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A Ecopetrol é a empresa mais importante da Colômbia, visto que ela apresenta a 

maior receita de vendas, além de produzir a maior quantidade de óleo cru no país. 

Durante o ano 2012 e parte de 2013, a Ecopetrol atingiu um valor de mercado ainda 

maior do que empresas como Petrobras e Statoil, que também apresentam uma 

composição de capital público-privada, além de apresentarem valores de mercado na 

mesma ordem de grandeza.  Nesse contexto, este trabalho analisa os fatores de 
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1 Introdução 

Os sistemas energéticos apresentam inúmeros desafios, a saber: dar resposta às 

crescentes demandas energéticas, proporcionar acesso à energia aos mais pobres e 

encaminhar o mundo a se preocupar com as questões relativas às mudanças climáticas, 

entre outros impactos ambientais (IEA, 2012). Tem-se modelado diferentes cenários de 

oferta energética, sendo que, inclusive naqueles mais otimistas em relação ao uso de 

tecnologias de baixo carbono, o petróleo continua desempenhando um papel relevante 

na configuração da matriz energética mundial (IEA, 2013). 

O petróleo é ainda a principal fonte primária de energia no mundo com um 

consumo de 4.130Mtep para o ano 2012, o  que representa aproximadamente 33% do 

consumo energético global (BP, 2013). Segundo ALTOMONTE (2013), no caso 

particular da América Latina e o Caribe, se enfrenta uma crescente demanda de energia 

em decorrência de fatores exógenos, dependentes do mercado mundial; e endógenos tais 

como a inclusão social, a industrialização e maiores centros urbanos
1
. Esta tendência da 

demanda fará que o requerimento nas duas próximas décadas seja no mínimo de dois 

milhões de barris por dia (ALTOMONTE, 2013).  

Frente a este cenário é preciso reverter a tendência decrescente da relação 

reserva/produção de hidrocarbonetos na maioria dos países da região (ALTOMONTE, 

2013). No caso colombiano, a UPME (2009) reconhece a importância deste recurso 

como fator de segurança energética, além de ser uma das principais fontes de aporte ao 

desenvolvimento econômico nacional. Nesse sentido, destaca-se a importância de 

manter a autossuficiência petroleira e a capacidade exportadora. 

 Segundo dados do Departamento Administrativo Nacional de Estatística 

(DANE) para o ano 2012, o PIB da Colômbia foi de 470.947 bilhões de pesos 

colombianos
2
, sendo que o setor de minas e de hidrocarbonetos atingiu o nível de 

                                                 

1
 Segundo IFM (2013) o crescimento econômico para os países que compõem América Latina e 

o Caribe será de 3,6% e 3,9% para os anos 2013 e 2014, respectivamente.  

2
 Corresponde a 261,89 bilhões de dólares de Estados Unidos. A conversão foi feita com a taxa 

média representativa do mercado reportada pelo Banco da República da Colômbia para o ano 2012 

(1USD=COL$1.798,23). 1.798,23 
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36.112 bilhões de pesos colombianos
3
 no mesmo ano, o que implica que este setor 

representou 7,66% do PIB. Em relação ao investimento estrangeiro direto (IED), 

segundo o Banco da República, de janeiro até março de 2012, este setor recebeu 45,3% 

das divisas. Neste sentido, pode-se observar a relevância do setor de hidrocarbonetos – 

em especial o setor petrolífero – na Colômbia, o que justifica a importância de 

compreender as transformações que têm ocorrido no marco regulatório do país, bem 

como na estrutura de operação do setor. 

No ano 2003, com o intuito de se antecipar à escassez do petróleo, e à iminente 

importação deste energético a Colômbia criou a Agência Nacional de Hidrocarbonetos 

(ANH), mediante Decreto 1.760. Este objetivou a consolidação da reestruturação do 

setor de hidrocarbonetos no país. Esta reestruturação não considerava apenas a criação 

da ANH, isto é, contemplava, também, a decisão de se fazer mais competitiva a 

Empresa Colombiana de Petróleo – Ecopetrol S.A.– ao se separar sua dupla função de 

entidade regulamentadora e de empresa petroleira. Nesse sentido, a disposição do 

governo foi que apenas se dedicasse a produzir, transportar, refinar e comercializar 

hidrocarbonetos, ou seja, trabalhar no negócio petroleiro, abrindo, assim, a possibilidade 

para que outras empresas entrassem para concorrer em igualdade de condições
4
. 

A Ecopetrol, atualmente, constitui-se como a empresa mais importante da 

Colômbia, sendo que ela possui o maior nível de vendas reportado por uma empresa 

colombiana, além de produzir a maior quantidade de petróleo no país, com um valor 

médio de produção de óleo de 826 kbpd e de gás de 1077 Mpcd
5
 para o ano 2012 

(ANH, 2012). Além disso, suas atividades vêm se espalhando ao longo de alguns países 

da América Latina tais como o Brasil e o Peru, assim como nos Estados Unidos. 

Durante o ano 2012 e alguns períodos de 2013, a Ecopetrol atingiu um valor de 

mercado ainda maior do que empresas tais como Petrobras, sendo esta última 

reconhecida historicamente como a empresa mais importante da América do Sul.  

                                                 

3
 Corresponde a 18,82 bilhões de dólares de Estados Unidos 1.798,23 

4
 Deste modo, a ANH adquiriu da Ecopetrol S.A. sua função de administradora e de reguladora 

do recurso e, neste momento, começou a transformação da Colômbia para buscar atrair investimento 

nacional e estrangeiro para desenvolver o setor. Ainda, a Ecopetrol S.A. começaria uma transformação 

interna, mediante a abertura do capital da empresa, objetivando torná-la uma empresa competitiva, 

garantindo a sustentabilidade no tempo. 

5
 Os outros contratos da ANH contabilizam 118 kbpd de óleo e 936 de gás. 
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Diante deste contexto, faz-se importante avaliar se o sucesso dela pode ser 

considerado como conjuntural ou estrutural, estabelecendo comparações com algumas 

empresas que poderiam ser avaliadas como pares
6
. 

Assim o principal objetivo desta dissertação é avaliar os fatores de influência 

que têm feito que o valor de mercado da Ecopetrol atinja níveis ainda maiores de valor 

de mercado do que empresas como Petrobras e Statoil, que podem ser consideradas 

como pares por ter uma composição de capital público-privado, além de terem valores 

de mercado na mesma ordem de grandeza. Objetiva-se também discorrer sobre os 

condicionantes para que esta tendência favorável para a Ecopetrol continue no longo 

prazo.  

Para alcançar este objetivo, esta dissertação foi dividida em quatro partes, além 

desta introdução. No capítulo 2 é feita uma contextualização do setor petrolífero na 

Colômbia, que por sua vez se subdivide em duas partes. Na primeira seção é feita uma 

breve revisão histórica do setor na Colômbia antes da criação da Ecopetrol, começando 

na origem da exploração de petróleo no país, passando pela evolução e caracterização 

de cada uma das etapas do regime fiscal petrolífero, até chegar à criação da Agência 

Nacional de Hidrocarbonetos em 2003. Já na segunda seção do capítulo se faz uma 

caracterização da Ecopetrol, na qual é apresentada sua origem, assim como sua 

reestruturação, até se transformar em uma empresa de capital aberto. Também é 

apresentado o plano estratégico da companhia com os objetivos associados a cada um 

dos segmentos do negócio. Por fim é feita a caracterização física histórica da 

companhia, incluindo aspectos tais como exploração, produção, transporte, e refino e 

fornecimento.  

No capítulo 3 se apresenta o procedimento metodológicousado visando cumprir 

o objetivo desta dissertação. Este capítulo também é abordado em duas partes. Na 

primeira parte, se discorre sobre o conceito de valor de mercado das empresas e os 

diferentes indicadores financeiros que podem ser levados em consideração para analisar 

a performance financeira de uma empresa. Os indicadores apresentados se dividem 

                                                 

6
Atualmente, a Ecopetrol S.A. é considerada como um modelo de negócio bem sucedido, 

atingindo, inclusive durante o ano 2013 e alguns períodos de 2013, um valor de mercado superior à 

petroleira brasileira Petrobras. Durante o ano 2012, os lucros obtidos na bolsa foram de 25%, no caso da 

Ecopetrol S.A., no entanto a Petrobras perdeu quase 40% do seu valor de mercado no mesmo período 

(NASDAQ, 2013).  
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entre aqueles usados para avaliar decisões de investimento e decisões financeiras e 

indicadores para avaliar o próprio valor de mercado de uma empresa. Além disso, esta 

primeira subseção trata de estratégias para sinalizar retorno de longo prazo para os 

investidores, a saber: recompra de ações e reposição de reservas. A segunda seção do 

capítulo metodológico discorre sobre as definições de recursos e reservas, últimos 

recursos recuperáveis e as metodologias para seu cálculo. Também, é apresentado o 

marco teórico do modelo clássico de Hubbert e a curva Multi Hubbert usada para a 

construção de cenários de produção futura de petróleo. 

No capítulo 4 é apresentada a aplicação do contido no capítulo 3. Ressalta-se 

que para a dimensão financeira é apresentada de maneira comparativa entre para 

Ecopetrol, Petrobras e Statoil. Já na dimensão física a análise será focada no caso 

colombiano, sendo que a partir do estabelecimento de possíveis cenários para o país, é 

feita uma aproximação de cenários de produção futura de óleo por parte da Ecopetrol, 

levando em consideração o marco regulatório vigente. 

Por fim, no capítulo 5 são descritas as considerações finais e limitações do 

estudo; e apresentadas sugestões de estudos futuros relacionados com a questão desta 

dissertação. 
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2 A indústria petrolífera na Colômbia 

2.1 Indústria do petróleo e regime fiscal na Colômbia em 1951 

2.1.1 O petróleo na Colômbia antes de Ecopetrol S.A. 

Durante a primeira metade do século XX a indústria petrolífera colombiana 

esteve sob o domínio da Standard Oil de New Jersey, hoje Exxon. A entrada desta 

companhia em 1920 foi produto da fusão entre a Tropical Oil Company, empresa que na 

época contava com o direito de produzir petróleo no país sob a Concessão de Mares 

firmada em 1905, e a International Petroleum Company (IPC), subsidiária da Imperial 

Oil Company, que por sua vez era subsidiária da Standard Oil de New Jersey  e que já 

vinha desenvolvendo poços no Peru (DURÁN, 2011; SANTIAGO, 2003) 

A indústria do petróleo na Colômbia teve sua origem em 1905 com a assinatura 

ldas Concessões de “Barco” e “De Mares”, sendo consolidada com a descoberta e 

desenvolvimento do mais antigo campo da Colômbia “La Cira – Infantas” no ano de 

1918 (ECHEVERRY, 2008). O final do Século XIX e o início do XX marcaram o início 

dos investimentos de longo prazo dos empresários colombianos. Contudo, devido ao 

incipiente mercado de capitais desenvolvido no país, os requerimentos tecnológicos e de 

capital da indústria do petróleo estavam fora do escopo dos empresários, razão pela qual 

foram iniciadas as tarefas de exploração sob o regime de Concessão (DURÁN, 2011). 

No ano de 1921 se iniciou o refino de cru perto de Barrancabermeja, cidade que 

localizada no Magdalena Medio e que ainda hoje possui a maior refinaria do país. O 

transporte do petróleo desde o Magdalena Medio, até a Costa Caribe, era feito através 

do oleoduto da Andian National Corporation, sendo que no ano de 1926 se exportou o 

primeiro barril de óleo aos Estados Unidos. Assim, segundo DURÁN (2011)   a 

Standard Oil de New Jersey se constituiu como o primeiro ator dominante na 

exploração, produção, refino, transporte, distribuição doméstica e exportação de óleo na 

Colômbia durante a primeira metade do Século XX (DURÁN, 2011). 

A produção de petróleo até a criação de Ecopetrol teve tendência ascendente 

como consequência da rápida expansão da malha rodoviária e do uso de carros nas 

grandes cidades. Apesar disso, devido à colapso da bolsa de valores de Nova Iorque no 

final de 1929 e o início da grande depressão de 1930 a demanda por petróleo se viu 

reduzida, fazendo que a produção caísse até 1933, quando a terceira crise bancária 
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marcou o fundo da crise econômica nos Estados Unidos. Contudo, depois da melhora da 

atividade econômica nos Estados Unidos sob o governo de Roosevelt, a demanda por 

petróleo aumentou e a produção de cru sob a concessão colombiana se expandiu. 

A produção de petróleo teve outra queda em 1942 que é atribuída por DURÁN 

(2011) ao começo da Segunda Guerra Mundial em 1939 que afetou o mercado 

internacional no seu início e, portanto, a produção que estava sendo feita em 

Barrancabermeja. Salienta-se que a Tropical Oil Co dominou a produção e exportação 

de petróleo até a década  40, fazendo exitosamente atividades de exploração dentro da 

concessão. Além disso, a empresa refinou cerca de 10% do óleo cru para o mercado 

colombiano e organizou sua distribuição através do departamento de comercialização. 

Na década 40 começou-se a discorrer sobre a possibilidade de criar uma 

companhia petrolífera estatal. Vários autores concordam que a origem da Ecopetrol se 

dá como resultado da pressão popular (CABALLERO & AMAYA, 2011). Segundo DE 

LA PEDRAJA (1993) a greve de 1948, produto da demissão de mais de 500 

trabalhadores da Tropical Oil Co, foi fundamental para a criação da empresa. A 

exigência dos trabalhadores de criar uma empresa estatal levou a que o Presidente 

Ospina Pérez (1946-1950) criasse o Conselho Nacional de Petróleos
7
, além de começar 

a cogitar a ideia de ter uma empresa estatal (CABALLERO & AMAYA, 2011).  

Os últimos acontecimentos na América Latina àquela época, tais como a 

nacionalização da indústria petrolífera no México em 1938, foram importantes e 

deixaram lições para a Colômbia. A primeira lição aprendida foi que as empresas 

estatais poderiam gerir com eficiência as operações petrolíferas. A segunda foi que as 

empresas transnacionais não eram tão poderosas como se pensava até então e, nesse 

sentido, os países podiam desafiá-las. Terceiro, o fato de existir uma empresa estatal não 

significava a nacionalização de todo o setor privado (DE LA PEDRAJA, 1993; 

SEGOVIA, 2011). Estas lições eram importantes uma vez que justamente se 

aproximava a data na qual a Concessão de Mares deveria ser revertida à Nação. 

Em 1942, a administração de López Pumarejo apresentou um projeto de Lei 

                                                 

7
 De fato, no dia 5 de dezembro de 1946 mediante Lei 31, autoriza-se a criação do Conselho 

como um órgão técnico do governo anexo ao Ministério de Minas e Petróleo com o objetivo de executar 

os planos, estratégias e demais atividades da indústria do petróleo no país. Além disso, este órgão seria o 

encarregado de assessorar ao Governo sobre a melhor orientação da política petroleira no econômico, 

administrativo, fiscal e comercial. 
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sobre petróleo ao Congresso, que incluía a questão relacionada à intervenção do Estado 

na indústria do petróleo, sem desconsiderar a propriedade particular sobre algumas 

jazidas petrolíferas. Além disso, o projeto esclarecia as formas de contratação com o 

Estado para a produção, distribuição e consumo do petróleo e seus derivados 

(CABALLERO & AMAYA, 2011). 

A decisão de criar uma empresa estatal petrolífera não era fácil devido à relação 

com os Estados Unidos
8
; ao entorno sociopolítico da Colômbia e da região, e à 

infraestrutura da indústria que tinha se construído desde a Concessão de Mares. 

Enquanto essas discussões sobre o papel do Estado na indústria petrolífera eram feitas, 

em 1944 ocorreu o pronunciamento da Corte Suprema de Justiça sobre a expiração do 

contrato de Tropical Oil Co em 1951, no marco da demanda interposta pelo Governo 

para esclarecer o ano exato em que a Concessão deveria ser revertida
9
. A decisão 

proferida pela Corte foi a seguinte: 

 

“(…) serão propriedade da Nação, a título gratuito, 

todas as obras, prédios, máquinas, aparelhos, cabos 

aéreos, ferramentas, e em geral, todos os elementos 

de desenvolvimento correspondentes ao refino e 

todos os meios de comunicação empregados pela 

companhia contratada demandada (...)” 

(CABALLERO & AMAYA, 2011) 

 

Nesse sentido, ante a decisão da Corte Suprema, o governo devia se preparar 

para o que teria que ser feito a partir do dia 25 de agosto de 1951, quando era o último 

dia da Concessão de Mares. Assim, o governo começou a explorar diferentes opções 

que iam desde a constituição de uma empresa totalmente privada, passando por uma 

companhia de capital misto, até uma de propriedade inteiramente estatal. Segundo DE 

LA PEDRAJA (1993) os engenheiros que trabalhavam naquela época no Ministério de 

Minas e Energia (MME) foram quem forçaram desde 1942 a criação de uma empresa 

nacional de petróleo, da qual o dono seria o Estado. 

                                                 

8
 As empresas estadunidenses tinham importantes investimentos no setor petrolífero colombiano, 

além de ser o principal consumidor das exportações de óleo cru. Em 1949, a Colômbia enviava para 

Estados Unidos cerca de 48% do óleo cru que exportava. 

9
 Existia dúvida sobre o início do contrato de concessão entre 1916 e 1921. Assim, se fosse 

levado em consideração como o ano de início 1916, o ano de terminação da Concessão seria 1946, caso 

contrário se o ano de início fosse 1921 a Concessão terminaria  em 1951. 
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Além da criação do já citado Conselho Nacional de Petróleos, constituiu-se em 

1948 a Comissão Interparlamentar e Ministerial de Petróleo que elaborou o projeto de 

Lei apresentado formalmente ao Congresso, que depois viraria a Lei 165 de 27 de 

dezembro de 1948. Esta Lei autorizaria ao governo a promover a organização da 

empresa colombiana de petróleos com participação da Nação, assim como de capital 

privado nacional e internacional (CABALLERO & AMAYA, 2011). Aquela Lei 

também definiu que, não sendo possível a conformação da empresa com capital misto, 

ela poderia ser exclusivamente estatal. Além disso, esta Lei foi enfática em observar que 

no caso de ser formada uma empresa com capital misto, a soma dos aportes da Nação e 

dos cidadãos colombianos deveria ser no mínimo de 51% (DE LA PEDRAJA, 1993). A 

nova empresa não apenas seria a encarregada de continuar com as atividades derivadas 

da reversão do contrato De Mares, senão de todos aqueles que foram revertidos à 

Nação.  

A Junta que promovia a constituição de uma empresa de petróleo na Colômbia 

iniciou as tarefas de busca de capital, sendo que todas as companhias estrangeiras à 

exceção da Tropical Oil Co. rejeitaram a ideia. Contudo, pouco tempo depois, esta 

empresa também abandonou a proposta do Governo para continuar desenvolvendo a 

Concessão de Mares, dessa vez a título de sócia da nova empresa que estava a ponto de 

ser conformada. Como consequência da rejeição do capital estrangeiro para a 

constituição da Empresa Colombiana de Petróleos, o Governo empreendeu a busca de 

apoio entre grupos econômicos do país que reconheceram a importância desta iniciativa. 

Apesar disso, nenhuns destes grupos aceitaram a proposta do Governo e, nesse sentido, 

a formação da empresa se deu exclusivamente com capital estatal. 

Não obstante, a Standard Oil de New Jersey, a partir da sua subsidiária na 

Tropical Oil Co, a International Petroleum Co, anunciou em 1950 que se estabeleceria 

na Colômbia sob a égide da empresa Esso Colombiana S.A. com o intuito de 

transportar, distribuir e vender no varejo os combustíveis, virando um importante ator 

destas questões durante os anos 50. 

