícil e dependerá de qual critério será 

utilizado, maior valor esperado ou melhor razão de retorno. Como também dependerá de 

quais são as estimativas de ganho, custo, probabilidade de sucesso e o valor pago pela 

opção de esperar na perfuração. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Estudar como tomar decisões econômicas na exploração de hidrocarbonetos é 

fundamental para a viabilização de campos, como para a saúde financeira da exploradora. 

Quando que devo abandonar uma oportunidade de explorar petróleo? Devo começar a 

perfurar imediatamente um campo ou devo pagar por uma opção de esperar alguns anos? 

Qual é o valor máximo que devo pagar por ter essa opção? Essas perguntas fundamentais 

precisam ser respondidas pela operadora do campo e foram essas que este trabalho buscou 

a responder.  

Após uma breve introdução, discutiu-se se no capitulo 2 os conceitos básicos na 

análise de um fluxo de caixa típico em um projeto upstream, apresentando uma base para 

que se possa evoluir no processo de tomada de decisão através das metodologias mais 

refinadas apresentadas à frente. 

Para poder entender melhor como modelar problemas de análise de decisão, 

apresentou-se a metodologia da árvore de decisões, no capítulo 3. Através dela, é possível 

a modelagem de problemas envolvendo alta complexidade através de uma estrutura e 

eficaz e clara, tornando mais palpável a análise das variáveis e incertezas que envolvem 

o projeto. É apresentado também o software Precisiontree, que facilita a implementação 

de problemas na estrutura da árvore de decisão. Devidamente introduzido, o Precisiontree 

é utilizado em um estudo de caso nos seguintes capítulos a fim de uma maior ilustração e 

aprofundamento da ferramenta. 

No capítulo 4, buscou-se responder a primeira pergunta: Quando que devo 

abandonar um campo sendo explorado? Utilizou-se o método chamado de atualização 

bayesiano, para obter a probabilidade de um reservatório ser economicamente viável a 

partir de novas informações obtidas por poços perfurados. Também foi introduzido o 

conceito de mínima chance aceitável e como a partir dele calcula-se o número total de 

poços a ser perfurado até o abandono da oportunidade. 

O capítulo 5 analisa as outras duas perguntas. Introduziu-se o conceito de opções 

na exploração de um campo, como calcular o seu valor máximo e mínimo com parâmetros 

atuais e o quanto que o preço da opção varia com as estimativas de ganho, custo e 

probabilidade de sucesso. Foi demonstrado quais condições são necessárias para a opção 

máxima ser paga e como achar o maior valor parcial da opção máxima. Depois discutiu-

se os dois critérios de como calcular o valor máximo da opção e quando que pode ser útil 

utilizar cada um.  



67 

 

No final do capitulo 5, um estudo de caso é apresentado, demonstrando como que 

é tomado uma decisão quando se tem a possibilidade de pagar pela opção de adiar a 

perfuração. As possíveis alternativas, foram estudadas utilizando o critério de qual 

apresenta o maior valor esperado e qual apresenta a maior razão de retorno. Também foi 

discutido como esses valores mudam quando os parâmetros iniciais variam. 

Ao longo de todos os estudos realizados nesse trabalho, junto com a teoria 

apresentada, percebe-se que existem diversas formas de realizar análises de tomada de 

decisão. Qual analise que deverá ser feito e quais critérios deverão ser usados dependerá 

de cada situação apresentada, como no perfil da empresa explorando a oportunidade.  

As estimativas iniciais dos valores de ganho, custo e probabilidade de sucesso são 

fundamentais para a tomada de decisão. Quanto mais preciso forem os modelos de 

previsão, mais correta será a tomada de decisão. É também de extrema importância a 

empresa definir bem a faixa de incerteza em torno dessas variáveis para que a previsão 

de desvios seja feita. Deve-se ter, portanto muita cautela e bom senso com esses 

parâmetros para que a tomada de decisão seja tomada com alto grau de confiança.  

O grande objetivo de toda a teoria apresentada é transformar o complexo e 

multifacetado problema que é a tomada de decisão em um campo exploratório, em um 

processo racional utilizando ferramentas poderosas capazes de dar uma grande visão de 

escopo, permitindo a corporação tomar a melhor escolha possível. 

Este trabalho, portanto, tem como esperança cumprir o objetivo proposto de 

acrescentar à literatura em língua portuguesa voltada a tomada de decisões em ambiente 

de risco e incerteza na exploração de hidrocarbonetos. Esta monografia poderá inclusive 

ser utilizada como apostila para a disciplina “Avaliação Econômica de Projetos de Óleo 

e Gás” ministrada nos níveis de graduação e pós-graduação 
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