Em 1950 a International Petroleum Co enviou uma proposta ao Governo para 

fazer um contrato de assessoria e administração técnica objetivando o desenvolvimento 

de petróleo, assim como a ampliação e a modernização da Refinaria de 

Barrancabermeja. O governo da época reconhecia a importância da ampliação da 
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refinaria
10

, porém achava que a aspiração econômica de 50% sobre os lucros da empresa 

era elevada. Assim, o governo da época iniciou uma negociação para o fornecimento 

destes serviços. O resultado dessa negociação foi que a proporção do lucro foi reduzida 

a 25%, uma vez foram reduzidos os barris de fundo de reserva para cobrir a depreciação 

do maquinário (SÁENZ, 2002). Além disso, a International Petroleum Co seria a 

encarregada de gerir a refinaria por dez anos, daria assessoria técnica à nova empresa 

para continuar desenvolvendo a Concessão de Mares e emprestaria um capital com uma 

taxa de juros de 4% ao ano à Ecopetrol S.A. Também, esta empresa poderia participar 

em outras Concessões. Sob o novo contrato, a empresa se desligava dos riscos 

operativos e ainda participava dos lucros. Uma vez que isso tudo foi acordado, o 

Governo e a International Petroleum Co firmaram o contrato. 

A criação da Ecopetrol como empresa estatal foi resultado das negociações do 

governo, dentro de um contexto político e social particular com as empresas 

transnacionais e os empresários locais. O Governo não estava disposto a assumir a 

operação da Concessão, assim como tampouco o estavam as empresas transnacionais e 

os empresários locais. Nesse sentido, a única alternativa foi que o Estado assumiria a 

concessão e contrataria os serviços da transnacional International Petroleum em 

questões tais como a ampliação e a modernização do refino. 

2.2 Evolução do regime fiscal na Colômbia 

Segundo ECHEVERRY (2008), podem ser distinguidas três etapas na história 

do petróleo na Colômbia, sendo que cada uma delas corresponde a diferentes períodos 

regulatórios.  

 1918-1969: Denomina-se como um período de ¨forças de mercado¨. Durante esse 

período a inovação tecnológica e os recursos de capital foram importantes para a 

atividade exploratória do país. A riqueza petrolífera incipiente e as condições 

contratuais favoráveis atraíram investimento estrangeiro de importantes empresas tais 

como: Shell, Texas, Chevron, Colpet, Phillips e Mobil, entre outras. O modelo de 

contratação para a exploração e produção de petróleo foi de Concessão. Em 1951 foi 

                                                 

10
 Segundo Santiago (1986) a refinaria era importante não apenas porque se devia ampliar a 

capacidade de refino com urgência, senão porque na sua administração somente estavam envolvidos os 

estrangeiros. Nesse sentido, ante a iminente reversão da Concessão de Mares se precisava que o pessoal 

colombiano tivesse conhecimento do funcionamento da refinaria. 
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criada a Ecopetrol como resultado da reversão da Concessão de Mares (CABALLERO; 

AMAYA, 2011; ECHEVERRY, 2008). 

 1970 – 1994: Período de nacionalismo e desregulamentação. O contrato de 

associação feito em 1954 e os regimes consecutivos trouxeram consigo o aumento 

gradual do state take até atingir uma perda quase completa da competitividade
11

 para o 

contrato. O país vinha de uma época de exportação de petróleo como consequência da 

descoberta do campo de Orito, no Putumayo, cujas reservas equivaliam a 200 milhões 

de barris. Contudo, o panorama mudou radicalmente, quando em 1973, a perfuração de 

poços diminuiu e a Colômbia passou a ser importador de petróleo (ECHEVERRY, 

2008; MARTÍNEZ, 2005). 

O contrato de associação na Colômbia estabelecia um joint venture entre Ecopetrol e 

a empresa estrangeira. A empresa estrangeira assumiria o 100% do risco de exploração 

e dos custos. No caso de ser declarada a comercialidade do poço, a Ecopetrol entrava 

para compartilhar os custos passados e futuros. Durante este período aconteceram várias 

descobertas importantes (acima de 500 milhões de barris de óleo) tais como Chuchupa 

(1973), Caño Limón (1983), Cusiana (1988) and Cupiagua (1993). Estas descobertas 

fizeram com que a Colômbia estivesse no foco de importantes empresas transnacionais, 

apesar de os termos do contrato serem desfavoráveis quando comparados com os dos 

anos anteriores (BENAVIDES, 2011a; ECHEVERRY, 2008). 

 O contrato tipo A esteve vigente entre 1969 e 1989. Neste contrato o investimento 

inicial para exploração era feito pelo sócio estrangeiro, sendo que apenas depois de se 

declarar a comercialidade do poço os investimentos feitos eram divididos em 50-50. 

Além disso, Ecopetrol recebia 20% de royalties dos hidrocarbonetos produzidos, e a 

produção restante era dividida em 50% para o associado e 50% para a Ecopetrol. Com a 

descoberta do campo da Cusiana, esta fórmula foi mudada visando atender uma maior 

participação para a Ecopetrol de acordo com o tamanho da descoberta. Nesse sentido, 

no ano de 1989, se instaurou o contrato tipo B, que mantinha de forma geral os 

princípios do contrato tipo A, mas quando a produção acumulada daquele poço 

ultrapassava os 60 milhões de barris de petróleo, à participação da Ecopetrol se 

acrescentava 5% por cada 30 milhões de barris produzidos a mais, até atingir como 

                                                 

11
 Isto é, cada vez era menos rentável para um investidor assinar um contrato porque o Estado 

ficava com uma parte maior. 
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máximo uma participação de 70% quando a produção acumulada era de mais de 150 

milhões de barris de petróleo (BARRIOS & CÁRDENAS, 2006). 

 1995 – 2008: Durante este período foram feitas mudanças importantes no marco 

regulatório visando aumentar a exploração de petróleo, assim como rever a distribuição 

da produção entre a Ecopetrol e seu associado já que os contratos anteriores não 

levavam em consideração os custos e preços sobre a rentabilidade do projeto. Assim 

entre 1994 e 1999 se instaurou o contrato tipo C que, segundo BARRIOS & 

CARDENAS (2006), incluía na formula de participação da Ecopetrol um ¨fator R¨
12

 que 

era uma relação entre a renda acumulada e os gastos acumulados, após de atingida uma 

produção acumulada maior a 60 milhões de barris. Além disso, esse tipo de contrato 

incluiu que o reembolso dos custos incorridos na exploração deveria ser pago em termos 

constantes além de levar em conta a inflação real internacional.  

Ante a preocupação com a competitividade deste regime fiscal, no ano de 1999 foi 

feita uma nova mudança, desta vez chamada contrato tipo D, que reduzia a Ecopetrol a 

participação no contrato de 50% até 30%, além de mudar o cálculo do fator R a fim de 

que o associado recuperasse mais rápido os custos em que tinha incorrido até a 

declaração da comercialidade do campo. Também foi feita uma mudança na Lei de 

Royalties passando a ser feito o seu pagamento de forma escalonada (BARRIOS & 

CÁRDENAS, 2006; SEGOVIA, 2011). 

A Tabela 1 resume as principais características dos tipos de contrato para a busca de 

desenvolvimento de petróleo na Colômbia até o ano 2003. Nesse anose daria a grande 

mudança institucional que incorporaria um novo agente no jogo, a Agência Nacional de 

Hidrocarbonetos (ANH). 

 

  

                                                 

12
 O fator R está definido da seguinte forma no caso colombiano   

               

                 
 do 

associado em cada campo. 
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Tabela 1. Principais características dos contratos de petróleo na Colômbia 

 

Fonte: Barrios & Cárdenas (2006) 

2.2.1 A criação da Agência Nacional de Hidrocarbonetos  

Em 2003 o setor de hidrocarbonetos foi reestruturado com a criação da Agência 

Nacional de Hidrocarbonetos. Deste modo, foram separadas as atribuições empresariais 

das regulatórias que até aquela época estiveram sob a responsabilidade da Ecopetrol. A 

ANH foi criada com o intuito de assumir as atribuições regulatórias do setor de 

hidrocarbonetos, assim como gerir os recursos petrolíferos da Nação e a alocação de 

áreas para exploração e desenvolvimento. Também esta entidade seria a encarregada de 

coletar os royalties e compensações que correspondem ao Estado, e distribuí-los entre as 

entidades que tenham direito por Lei a eles (BENAVIDES, 2011b; ECHEVERRY, 

2008; LÓPEZ et al., 2012).   

Novos mecanismos contratuais foram definidos e o State take foi reduzido, 

criando condições favoráveis a fim de incrementar o investimento. Deste modo, as 

companhias pequenas e os investidores independentes assumiram um papel importante 

na atividade exploratória do país, em particular, nos últimos anos como resultados dos 

altos preços do óleo. Ao longo destes anos foram descobertos 631 MMBO (Milhões de 

barris de óleo). A descoberta mais importante neste período foi o campo de Guando 

(2000), descoberto pela Petrobras, com reservas de 100 MMBO aproximadamente 

(ECHEVERRY, 2008; SEGOVIA, 2011).  

Tipo A

1970-1989

Royalties 20%

Produção 

diária

< 5 kbdp

125-400 

kbdp

400-600 

kbdp

> 600 kbdp

Royalties 

5%

Linhas de 

base reta 

20%

Linhas de 

base reta 

25%

Prazo 28 anos 28 anos

Aliança estratégica
50% ECP

50% sócio

Produção 

acumulada

0-60 Mb

60-90 Mb

90- 120 Mb

120- 150 Mb

150 Mb 

mais

Participação 

sócio

50%

45%

40%

35%

30%

Fator R

0-1

1-2

>2

Participação 

sócio

50%

50%

25%

Fator R

0-1,5

1,5-2,5

>2,5

Participação 

sócio

70%

70%/(R-0,5)

35%

Reembolso dos custos de 

exploração 50% termos correntes

Reembolso dos custos de 

desenvolvimento 50%

Aplicação do fator R N/A

30% termos constantes

Segundo a participação 

na produção

Por campo

Tipo D

1999-
Anos

50% termos correntes

Segundo a participação

N/A

20%

50% termos constantes

Segundo a participação 

na produção

Por contrato

1994-1999

Tipo C

28 anos

Tipo B

1990-1994

20%

28 anos



13 

Em fevereiro de 2004 a ANH anunciou um novo tipo de contrato, no qual não 

seria obrigatória a participação da Ecopetrol nas áreas abertas. De forma geral, com o 

novo marco regulatório foram feitas três mudanças estruturais no marco contratual 

(BARRIOS & CÁRDENAS, 2006; LÓPEZ et al., 2012): 

 Recompensa de 100% para o investidor. Nesse sentido, já não era mais 

compulsório que o Estado, representado pela Ecopetrol, entrasse como sócio após 

o sucesso exploratório. Assim, o investidor teria direito sobre toda a produção 

depois de pagar os royalties correspondentes. 

 O Estado apenas recebia royalties e impostos, sendo que receberia renda 

adicional somente frente ao aumento dos preços do petróleo.  

 A duração dos contratos durante a etapa de desenvolvimento se estenderá até o 

esgotamento dos campos.  

Além disso, segundo BARRIOS & CÁRDENAS (2006) foram incluídas 

cláusulas nos contratos tais como a transferência de tecnologia e a participação do 

Estado em 30% nos lucros derivados de altos preços do cru.  

Diante desse contexto, percebe-se o retorno do regime de concessões na 

Colômbia. De tal modo, a Ecopetrol atua em igualdade de condições com o resto das 

empresas interessadas no desenvolvimento de hidrocarbonetos no país. A Estatal seria 

utilizada para garantir o sucesso do novo contrato, principalmente no fornecimento de 

combustíveis para o país. Salienta-se que foram inseridos dois tipos de contrato de 

concessão, um contrato de exploração e de produção (E&P) e um contrato de avaliação 

técnica (TEA). O primeiro define três etapas, exploração, avaliação e desenvolvimento, 

sendo que a etapa de exploração tem uma duração de seis anos que podem ser 

prorrogáveis por quatro anos mais Já o contrato TEA envolve um modelo mais simples, 

orientado a avaliar potenciais de hidrocarbonetos em áreas especiais sob a 

responsabilidade do contratante durante um ou dois anos. Um contrato TEA pode virar 

um contrato de E&P quando seu titular apresente programas exploratórios que sejam 

aceitos pela ANH conforme à regulamentação vigente (BENAVIDEZ, 2011). 

2.3 A Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A. 

A empresa Ecopetrol S.A. atua em todas as partes da cadeia de hidrocarbonetos, 

desde a exploração e produção de óleo e gás, até a transformação em produtos de maior 

valor agregado e sua comercialização. Atualmente a Ecopetrol S.A. é a maior empresa 
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da Colômbia e se encontra no posto 16 no Ranking Global de Empresas de Energia
13

 

que reflete seu desempenho positivo no ano 2013, situando-se acima de empresas tais 

como Petrobras e Marathon, entre outras (PLATTS, 2013).  

2.3.1 História corporativa 

A Ecopetrol S.A. é uma empresa de economia mista, criada em 1951 sob as leis 

colombianas com uma duração ilimitada. A criação da empresa foi resultado da 

reversão da concessão De Mares ao governo nacional por parte da Tropical Oil 

Company, como já foi citado. As operações da empresa foram iniciadas como uma 

empresa comercial e industrial do governo, que visava a administração dos recursos de 

hidrocarbonetos no país (ECOPETROL, 2012). Nesse sentido, a empresa cumpria 

funções de regulação e de desenvolvimento de hidrocarbonetos no país. Este fato é 

considerado por BENAVIDES (2011) como um erro na configuração inicial 

institucional do setor de hidrocarbonetos na Colômbia
14

. Contudo, com o intuito de 

separar esta dupla função foi criada a ANH no ano de 2003. 

Já em 1951 a empresa começou a operação no campo Cira Infantas, e o oleoduto 

que ligava a refinaria de Barrancabermeja ao porto de Cartagena. Em 1960 foi 

descoberto o Campo Llanito de óleo cru, em 1957 a refinaria de Cartagena começa 

operações, e em 1961, a empresa assume a operação direta da refinaria de 

Barrancabermeja. 

Em 1970, a Ecopetrol teve a primeira iniciativa de se transformar em uma 

empresa industrial e comercial ligada ao Ministério de Minas e Energia. Contudo, foi no 

ano de 2003, mediante a Lei 1760 de 2003, que a empresa se transformou de uma 

corporação industrial e comercial a uma corporação de capital aberto, cujo acionista 

majoritário seria o Estado. Com essa transformação, a empresa além de se liberar das 

funções de administrador do recurso petrolífero, iniciaria uma etapa de maior 

autonomia. Antes desta reorganização, o programa de gastos de capital e o acesso aos 

mercados eram limitados pelo governo fazendo com que a tomada de decisões fosse 

                                                 

13
 Segundo PLATTS (2013), o ranking é construído levando em consideração várias medidas de 

performance tais como ativos, vendas, lucros, retorno sobre o capital investido, entre outros. 

14
 Segundo o autor, as funções de política, regulamentação e controle deveriam ser divididas 

entre diferentes agentes. 



15 

resultado das suas restrições orçamentárias e não das perspectivas de crescimento da 

companhia (LÓPEZ et al., 2012; ECOPETROL, 2012). 

Desde o ano 2003 a empresa tem apresentado um processo de transformação em 

duas fases. A primeira, na qual a Ecopetrol passa de uma empresa estatal fechada a uma 

empresa de capital aberto, e a segunda após a oferta pública de novembro de 2007, 

quando a Ecopetrol se transformou em uma empresa de economia mista que inclui 

capital privado. Este processo se configura como uma mudança substancial no marco 

legal que tem tido efeitos significativos nos resultados da operação da empresa 

(ECOPETROL, 2012).  

2.3.2 Processo de capitalização 

Tal como CÁRDENAS (2006) afirmou, existiu uma conjunção de circunstâncias 

que não deixaram outra saída à capitalização de Ecopetrol, uma vez que o país não 

estava em condições de sacrificar a autossuficiência petrolífera, como consequência da 

importância deste produto na economia e nas finanças públicas do país. 

Com a reestruturação do marco institucional, a Ecopetrol pensou em metas mais 

ambiciosas em exploração e processamento de cru. No entanto, a empresa continuava 

fazendo parte das contas públicas, o que significava obedecer a uma meta fiscal, assim 

como se enfrentar à impossibilidade de fazer planejamento de longo prazo 

(MARTÍNEZ, 2011). Portanto, além da reforma institucional de 2003 foi necessário 

empreender o processo de capitalização de Ecopetrol em 2007. Este fato permitiu a 

saída da empresa das contas fiscais, assim como a autonomia financeira e 

administrativa, uma vez que já não competiria mais com os outros destinos de 

investimento do governo (MARTÍNEZ, 2011). 

O orçamento de investimento estava sujeito à meta fiscal que o governo central 

impunha ao setor descentralizado
15

 e, dado que o gasto de funcionamento do setor 

centralizado não era flexível, requeria-se reduzir o investimento do governo e limitar o 

gasto ou investimento do setor descentralizado a fim de atingir a meta fiscal. Nesse 

sentido, frente a épocas de baixo crescimento, o investimento destinado para a Ecopetrol 

                                                 

15
 Segundo a Lei 489 de 1998 da República da Colômbia, o setor descentralizado deve-se 

entender como os organismos e entidades vinculados a um Ministério o Departamento Administrativo que 

têm uma pessoa jurídica, autonomia administrativa e patrimônio próprio o capital independente. 
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era quase nulo, apenas mantendo-se o investimento comprometido no marco de 

contratos de associação (MARTÍNEZ, 2011). 

Àquela época o MME (2006) reconhecia que mesmo que o investimento na 

Ecopetrol tivesse aumentado nos últimos anos, este deveria ser aumentado ainda mais, a 

fim de fortalecer a empresa e fazer frente à possível perda de autossuficiência 

petrolífera que poderia experimentar Colômbia na década seguinte. Mais do que isso, a 

Ecopetrol precisava consolidar a recuperação da atividade exploratória, continuar o 

desenvolvimento de campos maduros e pesados, iniciar um processo de 

internacionalização e conseguir que as suas refinarias se colocassem dentro das 

primeiras da América Latina
 16

.  

O investimento que a Ecopetrol precisava para começar desenvolver seus 

objetivos não seria apenas resultado da emissão de ações, mas sim da autonomia que 

conseguiria e lhe permitiria ter acesso ao mercado de capitais e de endividamento como 

qualquer outra empresa petrolífera. De tal modo, como afirmado pelo MME (2006) a 

Ecopetrol não apresentava endividamento, não obstante sua solidez financeira e a 

grande capacidade de alavancagem. Contudo, esta limitação não tinha justificativa na 

teoria econômica, apenas obedecia a uma dívida da empresa que afetaria o 

endividamento da Nação, assim como seus compromissos internacionais. 

Assim, o processo de capitalização foi estabelecido mediante Lei 1118 de 2006 

definindo no Artigo 1 como natureza jurídica de Ecopetrol S.A. a seguinte: 

 

“Artigo 1. Natureza Jurídica de Ecopetrol S.A. Autorizar a 

Ecopetrol S.A., a emissão de ações que sejam colocadas no 

mercado e possam ser adquiridas por pessoas físicas e 

jurídicas. Depois de emitidas e colocadas total ou 

parcialmente as ações da presente Lei a sociedade 

permanecerá organizada como uma Sociedade de Economia 

Mista de caráter comercial, do ordem nacional, ligada ao 

Ministério de Minas e Energia; denominar-se-á Ecopetrol 

S.A., (...), e poderá estabelecer subsidiárias, sucursais e 

agências no território nacional e no exterior
17

” 

 

                                                 

16
 Segundo ECOPETROL (2012) a empresa busca a maximização da margem de refino. Assim é 

que  as refinarias de Cartagena, e Barrancabermeja incrementaram sua capacidade para o processamento 

de óleos pesados, extrapesados e azedos, atingindo uma conversão maior de 95% (ECOPETROL, 2013). 

17
 Tradução própria 
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Esta mesma Lei garantiu que a Nação permanecesse, no mínimo, com 80% das 

ações em circulação com direito a voto (REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2006). De tal 

modo, uma vez autorizado o processo de capitalização da empresa, Ecopetrol S.A. 

adiantou a primeira emissão e colocação de ações no mercado colombiano, com 10,1% 

da empresa. Isto permitiu que a empresa se tornasse de propriedade mista, saindo das 

contas nacionais, e sendo obrigada a responder aos acionistas com critérios 

empresariais. 

Assim, o Estado continua sendo o maior acionista da empresa. A democratização 

da propriedade acionária deu como resultado 482.941 novos acionistas, e converteu à 

Ecopetrol na sociedade com maior número de proprietários da Colômbia 

(ECOPETROL, 2008). A Tabela 2 mostra o resultado do processo de abertura de capital 

iniciado em 2007: 

Tabela 2. Capitalização em pesos colombianos em 2007 

Valor patrimonial de Ecopetrol* $50,94 bilhões 

Adjudicação de ações $5,72 bilhões 

*Dado aprovado pela  Assembleia de Acionistas de 14 de agosto 

Fonte: ECOPETROL (2008) 

 

Já, em agosto de 2011, Ecopetrol fez a segunda rodada de capitalização dando 

como resultado a adjudicação de 644.185.868 ações ordinárias. Como resultado deste 

processo o governo detém ainda 88,49% das ações da companhia petrolífera. Na Figura 

1 é apresentada a oferta acionária da Ecopetrol S.A durante as duas rodadas e a 

percentagem que ainda está disponível. 

 

Figura 1. Oferta acionária feita pela Ecopetrol 

Fonte: ECOPETROL (2013a) 
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2.3.3 Plano estratégico da companhia  

O Plano Estratégico a considera como um Grupo Corporativo Integrado, 

composto por Ecopetrol S.A. e por suas subsidiarias e afiliadas localizadas na Colômbia 

e em outros países, visando a exploração e desenvolvimento de óleo cru, gás natural, 

petroquímicos e combustíveis alternativos. A empresa pretende ser um ator chave na 

indústria do petróleo mundial, tornando-se uma das 30 principais empresas do setor, 

sendo reconhecida internacionalmente pela inovação, compromisso e desenvolvimento 

sustentável (ECOPETROL, 2013). 

O Plano Estratégico da Empresa possui objetivos para cada um dos segmentos 

de negócio, sendo que o principal é atingir uma produção diária de um milhão de barris 

equivalentes de petróleo diário até 2015, e 1,3 milhão de barris equivalentes de petróleo 

diário até 2020 (ECOPETROL, 2013). 

Os objetivos principais para cada um dos segmentos de negócio são os seguintes 

(ECOPETROL, 2012), (ECOPETROL, 2013): 

 

 Exploração e produção: Tornar-se um ator internacional com a capacidade de 

incorporar reservas e acrescentar a produção de óleo cru e gás natural de forma 

sustentável
18

. A estratégia neste segmento se foca principalmente no 

desenvolvimento de vantagens competitivas na produção de crus pesados e 

hidrocarbonetos não convencionais, assim como o aumento do fator de recuperação 

de óleo, a elevação de negócios internacionais relacionados com gás natural ao 

longo das operações de downstream, e a permanência em zonas como o Golfo de 

México e o Brasil. 

 

 Refino e petroquímicos: Produzir produtos mais limpos e de maior valor adicionado, 

garantindo a sustentabilidade. A empresa objetiva também o aproveitamento das 

oportunidades de adicionar maior valor aos fluxos do refino e o incremento da 

                                                 

18
 O conceito de sustentabilidade, em geral, no caso de empresas petrolíferas, está representado 

no compromisso da estratégia corporativa levar em consideração fatores de sustentabilidade tais como 

rentabilidade, crescimento integrado e responsabilidade social e ambiental. No caso particular da 

Ecopetrol, a empresa reconhece a importância de se manter no índice de sustentabilidade Dow Jones por 

segundo ano consecutivo. Dado o impacto que este indicador tem, é uma referência obrigada para 

analistas, investidores institucionais e entidades especializadas por setores (ECOPETROL, 2012). 
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produção de petroquímicos. Para atingir isso o Plano inclui a modernização das 

refinarias de Barrancabermeja e Cartagena a fim de atingir uma taxa de conversão 

de 95% (ECOPETROL, 2012). 

 Transporte e logística: A empresa pretende desenvolver um programa de transporte, 

com a participação de outras empresas do setor, a fim de construir oleodutos e 

sistemas de transporte multiuso para garantir a capacidade de transporte. 

 Marketing e abastecimento: Neste segmento a empresa se foca na  importância do 

mercado e clientes definindo os principais produtos e mercados para o Grupo 

Corporativo. Além disso, a empresa quer desenvolver e consolidar a cesta de 

produtos oferecidos pelo Grupo Corporativo com a incorporação de energias 

alternativas. 

2.3.4 Caracterização física 

2.3.4.1 Exploração 

A Ecopetrol S.A. tem feito importantes esforços exploratórios nos últimos anos, 

mediante a participação em licitações tanto nacionais quanto internacionais, com 

tendência crescente nos últimos anos. Assim, passou de 12 poços exploratórios no ano 

2007 a 40 poços no ano 2011 em território colombiano.  

 

Figura 2. Poços exploratórios e investimento 

Fonte: Ecopetrol  (2011) 
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Para o ano 2011 foram feitos 5.516 km equivalentes de sísmica na Colômbia 

correspondentes à região dos Llanos Orientales e do Valle Medio del Magdalena. Por 

sua parte, no âmbito internacional foram feitos 73 km equivalentes de sísmica. Os poços 

exploratórios no exterior correspondem aos negócios que a companhia tem em países 

como o Peru (7 poços), Golfo dos Estados Unidos (2 poços) e Brasil (2 poços). Para o 

ano 2011, o Grupo Empresarial teve um sucesso exploratório de 48% (ECOPETROL, 

2012). 

Cabe salientar que Ecopetrol faz atividade exploratória sob quatro modalidades: 

operação direta, contratos de associação, participação em risco e participação em risco 

em contratos operados por terceiros (ECOPETROL, 2011). 

O investimento em exploração da Ecopetrol atingiu US$502 milhões no ano 

2011, o que representa um incremento de 194% quando comparado ao ano de 2010 

(US$258,4 milhões) e uma redução de 2% quando comparado ao ano de 2009 (US$510 

milhões) (ECOPETROL, 2012b). 

Como já foi dito, a incorporação de novos blocos de produção e o aumento das 

reservas provadas deverá resultar do esforço exploratório que, como foi apresentado, 

tem mostrado uma tendência crescente. Neste sentido, a empresa espera que as reservas 

exibam um comportamento similar. Assim, objetivando corroborar este fato a Tabela 3 

apresenta informação resumida relacionada com as reservas provadas desenvolvidas e 

não desenvolvidas para gás e para óleo cru. Observa-se que a tendência tem sido 

ascendente nos últimos anos passando de reservas totais de 857,4 milhões de barris no 

ano 2007 até 1.370,3 milhões de barris no ano 2012, o que representa um aumento de 

60%. 

Tabela 3. Reservas netas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas de óleo 

(Milhões de barris) 

 

Reservas provadas 

desenvolvidas 

Reservas provadas não 

desenvolvidas Total 
Total 

Ecopetrol 

(Colômbia + 

Internacional) Ano Colômbia 

Internacio

nal Colômbia 

Internacio

nal Colômbia 

Internacio

nal 

2007 651.30 0.00 206.10 0.00 857.40 0.00 857.40 

2008 517.60 0.80 280.50 0.00 798.10 0.80 798.90 

2009 611.60 18.80 478.00 14.90 1,089.60 33.70 1,123.30 

2010 780.70 20.00 421.30 14.30 1,202.00 34.30 1,236.30 

2011 840.40 15.40 507.50 7.70 1,347.90 23.10 1,371.00 

2012 922.40 10.90 431.60 5.40 1,354.00 16.30 1,370.30 

 Fonte: ECOPETROL (2013); ECOPETROL (2012) 
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O aumento das reservas provadas é consequência das extensões de área provada 

e revisão de estimações anteriores em alguns campos. O índice de reposição de reservas 

do ano 2011 foi de 164% o que significa que por cada barril de petróleo equivalente 

produzido, foram incluídos 1,64 barris na categoria de reservas (ECOPETROL, 2012). 

Destaca-se que a metodologia usada para o cálculo das reservas corresponde à 

sugerida pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, 

atendendo também aos requerimentos do Financial Accounting Standards Board 

(FASB) (ECOPETROL, 2012). 

2.3.4.2 Produção  

A produção de óleo cru e gás da Ecopetrol é realizada mediante produção direta 

ou em associação com outras empresas. A tendência ascendente exibida nos indicadores 

apresentados na exploração se mantém para a produção, tal como pode ser observado na 

Figura 3. Tanto a produção de gás quanto a produção de óleo cru tem-se incrementado 

nos últimos anos atingindo no ano 2011 uma produção de 591 kbepd para óleo cru e 

111 kbepd para gás. Do total da produção do ano 2011, o 56% correspondeu à produção 

associada e o restante 44% à produção direta (ECOPETROL, 2012). 

 

 

Figura 3. Produção equivalente de óleo cru e gás 

Fonte: ECOPETROL (2012b) 

 

O investimento dirigido para este segmento da cadeia de valor para o ano 2011 

foi de 7.14 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 12% quando comparado 

com o ano 2010. Para o ano 2012 o montante destinado para investimento neste 

327 362 406 
482 

570 591 

72 
85 

93 

98 

100 
111 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

kb
e

p
d

 

Gás Óleo 



22 

segmento foi de 8.07 bilhões de dólares, sendo que 64% corresponderam a contratos de 

operação direta, e 36% a investimentos de operação associada. (ECOPETROL, 2012). 

2.3.4.3 Transporte 

Esta parte da cadeia é feita por dutos que permitem levar o cru desde os campos 

de produção até as refinarias e os portos de embarque, assim como alguns produtos aos 

pontos de distribuição para o consumo local. O segmento do transporte e logística inclui 

transporte de óleo cru, combustíveis, óleo combustível e outros produtos refinados.. 

Desde o ano de 2009, o segmento de transporte e logística tem transportado, além do 

anterior, diesel e uma mistura de óleo de palma (ECOPETROL, 2012). 

 

Figura 4. Transporte de óleo cru e refinado 

Fonte: ECOPETROL (2012) 
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 Fornecer soluções de transporte e logística de uma forma abrangente, 

eficaz e rentável para todos os stakeholders; 

 Promover negócios através da diversificação de capital incorporando 

todos os usuários. 

 Prestar um serviço com regras claras e altos níveis de eficiência;  

 Fornecer soluções concebidas para a produção de petróleo e transporte de 

petróleo em todo o país (ECOPETROL, 2012). 

2.3.4.4 Refino e fornecimento 

O refino é feito principalmente nas refinarias de Barrancabermeja e Cartagena. 

Além destas refinarias, a Ecopetrol conta com outras duas de menor porte que são 

Apiay e Orito, com uma capacidade de 2,5 kbdp cada. A Tabela 4 mostra a capacidade, 

a carga de cru e a correspondente percentagem de uso das refinarias de Barrancabermeja 

e Cartagena.  

 

Tabela 4. Capacidade, carga e percentagem de uso das refinarias. 

 

Barrancabermeja 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Capacidade  (kbpd) 250 250 250 250 250 

Carga óleo cru (kbpd) 232,05 216,97 225,3 226 219 

Fator de utilização 93% 87% 90% 90% 88% 

 

Cartagena 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Capacidade (kbpd) 80 80 80 80 80 

Carga óleo cru (kbpd) 78,03 78,92 67,7 76,77 74,54 

Fator de utilização 98% 99% 85% 96% 93% 
Fonte: ECOPETROL (2012, 2013)  

 

A maior refinaria da Colômbia é a refinaria de Barrancabermeja, propriedade da 

Ecopetrol, com uma capacidade média de 250 kbdp e um fator de utilização de 88% 

para o ano 2012. Na refinaria de Barrancabermeja é produzida uma ampla variedade de 

combustíveis, entre os quais podem ser citados: gasolina regular e premium, diesel, 

querosene, gasolina de aviação, GPL e óleo combustível. Também são produzidos 

produtos industriais e petroquímicos que incluem parafinas, ceras, lubrificantes, 

polietileno de baixa densidade, aromáticos, asfaltos, alquilados, solventes, assim como 

propileno grau refinaria. Esta refinaria fornece aproximadamente o 80% dos 
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combustíveis consumidos na Colômbia. A taxa média de conversão desta refinaria, 

durante o ano 2012, foi de 76,5% (ECOPETROL, 2012). 

A Figura 5 exibe as variações na margem bruta de refino nas refinarias de 

Barrancabermeja e Cartagena. O ano de 2010 apresenta as maiores margens de refino 

tanto na refinaria de Barrancabermeja quanto na de Cartagena. Este resultado se deve ao 

comportamento dos preços de produtos com alto valor adicionado tais como gasolinas, 

diesel e JET, no caso da refinaria de Cartagena, e ao maior diferencial no preço das 

matérias primas
19

 com relação ao WTI, no caso da refinaria de Cartagena. 

(ECOPETROL, 2012). 

 

 

Figura 5. Margem bruta de refino 

Fonte: ECOPETROL (2012; 2013b)  

 

Para 2012 a margem de refino foi reduzida, quando comparada com 2011, como 

consequência dos altos custos de manutenção e os altos gastos de operação. Além disso, 

os altos custos de manutenção causaram uma redução na produção e um aumento nos 

combustíveis importados (ECOPETROL, 2013b). 
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3 Procedimentos metodológicos 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos usados visando cumprir 

com o objetivo desta dissertação. Este capítulo é abordado em duas dimensões tal como 

se apresenta na Figura 6. Na primeira parte, se discorre sobre o conceito de valor de 

mercado das empresas e os diferentes indicadores financeiros que podem ser levados em 

consideração para analisar a performance financeira de uma firma. Os indicadores 

apresentados se dividem entre aqueles usados para avaliar decisões de investimento e 

decisões financeiras; e indicadores para avaliar o próprio valor de mercado de uma 

empresa. Além disso, esta primeira subseção trata de estratégias para sinalizar retorno 

de longo prazo para os investidores, a saber: recompra de ações e reposição de reservas. 

Por sua parte, a segunda dimensão levada em consideração no procedimento  

metodológico, primeiramente discorre sobre as definições de recursos e reservas, 

Últimos Recursos Recuperáveis (URR) e as metodologias para seu cálculo. Isto, a fim 

de esclarecer os conceitos chave para o modelo clássico de Hubbert e a curva Multi 

Hubbert usada para a construção de cenários de produção futura de petróleo. 

 

 

Figura 6. Procedimentos metodológicos 

Fonte: Elaboração própria 
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3.1 Procedimento 

 

A fim de avaliar os fatores de influência que têm feito que o valor de mercado da 

Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A recentemente tenha atingido valores 

ainda maiores do que o de empresas como Petrobras e Statoil, que podem ser 

consideradas como pares
20

, esta dissertação aborda a questão em duas partes.  

Na primeira parte, levando em consideração que o valor de mercado é função do 

número de ações e do preço no mercado dessas ações, apresentam-se alguns indicadores 

financeiros que são levados em conta para a análise da performance financeira da 

empresa, reconhecendo que estes indicadores podem ser consultados pelos investidores; 

e nesse sentido, podem influenciar o valor de mercado de uma companhia. Na segundo 

parte, modela-se a produção de petróleo na Colômbia a fim de estabelecer a partir dela 

um possível comportamento da produção da Ecopetrol, dado que este país se constitui 

como o principal centro de operações da empresa. 

Em relação à primeira parte, inicialmente discorre-se sobre o conceito de valor 

de mercado das empresas, assim como os drivers do valor de mercado e a taxa de 

crescimento sustentável de uma empresa. Logo, são apresentados indicadores para a  

avaliação de decisões de investimento  entre os que podem ser citados: indicadores da 

performance de uma empresa, indicadores para avaliar rentabilidade e indicadores para 

avaliação de eficiência. Já o segundo tipo de indicadores apresentados são aqueles 

relacionados com a avaliação de decisões financeiras. Dentre desses indicadores pode 

ser citado o grau de. Na terceira parte, são apresentados os indicadores relacionados 

com o próprio valor de mercado de uma empresa. O último indicador apresentado nesta 

seção é o payout ratio, que sinaliza a valoração ou não dos títulos de um acionista, 

remetendo-nos ao fato do uso do fluxo de caixa, por parte de algumas empresas, para o 

pagamento de dividendos.  

Nesse sentido, reconhecem-se duas estratégias para sinalizar retorno de longo 

prazo para os investidores em empresas de petróleo, a saber: recompra de ações e 

reposição de reservas. A primeira estratégia será avaliada mediante a análise do fluxo de 

caixa e pretende mostrar não apenas seu uso na recompra de ações, e sim a possibilidade 

de uma maior alocação dele no pagamento de dividendos.  

                                                 

20
 Podem ser consideradas como pares por serem elas de capital misto (composição público-

privada) e integradas (upstream e downstream). 
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Por sua parte, a segunda estratégia de sinalizar retorno de longo prazo para os 

investidores está associada à  reposição de reservas e será avaliada mediante o Índice de 

Reposição de Reservas (IRR), a fim de reconhecer o fato de as reservas de petróleo 

serem consideradas como um ativo estratégico no caso de empresas do setor de 

hidrocarbonetos, uma vez que representam o potencial de petróleo que poderia ser 

produzido no futuro. 

Justamente a partir do reconhecimento da importância das reservas e da 

produção futura de petróleo é que a segunda parte da dissertação ganha relevância. 

Nesse sentido, constrói-se, com o auxílio de um modelo Multi-Hubbert, cenários futuros 

de produção de petróleo na Colômbia. Levando em consideração que o principal centro 

de operações da Ecopetrol é a Colômbia, pretende-se fazer uma aproximação da 

produção potencial futura da empresa a partir das curvas construídas para a Colômbia. 

Salienta-se que, para esta aproximação, considera-se o marco regulatório da Colômbia, 

apresentado no primeiro capítulo.  

3.2 Valoração de mercado das empresas 

Os agentes econômicos investem objetivando que, no momento de vender suas 

participações, o valor de mercado daquele investimento tenha crescido o suficiente a 

fim de que seja compensado o risco tomado. Assim, em uma economia de mercado, a 

habilidade de uma empresa em criar valor para seus acionistas e a quantidade de valor 

criado são as medidas através das quais ela será julgada. O objetivo básico na teoria de 

finanças corporativas é maximizar o valor do capital investido, o que implica maximizar 

o valor de mercado da companhia, entendido como o produto entre o número de ações e 

o preço no mercado da ação, no caso de companhias de capital aberto (DAMODARAN, 

2007; DOYLE, 2008; MCKINSEY & COMPANY et al., 2011; PARRINO et al., 2012). 

Segundo MCKINSEY & COMPANY et al. (2011), as companhias criam valor 

mediante o investimento de capital que gere fluxos de caixa futuros a taxas de retorno 

que excedam seu custo de capital. Assim, a combinação entre crescimento da receita e 

retorno sobre o capital investido (ROIC
21

), em relação com o custo de capital, é o que 

estimula a criação de valor. Como corolário deste princípio, pode-se citar a conservação 

                                                 

21
 ROIC corresponde à sigla em inglês de Return on investment capital. Na seção 3.2.1.2.  se 

apresentará a definição deste indicador. 



28 

de valor, que indica que qualquer atividade que não acrescente no fluxo de caixa não 

pode ser considerada como geradora de valor.  

Estes princípios implicam que a principal função da companhia seja gerar fluxo 

de caixa à taxas de retorno do capital investido que excedam o custo de capital. Levando 

em consideração estes princípios, os gerentes decidem quais investimentos devem ser 

feitos a fim de criar maior valor para os acionistas no longo prazo. Tanto os gerentes, 

quanto os investidores precisam entender em detalhe os vínculos entre o fluxo de caixa, 

ROIC e valor, assim como as consequências da conservação de valor e alguns fatores de 

risco ligados ao fluxo de caixa futuro. 

MCKINSEY & COMPANY et al. (2011) demonstram que os retornos da 

companhia no capital investido e o crescimento da receita determinam a forma como a 

receita pode virar fluxo de caixa. Isto significa que a quantidade de valor criado pela 

companhia é definida pelo ROIC, crescimento da receita e naturalmente pela habilidade 

de sustentar ambas no tempo. A Erro! Fonte de referência não encontrada. 

representa o processo de criação de valor definido por MCKINSEY & COMPANY et 

al. (2011). 

 

 

Figura 7. Drivers de valor: Crescimento e ROIC 

Fonte: MCKINSEY AND COMPANY et al. (2011) 

 

Como acontece com outros conceitos, espera-se que a definição de valor seja 

ampla e universalmente aceita, mas esse não é o caso. Muitos dos executivos e 

financeiros das empresas continuam colocando no mesmo patamar os ganhos contábeis 

e o valor. Apesar disso, ainda que os ganhos e o fluxo de caixa estejam frequentemente 

correlacionados, os ganhos não revelam, de fato, criação de valor. Nesse sentido, é 

asseverado que a maior relevância deve ser dada ao fluxo de caixa (CORMIER & 

MAGNAN, 2002; DOYLE, 2008; MCKINSEY & COMPANY et al., 2011; MISUND 
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et al., 2008). Mais do que isso, o fato de as empresas se focarem nos ganhos e no 

próprio crescimento desses faz com que frequentemente as companhias se desloquem 

do caminho da geração de valor. Por exemplo, apenas o crescimento dos ganhos não 

pode explicar como em duas companhias, com diferente tamanho e nível de vendas, os 

acionistas possam obter retornos similares (MCKINSEY & COMPANY et al., 2011).  

A desagregação do fluxo de caixa em crescimento da receita e ROIC pode ajudar 

no entendimento do desempenho (performance) de uma companhia. Quando se fala em 

valores absolutos, tal como o destaca MCKINSEY & COMPANY et al. (2011), dizer 

que o fluxo de caixa de uma empresa subiu de um ano para outro não indica nada, 

situação diferente quando se indica a percentagem do crescimento da receita e o retorno 

sobre o capital investido. Estes tipos de informações permitem inferir sobre a 

performance da empresa. Por exemplo, pode-se fazer uma comparação das taxas de 

crescimento da indústria ou da economia; fazer uma comparação com seus pares, entre 

outros. 

Duas empresas com níveis de receita e ganhos iguais podem ter fluxo de caixa 

diferente, isto como consequência de que uma delas pode investir uma proporção maior 

dos ganhos. Nesse sentido, quem investe uma maior proporção dos ganhos terá um 

fluxo de caixa menor e, portanto no resultado do cálculo do valor presente, com uma 

taxa igual para as duas empresas, e equivalente ao custo de capital, aquela empresa com 

o menor fluxo de caixa terá um valor presente líquido menor. A empresa que gera maior 

fluxo de caixa o faz porque o investimento é menor em relação à outra empresa, isso 

apenas quando o retorno sobre o capital investido é igual para as duas empresas. Assim, 

o crescimento da receita, o ROIC e o fluxo de caixa (representado pela taxa de 

investimento) têm a seguinte relação: 

                     
           

    

22
 (1) 

 

Estas três variáveis estão intimamente ligadas, sendo possível calcular qualquer 

delas apenas conhecendo as outras duas e desta forma descrever a performance da 

empresa. Cabe ressaltar que muitos analistas têm considerado como benéfico o fato de 

se focar no valor de mercado de longo prazo. Segundo MCKINSEY & COMPANY et 

al. (2011) existe um debate importante sobre o peso relativo do valor em relação a 

                                                 

22
 A taxa de investimento está definida pela relação entre Investimento/lucro, o crescimento se 

refere à taxa de crescimento dos lucros entre dos períodos subsequentes.  
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outras medidas de sucesso da empresa, tais como emprego oferecido, responsabilidade 

social e ambiental, entre outras. Contudo, tem-se atribuído importância à maximização 

do valor do acionista, porquanto eles são os donos da companhia no caso de empresas 

de capital aberto.  

No mesmo sentido, BREASLEY et al (2012) indicam que o valor de mercado 

dos acionistas depende tanto de boas decisões de investimento, quanto de boas decisões 

financeiras. Essa ideia não difere do reconhecido por MCKINSEY & COMPANY et al. 

(2011). A análise da qualidade das decisões de investimento é avaliada quando se tenta 

responder quão lucrativa é a atividade. Para isso, avaliam-se indicadores tais como valor 

econômico agregado, taxas de retorno sobre o capital, ativos e patrimônio. Já o 

financiamento é avaliado com indicadores relacionados com o nível de endividamento, 

liquidez de caixa e ativos, indicadores que envolvem a rentabilidade do custo do capital, 

patrimônio gerado, lucro, entre outros (BREALEY, MYERS & MARCUS, 2012; 

FROUD et al., 2000) . 

Segundo BREASLEY et al (2012) é importante também conhecer o crescimento 

sustentado da companhia ao reconhecer que mesmo que os indicadores de alavancagem 

e liquidez podem representar uma “saúde” relativa da empresa, é necessário conhecer a 

quantidade de financiamento que é disponibilizada para investimento e crescimento. Em 

outras palavras, deve-se responder às perguntas: o quanto rápido cresce empresa? E seu 

crescimento estaria limitado por sua disponibilidade de financiamento? A resposta a 

esta última pergunta deveria ser negativa, dado que pressupondo bom funcionamento 

dos mercados financeiros, o crescimento da empresa não estaria limitada por 

oportunidades de financiamento, e sim pelos limites às boas oportunidades de 

investimento (BREASLEY et al 2012).  

Nesse sentido, se uma empresa tem boas oportunidades de investimento que 

adicionem valor, de ser necessário
23

, deve estar na capacidade de emitir ações, a fim de 

financiá-las. Contudo, nem sempre é possível emitir ações, assim tanto administradores 

financeiros, quanto analistas, estão interessados em saber a rapidez com que a empresa 

pode crescer levando em consideração apenas o financiamento interno, mantendo a 

relação de dívida de longo prazo constante (BREASLEY et al.,2012). 

                                                 

23
 Se a empresa não tiver o dinheiro para investir em novos projetos, deve ir ao mercado para se 

alavancar, sendo que uma das formas é emitindo ações. 
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Segundo BREASLEY et al (2012) as empresas com certo nível de maturidade, 

crescem através do reinvestimento dos ganhos, ou seja, daquela proporção dos lucros 

que não é pago aos investidores na forma de dividendos
24

, e que portanto a companhia 

pode incluir como novo capital. Essa percentagem que pode ser reinvestida é chamada 

Plowback ratio e está definido como segue: 

 

                              25 (2) 

 

A partir dessa relação, BREASLEY et al (2012) propõe calcular a taxa de 

crescimento sustentável assim: 

 

                                                   26 (3) 

 

Essa definição assume que a dívida de longo prazo da empresa é constante.  

 

Cabe ressaltar que a relevância de uma análise baseada nos ganhos é menos 

importante do que uma análise do fluxo de caixa em empresas de óleo e gás. Nesse 

sentido, a informação meramente contábil, devido às características e particularidades 

das empresas petrolíferas, pode levar a erros de medida. Assim, além de apresentar 

indicadores para a avaliação de decisões de investimento, rentabilidade e eficiência 

financeiras apresentam-se algumas estratégias para sinalizar retorno de longo prazo para 

os investidores em empresas de óleo e gás. 

3.2.1 Indicadores para a avaliação de decisões de investimento 

3.2.1.1 Avaliação da performance de uma empresa: Valor de mercado agregado 

(MVA) e valor econômico agregado (EVA) 

O valor de mercado agregado (MVA) consiste na diferença entre o valor de 

mercado da empresa (entendido como o valor da ação multiplicado pelo número de 

                                                 

24
 A relação entre o lucro e os dividendos é chamada relação payout e será mais bem explicada 

na seção 3.2.3. 

25
 O indicador payout ratio é definido na seção 3.2.3. 

26
 O ROE será definido na seção 3.2.1.2. 
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ações), e o valor contábil da empresa (BREALEY et al., 2012; FROUD et al., 2000). 

Este indicador pode ser entendido como o prêmio que o mercado dá à companhia em 

relação ao capital colocado pelos acionistas. Nesse sentido, um maior valor deste indica 

que uma riqueza maior foi gerada para os acionistas. No entanto, este indicador não é 

muito usado na análise financeira de uma empresa já que constitui um indicador 

absoluto não permitindo fazer comparações com outras empresas do ramo, por exemplo.  

 

3.2.1.2 Avaliação de rentabilidade: ROE, ROA e ROIC 

Seguindo a questão levantada por MCKINSEY & COMPANY et al. (2011), nas 

finanças corporativas tem se reconhecido a  maior importância nos últimos anos do 

excesso de retorno como medida de valor para uma companhia. Os modelos de 

valoração dos últimos anos demonstraram que o crescimento da receita em ausência de 

excesso de retorno não criava valor (DAMODARAN, 2007). Por isso, as finanças 

corporativas vêm enfatizando medidas que consigam avaliar a eficiência na geração de 

valor das decisões de investimento. 

Neste sentido, usam-se três indicadores para avaliar as taxas de retorno: Retorno 

sobre o capital investido (ROIC), Retorno sobre o patrimônio (ROE) e Retorno sobre os 

ativos (ROA), sendo que apenas o primeiro deles segundo MCKINSEY & COMPANY 

et al. (2011) mostraria a geração de valor de uma companhia. A continuação descreve-

se cada um destes indicadores: 

     
      27

                 
 (4) 

 

O ROIC é o que a companhia obtém por cada unidade monetária investida no 

negócio. MCKINSEY & COMPANY et al. (2011) afirma que este indicador pode ser 

definido de duas formas, como o retorno sobre o capital total ou o retorno sobre o novo 

ou capital incremental. O numerador do indicador corresponde ao NOPLAT ou lucro 

operativo depois de taxas e impostos. O denominador, por sua parte corresponde ao 

capital investido que representa a quantidade acumulada de investimento que tem uma 

empresa em suas operações principais. 

 

                                                 

27
 NOPLAT corresponde à sigla de Net operating profit less adjusted taxes  
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 (5) 

 

ROE é um indicador percentual que avalia a capacidade de adicionar valor em 

uma empresa usando seus próprios recursos, ou seja, avalia o lucro líquido como 

percentagem do investimento dos acionistas na empresa (BREALEY; MYERS; 

MARCUS, 2012; DAMODARAN, 2007; PARRINO; KIDWELL; BATES, 2012). 

Por sua parte, ROA que é uma medida de lucro, ou seja, receita operacional 

depois de descontar os impostos e o total de ativos (que inclui dívida mais patrimônio). 

Assim pode-se afirmar que este indicador é uma medida de investimento na empresa 

tanto para acionistas quanto para credores (PARRINO, 2012).  

 

    
               

             
 (6) 

 

Segundo DOYLE (2008), o problema tanto do ROE quanto do ROA é que eles 

envolvem no numerador os ganhos da companhia. Os ganhos são uma medida 

inadequada da performance da empresa, quando comparado com indicadores que 

envolvam mudanças no valor para os acionistas. Para este autor existem quatro razões 

pelas quais as análises feitas com os ganhos poderiam apresentar problemas: 

 

a) Os ganhos são arbitrária e facilmente manipulados pela administração de uma 

empresa. Por exemplo, existem diferentes métodos para calcular o custo de 

vendas e a depreciação dos ativos, diferentes escolhas para contabilizar fusões e 

aquisições. Além disso, os países têm diferentes regulações, por isso muitas 

vezes as companhias internacionais têm diferentes ganhos em diferentes 

mercados de valores; 

b) Os ganhos contábeis não incluem os investimentos;  

c) Os ganhos ignoram o valor do dinheiro no tempo, o que significa que junto 

com crescimento dos ganhos o retorno dos acionistas pode ser reduzido; 

d) De um ponto de vista mais estratégico, os ganhos fazem com que o foco seja 

de curto prazo devido a que o crescimento deles pode disfarçar um declínio no 

valor para o acionista. 

 



34 

3.2.1.3 Avaliação de eficiência: Margem de lucro 

Existem indicadores que são usados para avaliar a performance da empresa sob 

o ponto de vista de retorno sobre o ativo. O primeiro é a margem de lucro que mede a 

proporção das vendas que vira lucro. Segundo BREALEY et al. (2012) este indicador 

pode ser enganoso na medida em que, quando uma porção do financiamento de uma 

empresa é feito com dívida, uma parte da receita que provém das vendas deve ser pago 

a título de juros aos credores da empresa. Nesse sentido, o lucro operacional deve ser 

dividido entre os credores e os acionistas.  

 

                
               

      
 (7) 

3.2.2 Indicadores para a avaliação de decisões financeiras 

O nível de alavancagem financeira é medido geralmente com os dois 

indicadores. O primeiro deles indica a proporção da capitalização que vem da dívida, 

enquanto o segundo apenas leva em consideração o peso da dívida sobre o patrimônio 

líquido. A diferença entre estes dois indicadores pode ser mínima quando a dívida de 

longo prazo é reduzida, pois o denominador do primeiro indicador é composto pela 

soma do patrimônio líquido e a dívida de longo prazo (BREALEY et al., 2012). Por 

outro lado, a diferença entre estes dois indicadores pode ser elevada em empresas 

altamente endividadas.  

 

                               
                     

                   28  (8) 

 

                                                  
                     

                  
 (9) 

 

3.2.3 Indicadores de valor de mercado: Lucro por ação, razão preço-lucro, razão valor 

de mercado da ação/valor em livros da ação e payout ratio. 

Autores como PARRINO et al., (2012) e SAMANEZ (2007) reconhecem que os 

indicadores financeiros levam em consideração informação histórica e não refletem o 

                                                 

28
 Patrimônio líquido mais dívida de longo prazo 
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valor do mercado atual. Mais do que isso, sendo o objetivo de uma empresa maximizar 

o valor para o acionista, no caso de empresas de capital aberto, deve-se analisar o fluxo 

de efetivo a que eles têm direito e que não necessariamente corresponderá com os lucros 

contábeis. SAMANEZ (2007) e PARRINO et al., (2012) reconhecem que os 

indicadores de valor de mercado são simples de calcular e, além disso, oferecem a 

possibilidade de entender a posição estratégica e perspectiva futura da empresa.  

A primeira relação que pode ser examinada é o lucro por ação, que é definida 

pela razão entre a receita líquida e o número de ações em circulação. Assim, a medida 

representa a porção do lucro (ou prejuízo) atribuível a cada título da empresa. Como se 

tratará mais adiante, algumas estratégias para sinalizar retorno de longo prazo para os 

investidores envolvem a retirada de ações. Isto faz que o denominador da razão diminua 

e por tanto o lucro por ação seja aumentado. SAMANEZ (2007) sugere analisar este 

indicador de forma conjunta com o payout que será explicado mais adiante. 

 

               
               

                   
  (10) 

 

Segundo MCKINSEY AND COMPANY et al. (2011) o valor da companhia 

pode ser expresso pela razão preço-lucro (P/E). Este indicador reflete o valor que o 

mercado de ações coloca por cada unidade monetária de receita líquida. Uma alta razão 

P/E pode indicar que os investidores da empresa esperam que o lucro da empresa cresça 

no futuro.. Este indicador pode ser usado para comparar diferentes empresas 

concorrentes, assim como analisar sua mudança em relação às tendências do mercado 

(PARRINO et al., 2012).  

 

                            
              

              
  (11) 

 

Já a razão entre o valor de mercado e o valor em livros por ação compara o valor 

de mercado dos investimentos da empresa com seu valor em livros. O valor em livros 

da ação é um número contábil que reflete o investimento histórico acumulado no 

patrimônio líquido por ação. Um índice alto sugere que a empresa tem sido eficaz para 

investir em projetos que agregam valor para seus acionistas, enquanto que um menor 

valor poderia indicar que a companhia não criou valor para seus acionistas (PARRINO 

et al., 2012).  
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                                    29  (12) 

 

Por fim, tem-se o payout ratio que corresponde à relação entre o dividendo e o 

lucro por ação. Entende-se o dividendo
30

 como aquela porção do lucro da empresa 

distribuída entre os acionistas. A questão da relação ótima de payout tem sido abordada 

na literatura por autores tais como CHEN et al., (2013), FAMA & FRENCH (2000), 

HIGGINS (2009) e LEE et al., (2011). Segundo NASCIMENTO & NOSSA (2010) a 

distribuição de dividendos gera valor aos acionistas em decorrência da preferência de 

receber um dividendo com certo grau de certeza, sem risco, do que esperar ganhos de 

capital no futuro que sejam produto da obtenção de lucros derivados de uma valorização 

de ações.  

Por sua parte, FAMA & FRENCH (2000) asseveraram que as empresas com 

maiores níveis de rentabilidade pagam maiores dividendos, enquanto que empresas com 

melhores investimentos pagam menores dividendos. Esta questão é consistente com o 

levantado por EASTERBROOK (1984) e JENSEN (1986) em relação ao papel dos 

dividendos nos custos de agência do fluxo de caixa livre. Ante um cenário de excesso de 

fluxo de caixa e uma carteira pouco atrativa de investimentos, as empresas encaram 

altos custos de agência
31

 se o excesso de fluxo não for distribuído entre os acionistas 

(NOHEL & TARHAN, 1998). Nesse sentido, em empresas com piores oportunidades 

de investimento poderia se apresentar um maior payout.  

                                                 

29
  Valor em livros 

30
    Os dividendos podem ser de três classes, a saber, (PARRINO, 2011) 

a) Dividendos regulares: Este é pago em uma base regular, ou a cada período de tempo 

determinado. 

b) Dividendos extraordinários: É o pagamento adicional e opcional feito pela empresa se os 

lucros forem maiores do que normal em um período determinado. Este tipo de dividendo 

pode ou não ser repetido no futuro. 

c) Dividendos especiais: É parecido a um dividendo extraordinário, mas este não será repetido 

no futuro. 

d) Dividendos de liquidação: Estes dividendos são pagos aos acionistas quando a empresa esta 

sendo liquidada.  

31
 Custo de agência é um termo acunhado para denominar os custos decorrentes de conflitos de 

agência. Estes conflitos nascem quando um ou mais indivíduos contratam uma pessoa ou organização 

(denominados agentes) lhes delegando a tomada de decisões. Dentro da administração financeira, os 

principais conflitos de agência se dão entre acionistas e administradores. 
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 (13) 

 

Além do indicador de payout, que mostra a valorização ou não dos títulos de um 

acionista, e levando em consideração a importância da análise do fluxo de caixa, a 

continuação deste capítulo analisará algumas estratégias reconhecidas de sinalizar 

retorno de longo prazo para o investidor, o que se refletiria no valor da ação e nos 

dividendos para cada proprietário da empresa. 

3.2.4 Algumas estratégias para sinalizar retorno de longo prazo para os investidores 

 

A criação de valor para um acionista se auxilia no uso de muitas estratégias, 

diferentes e dinâmicas, que envolvem o âmbito financeiro e corporativo, tais como 

alocação de reservas, medidas de performance
32

, cultura organizacional, entre outras 

(GRANT & CIBIN, 1996; STONHAM, 2000). Para reforçar esta ideia ROCHA (2010) 

afirma que as estratégias das empresas geralmente são mutáveis ao longo do tempo e 

dependentes tanto  ambiente macroeconômico quanto microeconômico. Autores como 

KOLK & LEVY (2001) reconhecem que as estratégias das companhias de petróleo 

podem ser explicadas a partir de uma combinação de tradições distintas, background e 

até a mesma idiossincrasia. GRANT & CIBIN (1996) já tinham reconhecido que as 

empresas de petróleo fazem uso de estratégias relacionadas com o planejamento 

econômico e administrativo, visando mostrar retornos positivos, e crescentes no 

horizonte de tempo, sobre os investimentos dos acionistas.  

Pode-se afirmar que segundo a particularidade de cada empresa, elas irão reagir 

de forma diferente a fim de sinalizar retorno de longo prazo para os investidores. 

Contudo, existem duas estratégias sobre as quais a literatura discorre a fim de sinalizar 

retorno de longo prazo para os investidores: recompra de ações e reposição de reservas 

(LABBAN, 2008; MONTEIRO, 2013). A primeira estratégia de recompra de ações visa 

acrescentar os dividendos distribuídos entre os acionistas da empresa, valendo-se dos 

altos preços de petróleo dos últimos anos (ROCHA, 2010). Já a segunda estratégia, 

(considerada como central para a sobrevivência da empresa) está atrelada a outras 

estratégias financeiras, tais como aquisições e fusões fazendo uso do fluxo de caixa. NG 

                                                 

32
 As medidas de performance financeiro já foram apresentadas nas seções 3.2.1., 3.2.3. e 3.2.3. 
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& DONKER (2013) asseveram que as fusões e aquisições são justificadas pela 

necessidade de reposição de reservas, sendo que elas consideradas como ativos 

estratégicos para as companhias de petróleo. . Nesse sentido, esta medida pode ser 

mensurada mediante o Índice de Reposição de Reservas (IRR) que será mostrado mais 

adiante.  

 

3.2.4.1 Estratégia financeira: Recompra de ações 

A recompra de ações é uma estratégia financeira que objetiva elevar os volumes 

de dividendos distribuídos e, assim, a percepção de aumento de valor por parte dos 

acionistas. As empresas têm usado essa estratégia com o intuito de aproveitar os altos 

preços exibidos pelas commodities nos últimos anos. A recompra consiste em retirar 

uma porção das ações em circulação a fim de valorizar as ações remanescentes no 

mercado e possibilitar melhoras em indicadores tais como os apresentados nas seções 

3.2.1., 3.2.2. e 3.3.3. LABBAN (2008) afirma que os investimentos das companhias 

privadas de petróleo têm buscado cada vez mais aumentar o controle sobre o capital 

acionário no mercado com a recompra de ações. 

Segundo MONTEIRO (2013) esta estratégia pode ser entendida como a 

possibilidade de obter ganhos adicionais no futuro derivados de uma emissão de novas 

ações ante uma conjuntura de valorização delas. Além disso, esta estratégia é entendida 

pelo mercado como a expectativa de um crescimento no preço das ações. Já autores 

como NOHEL & TARHAN (1998), sem avaliar uma indústria em particular, 

examinaram a razão pela qual os investidores apresentavam uma reação favorável ante 

uma oferta de recompra de ações. Os resultados obtidos do estudo suportam que a 

hipótese do fluxo de caixa livre é predominante na explicação da reação favorável do 

investidor. Esta hipótese argumenta que as empresas com excesso de fluxo de caixa 

livre e uma má carteira de oportunidades de investimento enfrentam grandes custos de 

agência
33

 se o excesso de fluxo não for distribuído entre os acionistas. Ou seja, ante a 

                                                 

33
 Custo de agência é um termo cunhado para denominar os custos decorrentes de conflitos de 

agência. Estes conflitos nascem quando um ou mais indivíduos contratam uma pessoa ou organização 

(denominados agentes) lhes delegando a tomada de decisões. Dentro da administração financeira, os 

principais conflitos de agência se dão entre acionistas e administradores. 
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impossibilidade de dirigir o fluxo de caixa livre para o investimento, os agentes 

(administradores) preferem dirigi-lo a recomprar ações a fim de tentar valorizá-las. 

3.2.4.2 Reposição de reservas 

As reservas de hidrocarbonetos são um ativo estratégico para as empresas do 

setor petrolífero, uma vez que representam o potencial de óleo que poderia ser 

produzido no futuro. Nesse sentido, a análise de reservas de hidrocarbonetos constitui 

um fator importante para a avaliação de empresas de óleo e gás (MONTEIRO, 2013). 

Autores como KRETZSCHMAR & KIRCHNER (2009) afirmam que a reposição de 

reservas é um desafio para as empresas que operam no setor de recursos naturais. 

Mostram que a fonte de reposição de reservas (contratos de concessão e contratos de 

partilha de produção) é um fator importante no retorno das ações.  

O modelo proposto no estudo de KRETZSCHMAR & KIRCHNER (2009) leva 

em consideração um fator R
34

, o que constitui uma nova contribuição à literatura de 

performance corporativa no setor de recursos naturais. No caso particular de empresas 

de óleo e gás, os retornos das ações são sensíveis à alocação das reservas, sendo que 

para estes autores têm mais peso reservas advindas de um contrato de concessão do que 

de um contrato de partilha de produção. Embora este aprofundamento seja considerado, 

o ponto focal do estudo é que o maior desafio das empresas petrolíferas é a substituição 

de reservas, porque são elas as que garantem o investimento e renda sustentável e 

permanente (KRETZSCHMAR & KIRCHNER, 2009). 

No caso de empresas petrolíferas, o estudo de MONTEIRO (2013), no qual foi 

testada a hipótese de que a baixa capacidade de reposição de reservas associada à 

prática elevada de atividades financeiras poderia levar a um aumento no valor de 

mercado das empresas, concluiu a não existência dessa causalidade entre o crescimento 

das reservas (forma de expressar os ativos das empresas) e o valor de mercado. Em 

particular, os resultados desse estudo indica que os altos lucros e a baixa reposição de 

reservas de petróleo podem coexistir, o que é condizente com o encontrado por HACHE 

(2007). Segundo ROCHA (2010) a única forma através da qual uma companhia pode 

manter, no longo prazo, a oferta de petróleo a fim de fazê-la compatível com a demanda 

é mediante a agregação de reservas. Visando essa noção de longo prazo, um dos 

principais indicadores usados para avaliar a sustentabilidade da produção de uma 

                                                 

34
 Proxy de alocação de reservas no modelo proposto pelos autores. 
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empresa é o Índice de Reposição de Reservas (IRR). Os relatórios anuais das 

companhias incluem as reservas adicionadas pela empresa durante o período, assim 

como sua produção, sendo possível calcular o IRR que corresponde à relação existente 

entre o volume agregado de reservas (VA) e sua produção em um ano determinado 

(CHRISPIN, 2010): 

 

                   (14) 

 

Sendo      e    as reservas e      a produção acumulada. 

O IRR para o ano     será dado por: 

 

       
     

    
 (15) 

 

Sendo que       corresponde ao volume de reservas agregado da Equação (14) 

e      à produção acumulada. Substituindo a Equação 14 na Equação 15 obtemos: 

 

         
         

    
  (16), 

sendo      diferente de zero. 

Este indicador serve, portanto, como proxy para medir a eficiência de uma 

companhia em adicionar ou repor reservas ao longo do tempo, além de ser uma medida 

de sustentabilidade no tempo, por representar um respaldo físico das operações 

financeiras da empresa. A Tabela 5 mostra os significados para os valores deste índice: 

Tabela 5. O quê o IRR estaria mostrando? 

Índice Significado 

IRR=0 Não houve reposição de reservas e a reserva provada foi depletada no valor da última produção. 

0<IRR<1 A reposição foi inferior à produção no período. 

IRR=1 Reposição de reservas foi no exato valor da produção no período. 

IRR>1 Volume agregado foi maior que o produzido, representando aumento nominal de reserva em 

relação ao ano anterior. 

Fonte: Chrispim (2010) 
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Portanto, um dos fatores que poderiam ser considerados na avaliação de sucesso 

de uma companhia é a capacidade de repor reservas, assim como o volume de 

investimentos destinados ao segmento de exploração e produção. Quanto mais alto for o 

potencial petrolífero e a disposição de investimento nestes segmentos, maior chance terá 

a empresa de ser bem sucedida na sua estratégia de manter o IRR acima de 1, o que 

implicaria em um volume agregado maior do que o produzido, e nesse sentido um 

aumento nominal de reserva em relação ao período anterior. Esta estratégia também terá 

como resultado obter um R/P, medido em anos, elevado (ROCHA, 2010). 

Cabe ressaltar que nem sempre a adição de reservas vem acompanhada de um 

aumento no retorno da empresa, como consequência da possibilidade de insucesso na 

atividade de produção. Segundo ROCHA (2010) ainda que algumas empresas 

apresentem um IRR maior do que 1, elas não conseguem apresentar um crescimento na 

produção. Contudo, quando se trata de sustentabilidade no tempo, manter este índice é 

importante, pois, ao não repor reservas, a companhia não está em condições de produzir 

no futuro de forma sustentada. 

Diante da importância do nível de reservas reportado por uma empresa para 

sinalizar retorno de longo prazo para os investidores, e a produção futura de petróleo 

que se pode atingir com elas, a seguinte seção metodológica trata os conceitos 

relacionados com recursos, reservas e últimos recursos recuperáveis. Segundo ROCHA 

(2010) o objetivo final será a incorporação de reservas, ao longo do tempo de forma 

sustentável, acima dos valores de produção anuais. No mesmo sentido ROCHA (2010) 

afirma que o potencial petrolífero será dependente da propensão a investir, do caixa 

disponível e da capacidade de alavancagem da empresa.  

3.3 Potencial de produção de petróleo 

3.3.1 Definição de recursos e reservas 

Os recursos naturais são todos aqueles que o homem encontra no meio ambiente 

e que podem ser usados para o seu benefício ou para suportar as atividades que são 

desenvolvidas pelas sociedades. Os recursos dividem-se em renováveis e não 

renováveis, sendo os primeiros aqueles que se regeneram no tempo de vida 

socioeconômico e diante de um volume de controle limitado à Terra; portanto, que 

desconsidera que a exergia que a Terra recebe, em grande medida, deriva de processos 

irreversíveis (ou não renováveis numa escala de tempo não antrópica) na superfície do 
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Sol. Os recursos não renováveis são aqueles cuja velocidade de reposição é nula ou 

quase, pelo menos para a percepção humana (PEARCE & TURNER, 1990; SARAIVA, 

2013; TURNER et all, 1993) 

A importância do petróleo é indiscutível (BP, 2013). Além dos aspectos 

negativos relacionados com a questão ambiental e a dependência de países econômica e 

politicamente instáveis, os recursos petrolíferos são limitados (MAGGIO e 

CACCIOLA, 2012). O petróleo é ainda a principal fonte primária de energia no mundo 

com um consumo de 4130.5 Mtep para o ano 2012, que representa aproximadamente 

33% do consumo energético global (BP, 2013). Destarte, faz-se necessário contar com 

uma terminologia comum, assim como possuir dados claros sobre a quantidade de 

petróleo factível de ser desenvolvida a fim de ser considerada nos planejamentos 

energético e econômico de longo prazo.  

Os recursos petrolíferos são as quantidades existentes de hidrocarbonetos que 

estão presentes naturalmente sobre (ou dentro da) a crosta terrestre. As avaliações de 

recursos estimam as quantidades totais em acumulações conhecidas e ainda por 

descobrir, sendo que estas avaliações se focam na maioria dos casos em quantidades que 

são potencialmente recuperáveis e comercializáveis em projetos comerciais (SPE, 

2007). Assim, pode-se adotar como definição de recurso, a quantidade finita de recursos 

naturais, no caso particular de interesse hidrocarbonetos, sendo estes descobertos ou 

não, recuperáveis ou não, além de ser conhecidos usualmente como a quantidade 

estimada de petróleo in place. Além disso, inclui todas aquelas classes de petróleo que 

atualmente se consideram “convencional” e “não convencional”. (SPE, 2007; SZKLO et 

al., 2007). Já no caso das reservas, estas poderiam ser definidas grosso modo como a 

parcela de recursos técnica e economicamente viável de ser explotadas, contudo, uma 

definição mais precisa será dada mais adiante. 

Levando em consideração os benefícios que uma linguagem comum teria e 

objetivando lidar com a incerteza da avaliação técnica das reservas de petróleo, a 

Society of Petroleum Engineers (SPE) e o World Petroleum Congress (WPC) têm 

desenvolvido uma metodologia segundo a qual os recursos podem ser divididos em três 

categorias: potencial (não descoberto ou desconhecido), contingente (sub-comercial) e 

reservas (comercial) (OWEN et al., 2010). Portanto, pode-se afirmar que a definição de 

recurso é mais abrangente do que a de reservas, sendo esta última mais particular e 

dependente de condições técnicas e econômicas no momento da sua estimativa. 
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Segundo a Society of Petroleum Engineers (SPE, 2006), um acordo objetivando 

usar uma linguagem comum beneficiaria todos os atores envolvidos na cadeia de tal 

forma que proporcionaria: 

 Maior consistência e comparabilidade nos relatórios de reservas entre empresas e 

entre países; 

 Maior transparência na forma como as reservas são estimadas e calculadas e 

 Estimativas mais confiáveis, que considerem o avanço tecnológico e as boas 

práticas. 

Assim, a fim de proporcionar uma definição mais formal de reservas, diz-se que 

são um subconjunto dos recursos, variando esta definição de uma fonte para outra. São 

geralmente consideradas como aquela porção dos recursos econômica e tecnicamente 

recuperável que é estimada com uma determinada probabilidade de ser viável de ser 

produzida, no momento da sua determinação (LAHERRERE, 2001; MCGLADE, 2012; 

SORRELL et al., 2009; SZKLO et al., 2007). Assim, mudanças nos preços e 

melhoramentos nas tecnologias de produção, alteram a quantidade de reservas 

reportadas, contudo, a avaliação de recursos nunca se verá afetada por esta classe de 

mudanças. 

Na literatura existem duas abordagens para a medição de reservas, uma 

determinística
35

 (que classifica as reservas em medidas, indicadas e inferidas) e uma 

probabilística (que considera as reservas 1P, 2P e 3P segundo o nível de probabilidade 

de serem economicamente recuperáveis). Há consenso internacional em declarar como 

uma necessidade o fato de estabelecer a probabilidade exata que pode ser atribuída para 

1P, 2P e 3P (SPE, 2007; SZKLO et al., 2007).  

A fim de elucidar os conceitos da abordagem probabilística, apresenta-se a 

Figura 8 que faz parte dos Guias para a Administração do Recurso Petrolífero feitas pela 

SPE (2011): 

                                                 

35
 Para conhecer em maior detalhe as definições encontradas na literatura para a abordagem 

determinista, vide (SARAIVA, 2013) 



44 

 

Figura 8. Classificação de recursos 

Fonte: SPE (2011) 

 

Observa-se que o grau de incerteza sobre a existência de um recurso está 

associado a fatores de tipo geológico (de esquerda à direita) e econômicos, técnicos e 

ambientais (de baixo para cima). Na parte superior encontra-se o máximo de certeza e 

ali está o conceito de reserva. A faixa de incerteza reflete as quantidades estimadas 

potencialmente recuperáveis, enquanto que o eixo vertical representa a oportunidade de 

comercialidade, ou seja, a probabilidade de que o projeto se desenvolva e chegue a um 

estado de produção comercial (SPE, 2011). 

A estimativa de reservas é inerentemente incerta: independentemente do método 

utilizado, pois os dados serão limitados e várias suposições devem ser feitas 

(MCGLADE, 2012). Não obstante, objetivando lidar com esta incerteza as reservas são 

classificadas pela SPE (2011) como: 

 Reservas provadas (1P): denota-se como o volume mínimo susceptível de ser 

técnica e economicamente recuperado com 90% de certeza. 

 Reservas provadas + Prováveis (2P): denota-se como o volume mínimo 

susceptível de ser técnica e economicamente recuperado com 50% de certeza. 

 Reservas provadas + Prováveis + Possíveis (3P): denota-se como o volume 

mínimo susceptível de ser técnica e economicamente recuperado com 10% de 

certeza. 
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Segundo (SPE, 2007) as reservas 1P constituem o cenário de estimativa baixa, o 

cenário 2P denota o cenário de melhor estimativa ou mais coerente, e as reservas 3P 

denotam a estimativa alta de reservas. Para esta abordagem probabilística, usa-se 

normalmente uma curva log-normal, que proporciona a probabilidade de as reservas de 

um determinado campo serem maiores do que um volume dado (SZKLO et al., 2007). 

Como já foi dito, a definição de reservas responde a mudanças nos preços 

internacionais do petróleo, assim como melhoramentos nas tecnologias de produção e, 

até mesmo, de transformação como é o caso de avanços tecnológicos em processos de 

refino
36

. Sob este contexto, as estimativas das reservas 1P poderiam ser revistas para 

cima e as 3P para baixo, dando como resultado uma convergência no volume estimado 

de reservas 2P. Em consequência, o uso de reservas 2P (P50) é sugerido para a 

estimação de cenários de produção de petróleo (BENTLEY et al., 2007; MCGLADE, 

2012). 

 

3.3.2 Definição de Últimos Recursos Recuperáveis (URR) 

Na literatura o termo URR pode ser chamado de diferentes formas, como, por 

exemplo, Estimated Ultimate Recovery ou Últimos Recursos Estimados (EUR) e 

Estimated Ultimate Production ou Última Produção Estimada (EUP) e Ultimately 

Recoverable Resources ou Recursos Últimos Recuperáveis (SARAIVA et al., 2014). Do 

mesmo modo, vale notar que para alguns estudos específicos, tais como a estimação do 

potencial de bacias, costuma-se chamar URR como potencial da bacia. 

Os URR podem ser desagregados geralmente em três categorias: produção 

acumulada, reservas e recursos não descobertos  (BP, 2012). Assim, embora o conceito 

de recurso seja um consenso, o conceito de URR é incerto (MOHR, 2010). De forma 

geral, os URR são definidos como aquelas quantidades de petróleo que são estimadas, 

durante o ciclo de vida de um poço ou jazida, de serem potencialmente recuperáveis de 

uma acumulação, somado àquela quantidade que já foi produzida (MCGLADE, 2012; 

SORRELL et al., 2009; SPE, 2011). De fato os URR de um campo são a soma de todo 

                                                 

36
 Os desafios tecnológicos no refino de petróleo estão relacionados com duas questões. A 

primeira,  relacionada à integração do refino com a petroquímica. A segunda, derivada da necessidade de 

versatilidade das refinarias para a produção de diferentes derivados, o processamento de cargas de 

petróleo de pior qualidade, assim como o processamento de cargas de outras fontes primárias tais como 

biomassa e carvão (SZKLO et. Al, 2007). 

http://www.investopedia.com/terms/e/estimated-ultimate-recovery.asp
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o petróleo que deve ser recuperado nesse campo durante todo o ciclo de vida dele, 

incluindo todo o óleo que se estima ser descoberto, além daquele que não é recuperável 

com a atual tecnologia nem com as condições econômicas do momento. 

Outra forma de definir o URR é como aquela porção recuperável do recurso 

original in place ou in situ (SORRELL et al., 2009). Atendendo a esta definição é que a 

Society of Petroleum Engineers afirma que a relação entre as quantidades de URR com 

o petróleo inicialmente in situ define a eficiência final de recuperação para os projetos 

em desenvolvimento (SPE, 2007). 

Deve-se mencionar que os URR não são uma categoria de recursos, e sim um 

termo que pode ser aplicado a qualquer acumulação o grupo de acumulações 

(descobertas ou não), para definir aquelas quantidades de petróleo estimadas a serem 

potencialmente recuperáveis, sob condições técnicas e comerciais, somadas às 

quantidades já produzidas.  

As estimativas de URR são incertas e dinâmicas dependendo, em boa medida, 

dos arranjos institucionais e econômicos, além da influência tecnológica. As estimativas 

de URR variam segundo diferentes níveis de agregação, que vão desde um simples 

reservatório até estimativas em nível mundial. O nível de agregação obedece a 

considerações geológicas, políticas ou econômicas ou uma combinação delas. Os URR 

também podem ser obtidos através de técnicas muito simples ou muito complexas, 

sendo que em qualquer caso as melhores estimativas são expressas como uma 

distribuição de probabilidade em lugar de apenas um valor mais provável (SORRELL & 

SPEIRS, 2009). 

Assim como as reservas de óleo e gás são interpretadas de diferentes formas, o 

conceito de URR é definido e interpretado de maneiras distintas e por diversos 

indivíduos e organizações. As definições vão desde as mais otimistas até as mais 

pessimistas. Segundo a British Petroleum (BP, 2012) a estimação dos URR é subjetiva 

devido à informação parcial com que é construída. Enquanto alguns consideram os 

URR fixos de acordo com as leis físicas e geológicas, outros ponderam fatores como o 

crescimento no conhecimento, os avanços tecnológicos e as mudanças econômicas na 

estimação dos URR. Alguns autores frequentemente negam que o conceito deva ser 

tratado como estático, porquanto a capacidade de recuperação depende de mudanças 

imprevisíveis da economia e das tecnologias envolvidas (BRANDT, 2010; 

REYNOLDS & BAEK, 2012; SORRELL & SPEIRS, 2009). 
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Para campos individuais o cálculo dos URR é feito comumente como a soma das 

descobertas acumuladas (produção acumulada mais reservas) acrescidas de uma 

estimativa do crescimento das reservas. No caso de regiões é feito como a soma das 

descobertas acumuladas, o crescimento das reservas futuras em campos conhecidos e o 

volume de óleo a ser extraível estimado em campos a descobrir, este último 

frequentemente conhecido como yet-to-find (YTF) (BENTLEY et al., 2007; MENG & 

BENTLEY, 2008). A Figura 10 apresenta resumidamente os componentes que se 

devem levar em consideração para o cálculo de URR quando se trata de regiões. 

 

Figura 9. Componentes de Últimos Recursos Recuperáveis (URR) 

Fonte: BRANDT (2009) 

 

Cabe notar que as tentativas de estimativas de URR podem ter debilidades pelas 

seguintes razões: a) possibilidade de subestimação de novas descobertas e b) 

possibilidade de subestimação do crescimento das reservas (MCGLADE, 2012). 

Existem vários métodos para a estimação de URR, sua escolha depende do nível 

de agregação da região sob estudo, o grau de maturidade da exploração, dos recursos 

humanos e a informação que estão disponíveis. Vários autores classificam as 

metodologias em diferentes classes, sendo mais apropriado lidar com um espectro de 

possibilidades que envolvem diferentes pontos de vista: a) dados geológicos versus 

extrapolação de tendências históricas; b) Estimativa probabilística (por exemplo, 

simulações Monte Carlo) versus estimativas de um valor mais provável; e c) Razões 

teóricas versus ajuste de uma curva simples (Vide 10).  

Yet to find (YTF)

Crescimento futuro de 

reservas

Reservas

Produção acumulada

Últimos 

Recursos 

Recuperáveis 

(URR)

Descobertas 

acumuladas

Recursos 

remanescentes



48 

 

Figura 10. Classificação dos métodos para estimativa de URR 

Fonte: SORRELL & SPEIRS (2009) 

 

Quase todos os métodos que estimam URR usam um único valor derivado da 

extrapolação de curvas ajustadas com dados históricos de descobertas acumuladas ou de 

produção acumulada. Neste tipo de método, há pouco uso de informação geológica e 

são usados dados que são de acesso público. Por outro lado, os métodos usados pelo 

USGS produzem estimativas probabilísticas usando dados geológicos, fazendo com que 

esta classe de métodos se caracterize por um maior nível de complexidade, além de 

envolver uma maior quantidade de recursos e depender de fontes de informação 

extensas e publicamente não disponíveis (SORRELL & SPEIRS, 2009).   

Naturalmente, todos os métodos têm qualidades e fraquezas, alguns podem ser 

mais ou menos adequados para diferentes níveis de agregação ou estados de esforço 

exploratório. Nesse sentido, pode-se afirmar que não existe um método considerado 

como o melhor: muitas vezes os métodos podem ser combinados a fim de obter 

melhores estimativas (DIVI, 2004; SORRELL & SPEIRS, 2009). 

Estes métodos podem ser classificados em quatro grandes grupos; a saber: a) 

avaliação geológica; b) avaliação de especialistas; c) abordagem de distribuição do 

tamanho do campo; e d) extrapolação histórica. Os dois primeiros métodos estão 

relacionados com o uso de juízos e informação geológica, sendo mais apropriados para 

regiões que têm sido muito pouco exploradas, enquanto que os dois últimos, ao tratar de 

extrapolações de tendências históricas, são mais convenientes para regiões bem mais 

exploradas (MCGLADE, 2012; SORRELL & SPEIRS, 2009). 

O método de avaliação geológica depende de análise geológica e sísmica e de 

outros dados para estimar o tamanho do recurso. A abordagem tradicional aplica esse 

Raciocínio geológico

DeterminísticoProbabilístico

Análise tendencial
Baseado em teoria

“Curve fitting”
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método no nível de bacia, sendo que para áreas inexploradas os valores usados para os 

cálculos vêm de medições ou estimativas feitas em regiões similares, onde a informação 

é mais disponível. As abordagens mais modernas comumente são aplicadas em níveis 

de desagregação menor. Essas usam métodos de Monte Carlo para multiplicar qualquer 

ponto estimado ou distribuição probabilística de fatores tais como volume da rocha 

reservatório, a relação entre esta e o total de volume dos sedimentos, entre outros. Os 

resultados dessas estimativas levam em consideração elementos como o risco geológico 

e a taxa de recuperação (BAILEY et al., 2001; CAPEN, 1975; SORRELL & SPEIRS, 

2009; VARGAS, 2012). A extrapolação histórica se auxilia no uso de dados históricos 

de produção ou de descobertas a fim de identificar possíveis tendências exibidas por 

eles e extrapolá-los para o futuro. As técnicas variam de nível de sofisticação, mas 

geralmente usam muito poucas informações do tipo geológico (SORRELL & SPEIRS, 

2009). As técnicas se dividem em dois grandes grupos: a) Curve-fitting onde se faz um 

ajuste de tendências históricas de descobertas ou produção a fim de extrapolá-las para 

estimar os URR; e b) Modelagem de processos de descoberta que são similares ao 

primeiro grupo, sendo eles mais sofisticados. São baseados em análises estatísticas do 

número e tamanho de campos descobertos como função do tempo, das sequências de 

descobertas e do esforço exploratório (SORRELL & SPEIRS, 2009).   

No Curve-fitting a variável explicada pode ser a produção acumulada, a relação 

de produção, descobertas acumuladas (medidas usando estimativas de reservas 1P ou 

2P) ou a relação de descobertas. A variável explicativa pode ser qualquer variável 

relacionada com o esforço exploratório tal como o total da área explorada, o número 

acumulado de poços explorados e perfurado ou a profundidade acumulada de poços 

explorados
37

. Estas técnicas foram usadas inicialmente por (HUBBERT, 1956, 1959, 

1962, 1982) e posteriormente por outros autores IMAM et al. (2004); MOHR & 

EVANS ( 2010) e MOHR (2010) (SORRELL; SPEIRS, 2009). 

 

                                                 

37
 Vide SORRELL; SPEIRS (2009) para uma explicação detalhada de todos os métodos e 

técnicas.  
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3.3.3 Alguns estudos usados para a definição de Últimos Recursos Recuperáveis na 

Colômbia 

No caso colombiano a diversidade de metodologias e a própria natureza dos 

dados empregados na estimativa das reservas e recursos de hidrocarbonetos no país têm 

gerado uma basta informação (VARGAS, 2009). Não obstante, uma vez revisada a 

literatura relacionada à estimativa de URR, os dados da Colômbia foram classificados 

segundo uma das metodologias já descritas para o seu cálculo. Os primeiros dados que 

mostraram uma aproximação de URR para a região estão contidos nos relatórios da 

USGS (2001; 2012). Essas publicações apresentam os resultados da avaliação de 

recursos de óleo e gás não descobertos para Colômbia, assim como para o resto das 

bacias da América do Sul e Central.  

No relatório USGS (2001), aponta-se que para a estimativa de cada província 

foram feitas as seguintes etapas: a) Definição geológica das áreas de produção; 2) 

definição de unidades de avaliação dentro da área de produção total do petróleo e 3) 

Avaliação do volume de óleo e gás convencional não descoberto para cada unidade de 

avaliação. Assim, foram definidas 26 áreas de produção e 55 unidades de avaliação em 

23 províncias (USGS, 2001). Os resultados do estudo são apresentados por províncias, 

sendo que se pode aproximar o conceito província do conceito de bacia. No caso da 

Colômbia são referenciadas quatro bacias, mas nem todas pertencem apenas ao país, 

sendo elas compartilhadas com países tais como Venezuela, Peru e Equador.  

Não obstante, no anexo ao estudo da USGS (2001) é desagregado o óleo e o gás 

de cada bacia para cada país. A tabela a seguir revela o que já foi dito com relação à 

localização das bacias. Assim, por exemplo, a bacia do Magdalena Medio está em sua 

totalidade na Colômbia, enquanto que o país apenas conta com uma mínima proporção 

do óleo não descoberto associado à bacia de Maracaibo. Ressalta-se que estas 

estimativas são muito baixas ou pessimistas uma vez que na bacia dos Llanos o 

potencial varia entre 793 MMBO e 8001 BBO (GARCÍA et al., 2009).  
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Tabela 6. Comparativo óleo não descoberto convencional na Colômbia por 

bacias 

 

Fonte: Elaboração própria com dados Informe USGS (2001) 

 

Já no relatório da USGS (2012) uma nova estimativa do óleo convencional é 

apresentada para América do Sul e o Caribe, cujos resultados são apresentados na 

Tabela 7. Os resultados não foram discriminados como no relatório  USGS (2012), 

impossibilitando conhecer a quantidade que poderia ser atribuída à Colômbia, e sim por 

províncias geológicas ou bacias. Pode-se observar que as estimativas para a bacia dos 

Llanos, que pertence quase completamente à Colômbia, foram elevadas no cenário P95, 

enquanto que nos cenários P50 e P5 essas foram diminuídas. Esse fato poderia indicar 

que, tal como foi afirmado no relatório da USGS (2012), essa bacia tem sido 

desenvolvida maduramente.  

 

Tabela 7. Comparativo óleo não descoberto convencional na Colômbia por 

bacias 

 

Fonte: USGS (2012) 

 

Por outro lado (MOHR, 2010) fez projeções para a produção de óleo e gás de 

alguns países, entre os quais se encontra a Colômbia. Como antes destacado, para esta 

estimativa é necessário estimar os URR, que no caso particular da Colômbia foram 

P95 P50 P5 P95 P50 P5 P95 P50 P5

Putumayo 257.0     695.0     1,464.0    1,028.0   2,787.0    6,066.0    25% 25% 24%

Magdalena Medio 220.0     655.0     1,372.0    220.0     655.0      1,373.0    100% 100% 100%

Llanos 768.0     3,077.0   7,753.0    793.0     3,180.0    8,001.0    97% 97% 97%

Maracaíbo 42.0       129.0     256.0      3,133.0   7,868.0    14,199.0  1% 2% 2%

Total 1,287.0   4,556.0   10,845.0  5,174.0   14,490.0  29,639.0  

Bacias

Óleo (MMBO)
Percentagem de 

participação de Colômbia na 

bacia

Colômbia Total Bacia Colômbia/Total Bacia

P95 P50 P5

Solimões 260.0       536.0       1,018.0     

Putumayo 3,157.0     4,585.0     6,633.0     

Magdalena Alto 163.0       357.0       729.0       

Magdalena Medio 238.0       495.0       959.0       

Magdalena Bajo 15.0         66.0         286.0       

Guajira 6.0           36.0         208.0       

Llanos 957.0       2,418.0     5,215.0     

Total 4,796.0     8,493.0     15,048.0   

Bacias
Óleo (MMBO)
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calculados mediante uma linearização de Hubbert obtendo como resultado para os 

cenários 1, 2 e 3 de 84 EJ até 85 EJ
38

 conforme aos pressupostos por trás de cada um 

dos cenários
39

.  A linearização consiste no ajuste de uma regressão linear onde a 

variável exógena é a produção acumulada e a variável endógena é a produção anual 

dividida pela produção acumulada. O ajuste das observações à equação        

permite calcular os URR como –    40
, onde   é o intercepto,   o declive da reta 

(MOHR, 2010). 

Os dados usados para a Colômbia abarcam o período entre 2004 e 2007. 

Contudo, estes dados devem ser analisados com cuidado, uma vez que eles apenas 

consideram um período de tempo muito curto e fazem referência a jazidas das quais não 

se tem muita informação geológica e, como já foi dito antes, este tipo de metodologia é 

mais apropriado para regiões onde se tem uma maior informação geológica, que não é o 

caso da Colômbia. Por esta razão seria mais conveniente usar um método de avaliação 

geológica no lugar de um de curve-fitting. 

Quando revisados estudos colombianos encontra-se que a variabilidade das 

estimativas é vasta. De fato, nem é possível afirmar que eles guardam uma ordem de 

grandeza aceitável entre eles. A Figura 12 mostra um resumo feito por VARGAS 

(2009) e modificado por VARGAS (2012) de diferentes estudos para o cálculo do 

potencial de hidrocarbonetos na Colômbia. Segundo GARCÍA et al. (2009) muitos dos 

estudos feitos em relação a essa questão não apresentam a metodologia usada para tal 

efeito e, nesse sentido, é impossível uma comparação objetiva dos mesmos. O estudo de 

VARGAS, (2009) corrobora com este fato, dado que apenas é afirmado que o estudo de 

ORTIZ (1997) usou um modelo de geometria fractal para diferentes bacias fazendo um 

ajuste parabólico dos dados. 

A Figura 12 apresenta o estudo da USGS (2001) antes analisado, entre outros 

vários estudos. De forma a revelar a inconsistência dos dados, pode-se observar como 

                                                 

38
 Estes dados são equivalentes a 13,73 BBO até 13,87 BBO. 

39
 No trabalho de MOHR (2010) foram levados em consideração três cenários: 1) Estático, onde 

a produção e a demanda associada são independentes; 2) Dinâmico, onde tanto o total da demanda quanto 

o total da produção mudam a partir da situação estática quando se apresentam diferenças entre elas, e 3) 

Independentemente dinâmica, que é uma extensão da segunda situação onde cada fonte de energia é 

tratada individualmente, estando na capacidade de mudar tanto a oferta enquanto a demanda. 

40
 Sendo isto possível porque a curva 

 

  
       é consistente com a logística de Hubbert. 

Para ver o desenvolvimento completo vide (SARAIVA, 2013). 
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os dados do estudo da USGS (2001) apresentados na Figura 12 são bem diferentes dos 

valores originais obtidos do estudo e que foram apresentados na Tabela 7. Suspeita-se 

que a figura mostre apenas os valores do total da bacia e não daquela parte da bacia 

correspondente à Colômbia.  

 

 

Figura 11. Potencial de óleo convencional para Colômbia segundo estimativas 

de diferentes autores
41

 

Nota: UIS (Universidade Industrial de Santander); USGS (United Statel Geological Survey); ADL (Arthur De Little) 

Fonte: VARGAS (2009, 2012) 

 

Diante do grande número de estudos citados e a impossibilidade de 

compatibilizá-los, esta dissertação vai se focar na comparação e uso de dados dos dois 

últimos estudos feitos na Colômbia, produto de convênios entre Agência Nacional de 

Hidrocarbonetos (ANH) e a Universidade Industrial de Santander (UIS) e a 

Universidade Nacional da Colômbia. Esses estudos (GARCÍA et al., 2009) e 

(VARGAS, 2012) aplicaram os métodos de avaliação geológica, que já foram 

conceituados nesta dissertação na seção 3.3.2. 

O estudo de GARCÍA et al., (2009) consistiu na revisão da informação básica da 

geologia, geofísica e geoquímica a fim de revisar as bacias conhecidas e fazer um 

cálculo dos recursos de hidrocarbonetos nas bacias da Colômbia. Segundo o estudo, a 

                                                 

41
 A figura constitui uma modificação à informação já apresentada no estudo de VARGAS 

(2009), na qual é possível ver que os diferentes autores fazem estimativas em alguns casos apenas para 

algumas bacias, além de usar conceitos diferentes tais como recursos totais, potencial por descobrir, 

potencial recuperável, reservas, dentre outros. 



54 

informação usada para desenvolvê-lo foi fornecida pela ANH, além de usar informação 

cartográfica do Serviço Geológico Colombiano (GARCÍA et al., 2009).  

A metodologia usada por GARCÍA et al., (2009) é conhecida como balanço de 

massas, proposta por SCHMOKER (1994). Segundo GARCÍA et al., (2009) essa 

metodologia foi usada por não se contar com dados suficientes para usar um método 

estatístico do qual se pudesse obter estimativas confiáveis dos recursos de 

hidrocarbonetos do país. Ressalta-se que os resultados são mostrados para 15 bacias, 

sendo apenas uma delas offshore. GARCÍA et al., (2009) afirma que foram aplicados os 

conceitos de risco geológico proposto por HUNT (1996), sendo que o resultado foi o 

seguinte:  

Tabela 8. Óleo não descoberto convencional na Colômbia por bacias 

Bacia 
MMBO 

P10 P50 P90 

Guajira offshore             940                520                100    

Caguán –Putumayo          2.060             1.140                230    

Catatumbo           2.790             1.550                310    

Cauca-Patía           2.080             1.160                230    

Cesar –Ranchería          8.050             4.470                900    

Chocó           4.620             2.560                510    

Cordillera Oriental             320                180                  40    

Guajira             940                520                100    

Llanos Orientales        81.050           45.030             9.010    

Sinú -San Jacinto          8.850             4.420                880    

Tumaco           3.400             1.890                380    

Urabá           1.340                750                150    

Magdalena Medio        27.680           15.380             3.080    

Magdalena Bajo        22.200           12.330             2.470    

Vaupés –Amazonas          3.050             1.700                230    

Total 181.250 100.200 19.940 

Fonte: GARCÍA et al. (2009) 

 

GARCÍA et al. (2009) asseveraram que os dados acima devem ser validados 

com novos estudos, nos quais sejam considerados com maior detalhe os fatores de risco 

geológico.  

Por fim, apresentam-se os resultados de VARGAS (2012), que adotou uma 

abordagem volumétrica
42

 no seu trabalho objetivando o cálculo do recurso original in 

                                                 

42
 Os dados necessários para a aproximação volumétrica foram áreas das jazidas, espessura das 

jazidas, porosidades, saturações de água, fatores volumétricos e relação gás- cru. 
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situ. Para a estimação das equações volumétricas o referido estudo usou o Método de 

Monte Carlo com as seguintes variáveis aleatórias: espessura, porosidade, saturação da 

água e fator volumétrico de gás e cru. Em seguida, realizaram-se 500 interações para 

obter os recursos originais recuperáveis (VARGAS, 2012). 

O estudo de VARGAS (2012) leva em consideração 23 bacias, sendo que 7 

correspondem a offshore e o restante ao onshore. Além disso, salienta-se que os dados 

da Tabela 9, e que correspondem aos resultados obtidos por VARGAS (2012), 

envolvem um fator de risco geológico de 30% e um fator de recuperação de 20%, além 

das restrições ambientais da bacia
43

. Por ser o estudo de VARGAS (2012) mais atual e 

mais completo
44

, ele será usado para a estimativa do modelo de Hubbert que será 

mostrado mais adiante.  

  

                                                 

43
 Segundo entrevista feita com VARGAS (2013) os dados de fator de recuperação e risco 

geológico foram tomados de um questionario feito a diversos expertos sobre o tema na Colômbia. 

44
 Por levar em consideração uma maior quantidade de bacias, além de um fator de risco 

geológico e um fator de recuperação. 
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Tabela 9. Estimativa de óleo recuperável 

Bacia 

MMBO 

P10 P50 P90 

OFFSHORE 276.413 75.815 12.570 

Los Cayos 43.050 11.774 1.950 

Chocó offshore 12.589 3.453 575 

Colombia 90.992 
24.923 4.138 

Guajira offshore 18.721 5.131 855 

Pacífico 92.961 25.566 4.224 

Sinú offshore 8.182 2.248 377 

Tumaco offshore 9.918 2.720 451 

Total ONSHORE 153.952 42.148 7.436 

Amagá 804 233 75 

Caguán -Putumayo 419 137 34 

Catatumbo 213 59 17 

Cauca-Patía 4.553 1.247 208 

Cesar -Ranchería 4.137 1.135 189 

Chocó 13.444 3.682 607 

Cordillera Oriental 22.653 6.221 1.030 

Guajira 4.777 1.307 218 

Llanos Orientales 3.250 892 148 

Sinú -San Jacinto 13.469 3.697 614 

Tumaco 4.486 1.651 611 

Urabá 4.413 710 159 

Magdalena Bajo 13.177 3.609 602 

Magdalena Medio 11.885 3.252 539 

Magdalena Alto 999 274 45 

Vaupés -Amazonas 51.273 14.042 2.340 

Total 430.365 117.963 20.006 

Fonte: VARGAS (2012) 

 

3.3.4 O modelo clássico de Hubbert e a curva Multi Hubbert
45

 

Existem várias classes de modelos para a estimativa da produção futura de 

petróleo. De forma geral, eles podem se classificar em abordagens Bottom-up e Top-

Down. Os modelos do tipo Bottom-up são baseados no uso de informação desagregada e 

                                                 

45
 Vide (SARAIVA et al., 2014; SARAIVA, 2013) para um melhor detalhamento do modelo de 

Hubbert. 
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detalhada por campos de petróleo, sendo que a previsão da produção de petróleo é 

função da soma das estimativas dessas unidades produtivas (BRANDT, 2010; 

SARAIVA, 2013). Já os modelos do tipo Top-Down são aqueles que se caracterizam 

por relações de comportamento em nível agregado com parâmetros que são estimados 

sobre a base das relações históricas (JACOBSEN, 1998). Dentro desta última classe 

podem se localizar os modelos “R/P”
46

, que pressupõem que a taxa de depleção das 

reservas será constante igual ao nível de produção; os modelos econométricos, os quais 

propõem estimativas de produção baseados em relações empíricas a partir de diferentes 

variáveis exógenas (físicas, econômicas e políticas); e por fim modelos físicos do tipo 

Hubbert que serão explicados em seguida. 

Hubbert concluiu após observar as curvas de produção de recursos energéticos, 

por exemplo, carvão e o petróleo do mundo e dos Estados Unidos, que estas cresciam 

lentamente no começo, depois a taxa de crescimento era bem mais rápida até atingir o 

ponto de inflexão, e logo a curva se tornava côncava ao descender (HUBBERT, 1956). 

Assim, o Modelo Clássico de Hubbert corresponde a uma formulação baseada na 

observação de que a oferta de um recurso é finita e que a tendência da taxa de produção 

é ascendente durante a primeira fase até atingir o ponto máximo, ou pico, após o qual 

decresce exponencialmente até o recurso ser esgotado (MAGGIO & CACCIOLA, 2012; 

SZKLO el al., 2007). 

Levando em conta esta descrição e sua formulação matemática, Hubbert (1956) 

previu que o pico de produção nos Estados Unidos ocorreria entre 1965 e 1970, sendo 

estas duas projeções diferentes conforme o valor de URR adotado como premissa. A 

formulação do Hubbert (1956) ganhou notoriedade quando, de fato, no ano de 1970 a 

produção de petróleo dos Estados Unidos atingiu o valor máximo. 

HUBBERT (1980) publicou a derivação completa do seu modelo logístico, 

incluindo-se a hipótese de que a taxa de crescimento da produção acumulada teria a 

forma de uma parábola, isto é que a taxa de crescimento no início e no final do ciclo de 

produção seria igual a zero (BRANDT, 2007, 2009). Assim, o modelo geométrico 

desenvolvido pelo autor a fim de explicar a produção de petróleo foi: 

 

   
  

        (17) 

 

                                                 

46
 Razão entre as reservas provadas atuais e a produção em base anual. 
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Onde    é o valor ao qual    tende no limite do tempo t, quando já não houver 

mais recursos recuperáveis, nesse sentido,    configura-se como o URR, ou seja, o 

último nível de recurso técnica e economicamente possível de ser desenvolvido em todo 

o ciclo de produção de um recurso que por natureza é exaurível. 

Ao longo do tempo, a solução para este problema tem sido refeita por alguns 

autores (MOHR, 2010; SZKLO et al., 2007), sendo descrita da seguinte forma: 

 

  
   

               
 (18)  

 

Onde   é a produção de petróleo no tempo t,    é o pico máximo de produção, b 

é a constante que ajusta o declínio da curva e    é o ano do pico. A área sob a curva 

será: 

  
   

 
  (19)  

Esta expressão representa os Últimos Recursos Recuperáveis (URR). Cabe 

salientar que segundo SZKLO et al. (2007) este modelo é mais apropriado para países 

do tipo price-taker como no caso do Brasil.  

No passado autores como HUBBERT (1980), CAMPBELL (1997), 

CAMPBELL & LAHERRERE (1998) e BARTLETT (1999) asseveraram que a curva 

de Hubbert simples era adequada para representar a produção de petróleo de alguns 

países, onde a tendência não exibia maiores flutuações em relação com o tempo. 

Contudo, estudos recentes têm mostrado que a produção de petróleo de muitos países 

mostrava vários ciclos de produção como consequência de fatores tais como a evolução 

tecnológica na indústria, mudanças no marco regulatório e nas condições econômicas, e 

eventos políticos (AL-FATTAH & STARTZMAN, 2000; NASHAWI et al., 2010). 

A forma multicíclica de uma curva de produção de petróleo foi observada pela 

primeira vez por HUBBERT (1956) como consequência dos dois picos de produção que 

um dos campos dos Estados Unidos, Illinois, exibia. Para esse autor o comportamento 

se afastava do comportamento dos demais, no entanto, foi apenas em HUBBERT 

(1962) que o autor propõe um comportamento multicíclico onde um pico sucederia a 

uma curva simples de produção (SARAIVA, 2013). Destarte, a curva de produção do 

modelo Multi-Hubbert se configuraria como a sobreposição entre uma ou mais curvas 

de produção e, nesse sentido, impende que novos volumes de reservas sejam 
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incorporados logo depois que o primeiro pico de produção ocorra (NASHAWI et al., 

2010). 

O modelo Multi-Hubbert apresenta várias vantagens quando comparado ao 

modelo simples, entre as quais se pode citar: a) deriva-se de conceitos físicos e 

matemáticos; b) inclui o uso de dados de produção histórica; c) apresenta boa precisão 

diante de alterações nas condições tecnológicas, econômicas e políticas e d) as previsões 

podem ser rapidamente refeitas quando novos dados de produção tornarem-se 

disponíveis (AL-FATTAH & STARTZMAN, 2000; NASHAWI et al., 2010). 

Mesmo que (HUBBERT, 1956; 1962) tenha notado a existência da forma 

multicíclica na produção de alguns campos, autores como LAHÈRRERE (2001) e AL-

FATTAH & STARTZMAN (2000) foram os que constataram que a produção de 

algumas regiões poderia ser representada por mais de um ciclo de produção. Assim, o 

modelo de Hubbert simples vê-se acrescentado da seguinte forma: 

 

   
    

               
  

 
    (20) 

 

Sendo   o número de ciclos,    
 o pico de produção para cada ciclo     ...  , 

e    
o ano do pico de cada ciclo de produção. A área sob a curva será: 

  
    

  
 (21) 

Essa expressão representa os Últimos Recursos Recuperáveis (URR). Onde    

representa o declive de cada um dos ciclos. Usando esta aproximação o número de 

parâmetros de ajuste é 2N.  

A otimização dos valores dos parâmetros é obtida mediante a minimização da 

raiz do erro quadrático médio (RMSE) da diferença entre Pact e Pcal  que representam a 

produção real e a calculada pelo ajuste do modelo, respectivamente. O número de dados 

é representado por  . RMSE é definida a seguir (NASHAWI et al., 2010): 

 

 

      
            

  
   

 
   (22) 
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Observa-se que as duas aproximações precisam a definição dos URR, nesse 

sentido se revela a importância das metodologias para o cálculo deles já discutidas na 

seção 3.3.2. 
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4 Estudo de caso 

No capítulo 4 é apresentado o estudo de caso, que será focado na Ecopetrol. 

Porém, visando estabelecer algumas comparações com empresas que poderiam ser 

consideradas como pares, na primeira subseção do capítulo também serão apresentados 

os indicadores financeiros, apresentados no capítulo 3, para empresas tais como 

Petrobras e Statoil. Em relação às estratégias para sinalizar o retorno de longo prazo, 

também serão apresentadas comparativamente com as empresas precitadas. Já a 

segunda subseção do estudo de caso, apenas será dedicada à construção de cenários de 

produção futura de petróleo na Colômbia com a aplicação do modelo Multi Hubbert. 

Para as simulações precisaram-se rever alguns estudos sobre URR e as hipóteses sobre 

as quais esse indicador foi calculado. Nesse sentido, os URR foram recalculados em 

alguns casos. Ressalta-se que nesta seção também são analisados alguns fatos que têm 

feito com que a produção de petróleo na Colômbia tenha apresentado ciclos. Esta seção 

também apresenta uma comparação das simulações com os dados da entidade oficial de 

planejamento mineiro-energético da Colômbia (UPME) a fim de validar os resultados 

obtidos. Por fim, a terceira subseção se dedicada a fazer uma análise integrada de 

sustentabilidade da Ecopetrol levando em consideração as duas primeiras subseções já 

descritas. Retoma-se o conceito de valor, além de se estabelecer cenários possíveis de 

produção de petróleo da Ecopetrol, apenas considerando a premissa de que mesmo que 

o regime contratual petrolífero atual na Colômbia seja de Concessão, a Ecopetrol 

continuará com a mesma percentagem de produção do ano 2012 no país. Também são 

apresentadas algumas explicações da queda de valor de mercado durante o passado ano 

2013. 

4.1 Algumas ressalvas da aplicação do procedimento metodológico 

A principal motivação para a escolha da Petrobras e a Statoil, como empresas 

pares , é sua composição do capital público-privado, além de terem valores de mercado 

na mesma ordem de grandeza. A composição de capital dessas empresas é similar 

(público-privado), ainda que as estratégias corporativas são diferentes. No caso da 

estratégia da Petrobras se reconhece que além dos riscos operativos que são inerentes ao 

funcionamento de uma empresa de petróleo, existem riscos relativos ao relacionamento 

com o Governo Brasileiro, que eventualmente poderiam influir no valor de mercado da 

empresa. A Petrobras aponta que existe obrigação no cumprimento de certas metas 
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macroeconômicas e sociais que poderão ter impacto nos resultados operacionais e 

financeiros da companhia (PETROBRAS, 2013a). Isto decorre de o governo brasileiro 

ser o principal acionista controlador e, nesse sentido, a empresa tem que entrar em 

atividades que deem preferência aos objetivos do Governo Federal brasileiro em vez dos 

objetivos empresariais. Além disso, o orçamento de investimento da Petrobras está 

sujeito à aprovação do governo federal brasileiro. 

No mesmo sentido, a Statoil reconhece como risco a possibilidade de que os 

interesses do governo norueguês não estejam alinhados com os interesses dos acionistas 

da companhia. Isto, já que as decisões comerciais e estratégicas de desenvolvimento, 

produção e comercialização de petróleo devem ser tomadas de forma coordenada com o 

governo norueguês. Sob esta estratégia, por exemplo, o governo norueguês tem pedido à 

empresa continuar comercializando o óleo e gás de propriedade do governo norueguês, 

conjuntamente com o petróleo pertencente à empresa(STATOIL, 2013). 

Já no caso da Ecopetrol, após o processo de abertura de capital, a empresa 

reconhece que conseguiu dar início a práticas de boa governança corporativa, que são 

exigência dos acionistas minoritários por bons resultados. Ademais, a empresa objetiva 

uma maior eficiência na gestão empresarial, realização das expectativas de 

rentabilidade, transparência no fornecimento de informação e estrito cumprimento dos 

compromissos adquiridos com o acionista minoritário (MME, 2006). Segundo o MME 

(2006) o processo de abertura de capital deve se focar em atividades empresariais e 

comerciais a fim de alcançar o plano de negócios no longo prazo. 

Em relação com a composição acionária, no caso da Ecopetrol, o Estado detém o 

88,49% das ações da companhia, o restante é propriedade dos fundos de previdência 

(4,20%) e pessoas físicas (3,60%). O restante 3,70% está em mãos de outros tais como: 

Fundos e companhias estrangeiras, pessoas jurídicas e no Fundo Ecopetrol ADR 

Program (ECOPETROL, 2013a). Já na Petrobras, o governo brasileiro detém 47% das 

ações, enquanto que o setor não governamental e os acionistas estrangeiros têm 18% e 

35% das ações da empresa respectivamente (PETROBRAS, 2013). No caso da Statoil, o 

Governo Norueguês é o maior sócio da companhia com uma propriedade de 67% 

(STATOIL, 2013). 

O valor de mercado destas empresas em 2012 foi 122.000, 76.379 e 126.988 

milhões de dólares para Ecopetrol, Statoil e Petrobras, respectivamente (STATOIL, 

2013; MORNINGSTAR, 2013). 
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Além das características já enunciadas que podem revelar que estas empresas 

podem ser consideradas como pares tem-se o fato de estas empresas serem integradas, 

ou seja, incluem atividades de upstream (exploração e produção de óleo e gas) e 

downstream (refino, comercialização e distribuição de derivados de petróleo) dentro da 

sua cadeia produtiva. 

É necessário fazer ainda uma ressalva a respeito da elaboração e análise dos 

indicadores financeiros das companhias supracitadas. Estes indicadores foram 

levantados a partir dos relatórios 20F apresentados anualmente à Comissão de Valores 

Mobiliários dos Estados Unidos (SEC – Securities and Exchange Commission), que é o 

órgão responsável da regulação do mercado de capitais dos Estados Unidos, onde estas 

empresas também transacionam suas ações. 

Não existe obrigatoriedade por parte da SEC de apresentar os relatórios na 

mesma unidade, razão pela qual, objetivando estabelecer comparações entre os 

indicadores das três empresas, foi necessário converter todos os cálculos em dólares 

usando a taxa de câmbio média anual de mercado. Apenas o relatório da Petrobras 

apresenta seus resultados nesta unidade, enquanto que a Ecopetrol e a Statoil utilizam 

pesos colombianos e coroas norueguesas, respectivamente. Nesse sentido, a Tabela em 

seguida apresenta as taxas de cambio usadas para a transformação dos valores para 

dólares.  

Tabela 10. Cotações dólar/coroa norueguesa e dólar/peso colombiano 

Taxa de cambio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

USDNOK média da taxa de cambio (Noruega) 5,86 5,63 6,3 6,1 5,6 5,8 

COL$USD média taxa de cambio (Colômbia) 2078,35 1966,26 2156,29 1897,89 1848,17 1798,23 

Fonte: Relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012) e relatórios anuais 20F Statoil (2008-2012) 

4.2 Valoração de mercado das empresas analisadas 

Esta subseção apresentará o resultado do cálculo dos indicadores expostos nas 

subseções 3.2.1; 3.2.2 e 3.2.3. Esses indicadores pretendem fazer uma avaliação 

comparativa do performance, rentabilidade, eficiência e valor de mercado. 

4.2.1 Avaliação da performance de uma empresa: Valor de mercado agregado (MVA)  

A Figura 12 mostra o MVA das empresas Ecopetrol, Petrobras e Statoil, assim 

como a relação book-to-market que corresponderia à relação entre o patrimônio líquido 

e o valor de mercado ou capitalização de mercado. 
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Figura 12. Valor de mercado agregado e relação book-to-market 

Fonte: Elaboração própria com base em relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 

20F Statoil (2008-2012), relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012) e relatórios de MORNINGTAR 

(2013). 

Nota: As barras correspondem ao MVA, enquanto que as curvas pertencem à relação book-to-market 

 

O MVA é um indicador que pode ser entendido como um prêmio dado pelo 

mercado em relação ao capital colocado pelos acionistas. Assim a maior riqueza tem 

sido gerada pela Ecopetrol, cujo MVA tem crescido ao longo do período apresentado. 

No caso da Statoil o valor de mercado de 2012 voltou quase ao mesmo nível do valor de 

mercado de 2010, o que significa que no ano 2012 a empresa, embora tenha recebido 

um prêmio do mercado, o fez em menor proporção que em 2011. Já no caso da 

Petrobras, durante os anos 2012 e 2011 o valor em livros (valor contábil) tem sido 

maior do que o valor de mercado, o que indica que a empresa não recebeu um prêmio 

do mercado, pelo contrário, a Petrobras está sendo valorizada pelo mercado muito 

abaixo do seu real valor em livros. Com a análise de vários indicadores que se fará em 

seguida, pretende-se identificar as razões pelas quais este valor de mercado tem crescido 

no caso da Ecopetrol.  

No mesmo sentido, a relação book-to-market da Ecopetrol é apresentada dentro 

da mesma figura a fim de reafirmar o dito anteriormente. De fato, esta relação permite 

ver o peso do valor em livros sobre o valor de mercado, assim uma maior percentagem 

indica que o valor de mercado é menor do que o valor em livros, ou patrimônio líquido 

da empresa.  Este indicador talvez seja mais útil ainda que o MVA, uma vez que o 

MVA apresenta valores absolutos e não o peso de uma variável em relação com a outra. 
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Nesse contexto, embora empresas como Statoil e Petrobras tenham um maior 

patrimônio líquido, durante todos os anos da análise, o valor de mercado da Ecopetrol 

tem apresentado uma maior proporção em relação com o valor em livros.  Destaca-se 

que a partir de 2009 a relação book-to-market vem piorando para as empresas Statoil e 

Petrobras. 

 

4.2.2 Avaliação de rentabilidade: ROE, ROC e ROIC 

O indicador ROE apresenta durante o período correspondente a 2007-2012, uma 

média de 23,2%, 21,8% e 15,8% para Ecopetrol, Statoil e Petrobras, respectivamente. A  

Figura 14 também permite ver que a única empresa que melhorou seu ROE de 2011 

para 2012 foi a Statoil, e que a capacidade de adicionar valor na Petrobras usando seus 

recursos próprios tem diminuído desde 2008. Por sua vez, a Ecopetrol apresentou no 

ano 2008 o melhor resultado do indicador como consequência do maior lucro líquido 

(quase o dobro) em relação com o ano 2007. 

 

 

Figura 13. Retorno sobre o patrimônio (ROE) 

Fonte: Elaboração própria com base em relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 

20F Statoil (2008-2012) e relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012) e relatórios de MORNINGTAR 

(2013). 

 

Em relação ao ROA o melhor resultado é conseguido pela Ecopetrol em todo o 

período de estudo, ainda que para o ano 2012 o indicador apresente uma queda de 18% 

para 15%. A tendência deste indicador para a Petrobras é parecida com a do indicador 
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anterior, sendo que desde 2008 o ROA apresenta uma queda gradual até atingir um 

valor de 3% no ano 2012.  

 

 

Figura 14. Retorno sobre o ativo (ROA) 

Fonte: Elaboração própria com base em relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 

20F Statoil (2008-2012) e relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012) e relatórios de MORNINGTAR 

(2013). 

A queda sustentada deste indicador desde 2008, no caso da Petrobras, se dá 

como consequência da queda do lucro líquido; sendo que de 2011 para 2012 este passou 

de 19.992 até 10.931 milhões de dólares (A queda foi de 83%). Em relação aos ativos, o 

valor reportado para estes dois anos, pela empresa precitada, aumentou em 4%. No caso 

da Statoil, o lucro líquido teve uma queda de 2011 para 2012 de 17%, enquanto que seu 

nível de ativos totais diminuiu em 1%.  

Já para Ecopetrol, embora entre 2011 e 2012, tenha se apresentado uma queda 

no nível da receita líquida, esta foi apenas de 2%. Para o nível de ativos, apenas no caso 

desta empresa, o valor reportado cresceu durante os últimos 3 anos a taxas de 18%, 22% 

e 16% respectivamente. Esse comportamento faz que seja mais favorável para a 

Ecopetrol do que para as otras duas empresas levadas em consideração na análise. 

Por ser o ROIC considerado como o indicador mais importante para a avaliação 

de rentabilidade, os resultados do seu cálculo serão apresentados última seção deste 

capítulo. 

4.2.3 Avaliação de eficiência: Margem de lucro 

A maior margem de lucro (Vide Figura 15) é obtida pela Ecopetrol, sendo que 

em 2008 obteve o melhor resultado, 34%. No seguinte ano, o indicador teve uma queda 
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para 17% (o menor do período de estudo). Justamente em 2009 foi único ano em que a 

Petrobras teve um melhor desempenho do que a Ecopetrol, porém, a margem de lucro 

tem decrescido a partir desse ano para a Petrobras, sem dar mostras de recuperação em 

nenhum dos anos. A Statoil apresentou a menor margem de lucro das três empresas da 

análise, apenas sobrepassando à Petrobras no ano 2012, mas estando sempre abaixo dos 

resultados da Ecopetrol.  

O comportamento mais positivo no caso da Ecopetrol se dá como resultado do 

maior aumento percentual das vendas em relação com as outras empresas. Por exemplo, 

de 2011 para 2012, o aumento das vendas da Ecopetrol foi 9% e 4% para Statoil, 

enquanto que para a Petrobras a variável apresentou uma queda de 1%. 

 

 

Figura 15. Margem de lucro 

Fonte: Elaboração própria com base em relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 

20F Statoil (2008-2012) e relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012) 

 

 

 

4.2.4 Indicadores para a avaliação de decisões financeiras 

Por definição o resultado do primeiro indicador (Dívida de longo 

prazo/capitalização total) deve ser menor do que o do segundo (Dívida de longo 

prazo/patrimônio líquido). Pode-se observar que no caso da Petrobras apenas se 

apresentou uma queda entre o ano 2009 e 2010 no primeiro indicador, contudo, a 

tendência foi crescente tanto de 2007 até 2009, quanto de 2010 até 2012. No caso da 

Ecopetrol, este indicador apresenta o maior valor no ano 2007, quando esta relação 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Petrobras Statoil Ecopetrol 



68 

atingiu um nível de 36%. A Statoil é a única empresa que exibe um aumento contínuo 

do indicador durante o período de estudo. 

 

 

Figura 16. Relações de dívida de longo prazo/capitalização total* e dívida de 

longo prazo/patrimônio líquido** 

Fonte: Elaboração própria com base em relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 

20F Statoil (2008-2012) e relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012). 

Nota: * Representada pelas barras, ** Representada pelas curvas 

 

O motivo de apresentar a dívida de longo prazo sobre o patrimônio líquido é 

elucidar qual das empresas está mais endividada, pois, tal como BREALEY et al. 

(2012) asseveram, uma maior diferença entre os dois indicadores se dá no caso de 

empresas mais endividadas. Assim, quando comparados os dois indicadores por 

empresa se percebe que no caso da Statoil e a Petrobras, a diferença aumenta com o 

tempo, enquanto que para Ecopetrol
47

 a diferença se mantém no tempo.  

Este comportamento se deve principalmente ao comportamento do patrimônio 

líquido, que compõe o denominador dos dois indicadores. Assim no caso da Petrobras, 

o patrimônio líquido teve uma queda de 5% de 2010 para 2011 e de 5% de 2011 para 

2012. Para a Statoil a queda de 2011 para 2012 foi de 25%, enquanto que de 2010 para 

                                                 

47
 As empresas são avaliadas em sua capacidade de pago de dívida e no risco que apresenta investir nessa 

dívida, mediante notas de risco emitidas por entidades qualificadoras de risco. As empresas mais 

reconhecidas no mercado dedicadas a fazer esta avaliação são Moody's,  Fitch Ratings e Standard & 

Poor's. Cada uma destas empresas usa uma escala para fazer a avaliação. A Ecopetrol tem sido avaliada 

com Baa2, BBB e BBB, respectivamente. Esta avaliação indica que a Ecopetrol, no longo prazo, tem um 

grau médio baixo de risco.  
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2011 se apresentou um aumento de 15%. Apenas no caso da Ecopetrol, o patrimônio 

líquido tem exibido um comportamento positivo para os últimos anos, com aumentos de 

31%, 26% e 18% para 2010, 2011 e 2012, respectivamente.  

4.2.5 Indicadores de valor de mercado: Lucro por ação, relação preço/lucro por ação, 

relação valor de mercado da ação/valor em livros da ação e payout 

A Figura 17 mostra a relação entre a receita líquida e o número de ações em 

circulação. Este indicador não é comparável entre empresas porque no denominador 

está o número de ações em circulação e essa variável depende da emissão de ações feita 

por cada empresa em particular. Nesse sentido, a Ecopetrol apresenta um maior número 

de ações no mercado, o que se reflete no valor relativamente menor dela, para este 

indicador. Por exemplo, para o ano 2012 a Statoil e a Petrobras tinham 7,4 e 3,1 bilhões 

de ações circulando no mercado, enquanto que no caso da Ecopetrol para o mesmo ano 

tinha 41,1 bilhões de ações. 

 

 

Figura 17. Lucro por ação 

Fonte: Relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 20F Statoil (2008-2012) e 

relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012). 

 

A fim de estabelecer uma comparação entre indicadores relacionados com o 

valor de mercado das empresas, se apresentam os seguintes indicadores. O primeiro 

indicador é a relação P/E
48

 (Preço/lucro) (Vide Figura 18). Este indicador pode ser 
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usado para comparar empresas concorrentes, mas estas três empresas não têm essa 

característica. Nesse sentido, em relação a este indicador apenas se pode afirmar que 

nos últimos anos os investidores da Ecopetrol tiveram uma expectativa de crescimento 

maior do que os acionistas da Petrobras e a Statoil. É interessante ver o caso da relação 

preço/lucro da Petrobras, que é quase constante desde 2009, o que indica que os 

investidores não parecem expressar nenhuma expectativa de crescimento da companhia, 

em se tratando da análise dese indicador.  

 

 

Figura 18. Price-earnings ratio 

Fonte: Cálculo próprio com base em relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 20F 

Statoil (2008-2012) e relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012). 

 

Por sua vez, a Figura 19 mostra a relação entre o valor de mercado por ação e o 

valor em livros por ação (valor contábil). Segundo PARRINO et al. (2012) um alto 

valor desta relação indica que a empresa tem sido eficaz em fazer investimentos que 

agreguem valor para os acionistas. Assim, o valor de mercado da Ecopetrol para o ano 

2012 foi 3,28 vezes o valor correspondente em livros. Já para Statoil esta relação foi de 

2,47 e para Petrobras, que exibe o menor valor desse ano, foi de 0,75. Logo, no caso da 

Petrobras o valor em livros é até mesmo maior do que o valor de mercado, sendo que 

esse comportamento vem se dando a partir do ano 2011. No caso da Statoil e a 

Ecopetrol, o valor de mercado da ação nunca foi menor do que o valor em livros no 

período de análise. Segundo SAMANEZ (2009), em condições normais o valor de 

mercado supera o valor patrimonial como consequência de motivos tais como 
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expectativas de melhor desempenho da empresa, ativos subavaliados pela contabilidade 

(goodwill não registrado), entre outros.  

 

 

Figura 19. Razão valor de mercado – Valor em livros ação 

Fonte: Relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 20F Statoil (2008-2012) e 

relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012). 

 

Por fim, a Figura 20 mostra o payout ratio definido como a relação entre o 

dividendo por ação e ganho ou lucro líquido por ação. Diferencia-se do indicador P/E na 

medida em que no numerador se leva em consideração o dividendo pago aos acionistas 

por ação e não apenas o preço por ação. Esta relação indica que a Ecopetrol paga 

maiores dividendos por unidade de receita líquida do que a Statoil e a Petrobras.  
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Figura 20. Payout ratio
49

 

Fonte: Relatório para o investidor Ecopetrol 2013, relatórios anuais 20F Statoil (2008-2012), Relatórios 

disponível no site de MORNINGTAR (2013) para Petrobras 

 

Embora os relatórios da Ecopetrol não esclareçam diretamente a razão pela qual 

são pagos altos dividendos comparativamente com outras empresas, pode-se afirmar 

que a política de dividendos se manterá a fim de sinalizar retorno de longo prazo para os 

acionistas. De fato, em ECOPETROL (2013) se assevera que a ação da empresa 

continua sendo uma importante alternativa de investimento por sua valorização no 

mediano e longo prazo, situação que se reflete no pagamento constante de dividendos 

desde o ano 2008. Contudo, como afirmado na seção 3.2.3., o alto pagamento de 

dividendos pode ser resultado de poucas oportunidades de investimento.  

 
Contudo, é necessário fazer ainda uma análise mais detalhada levando em conta 

o fluxo de caixa a fim de testar se este alto payout é resultado da alocação do fluxo de 

caixa em atividades financeiras e não em atividades de financiamento a fim de lidar com 

os custos de agência que as empresas encaram. 

                                                 

49
 Corresponde à relação entre dividendo por ação e ganho por ação. 
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4.3 Algumas estratégias para sinalizar retorno de longo prazo para os 

investidores 

4.3.1 Análise comparativa da estratégia de recompra de ações 

A estratégia de recompra de ações, assim como a elevação dos dividendos 

distribuídos são consideradas estratégias fora do núcleo de operações, ou atividades-fim, 

da companhia (HACHE, 2007). Visando elucidar se estas estratégias têm sido usadas 

pelas empresas Ecopetrol, Petrobras e Statoil se mostra a Tabela 11. Pode-se observar 

que o maior fluxo gerado por atividades operacionais no ano 2012 foi da Petrobras, 

seguido pela Statoil e a Ecopetrol. Porém, o fluxo de caixa da Petrobras por atividades 

operacionais do ano de 2012 foi 17,24% menor do que em 2011. Esta queda se deve a 

menores margens brutas, em decorrência do impacto da valorização do dólar dos 

Estados Unidos nas importações de óleo cru, derivados de petróleo e impostos sobre a 

produção, além de maiores importações em 2012 (PETROBRAS, 2012).  

A tendência descendente do fluxo de caixa gerado por atividades operacionais 

também se vê replicada para a Ecopetrol, com uma queda de 8,2% resultante do 

acréscimo no custo de vendas, assim como as compras de cru a altos preços 

internacionais (ECOPETROL, 2012). No caso da Statoil o fluxo de caixa por atividades 

operativas vem se incrementando desde o ano 2009, a única queda nesta variável para 

esta empresa foi entre 2008 e 2009. A causa principal do aumento do fluxo de caixa 

operacional, segundo a STATOIL (2012), foi o aumento da rentabilidade em 

decorrência do incremento dos volumes de vendas de líquidos e gás, assim como dos 

altos preços de líquidos e gás do ano 2012. 

Quando analisados os usos do fluxo de caixa nota-se que a Ecopetrol, entre 2008 

e 2010, usou em maior proporção do que a Statoil o fluxo de caixa em atividades 

financeiras. Já para os dois últimos anos (2011 e 2012) a percentagem alocada para o 

uso “financeiro” em relação com o uso “investimento” foi quase igual para estas duas 

empresas. 
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Tabela 11. Fluxo de caixa Ecopetrol, Statoil e Petrobras 

 

Fonte: Relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012); Relatórios anuais 20F Statoil (2008-2012); 

Relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012). 

 

 

Figura 21. Uso financeiro / uso investimento 

Fonte: Elaboração própria com base em relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 

20F Statoil (2008-2012) e relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012). 

 

A Figura 21 mostra a percentagem do fluxo de caixa usado/gerado em atividades 

de investimento sobre o fluxo de caixa usado/gerado em atividades de financiamento. 

Ressalta-se que apenas para a Petrobras o fluxo de caixa em atividades de 

financiamento foi positivo para todos os anos do período de estudo. Segundo 

PETROBRAS (2013), o aumento entre 2011 e 2012 foi resultado da emissão adicional 

de dívida de longo prazo
50

 e menor pagamento de dividendos no ano de 2012. A dívida 

                                                 

50
 Chamado no fluxo de caixa como captações. 

Ecopetrol (Milhões de dólares) 2008 2009 2010 2011 2012

Fluxo de caixa gerado por atividades operacionais 5.307            4.336            7.621            12.443          11.417          

Fluxo de caixa usado em atividades de investimento 4.439-            2.737-            6.696-            9.303-            8.911-            

Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento 1.700-            928-               838-               1.488-            1.861-            

% uso financeiro / uso investimento 38,30% 33,92% 12,52% 15,99% 20,88%

Caixa final do ano 1.075            1.652            1.964            3.668            4.416            

Petrobras (Milhões de dólares) 2008 2009 2010 2011 2012

Fluxo de caixa gerado por atividades operacionais 28.220          25.945          30110  33698  27.888          

Fluxo de caixa usado em atividades de investimento 29.466-          35.156-          59.951-          34.619-          38.379-          

Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento 2.778            16.089          31.319          4.232            6.069            

% uso financeiro / uso investimento -9,43% -45,76% -52,24% -12,22% -15,81%

Caixa final do ano 6.499            16.222          17655  19057  13.520          

Statoil (Milhões de dólares) 2008 2009 2010 2011 2012

Fluxo de caixa gerado por atividades operacionais 18.212          11.587          13.967          21.250          22.069          

Fluxo de caixa usado em atividades de investimento 15.246-          11.961-          13.000-          15.161-          16.655-          

Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento 3.025-            1.792            131-               2.268-            3.138-            

% uso financeiro / uso investimento 19,84% -14,98% 1,01% 14,96% 18,84%

Caixa final do ano 3.310            3.924            5.311            9.571            11.190          
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líquida desta empresa aumentou 32% devido à emissão de dívida de longo prazo 

necessária para atender maiores investimentos, assim como a menor geração de caixa 

por atividades operacionais. Nesse sentido, evidencia-se que no caso da Petrobras não 

tem sido usada a estratégia de recompra de ações nem o pagamento de maiores 

dividendos para os acionistas da companhia. 

Já no caso da Statoil, observa-se que a proporção do fluxo de caixa para uso 

financeiro sobre o fluxo de caixa para uso investimento aumentou nos últimos anos. 

Segundo a STATOIL (2013), o aumento do fluxo de caixa em atividades de 

financiamento se dá em decorrência da variação líquida de empréstimos de longo prazo, 

variação dos empréstimos atuais e aumento no pagamento dos empréstimos. A parcela 

de fluxo de caixa destinado para o pagamento de dividendos aumentou 4% de 2011 para 

2012. O dividendo por ação passou de 1,07 USD/ação em 2010, a 1,08 USD/ação em 

2011 e 1,21 USD/ação
51

 em 2012. Além dos dividendos, STATOIL (2013) assevera que 

a companhia pode comprar ações como parte da sua distribuição total do capital a seus 

acionistas. Nesse sentido, para o período 2012-2013 foi autorizada uma recompra de 

ações de no mercado com o intuito efetivar o plano de poupança para funcionários da 

empresa. Segundo a companhia, o objetivo do plano é fortalecer a cultura da empresa e 

incentivar a lealdade dos empregados ao se tornarem os coproprietários da empresa
52

. 

Assim, no caso da Statoil se corrobora o fato de que estão sendo usadas as estratégias de 

recompra de ações e aumento dos dividendos para os acionistas da empresa. 

Para a Ecopetrol entre 2008-2010 a proporção do uso do fluxo de caixa em 

atividades financeiras sobre as de investimento decresceu de 38,3% em 2008 a 12,5% 

em 2010. Nos anos de 2011 e 2012, esta proporção cresceu até atingir 20,88% em 2012. 

A Ecopetrol não tem adotado a política de recompra de ações. De fato, tal como se 

analisou a partir da Figura 1, na Seção 2.4.2., após do processo de abertura de capital, a 

empresa tem feito apenas emissões de ações. 

Ainda que o dividendo por ação tenha diminuído entre 2011 e 2012, a porção do 

fluxo de caixa destinado ao pagamento de dividendos aumentou durante estes anos. Isto 

                                                 

51
 Estes valores correspondem a dividendos ordinários, porém, nos anos 2007 e 2008 os 

acionistas receberam dividendos extraordinários. 

52
 Através de deduções salariais regulares, os empregados podem investir até 5% do seu salário-

base em ações da Statoil. Além disso, a Statoil contribui com 20% da porção que corresponde pagar aos 

empregados para a compra de ações,  para os funcionários na Noruega  
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se dá como consequência da segunda colocação de ações de Ecopetrol no mercado 

durante 2011 (Vide Figura 22).  

 

Figura 22. Dividendos ordinários e extraordinários da Ecopetrol  

Fonte: ECOPETROL (2013) 

4.3.2 Análise comparativa da estratégia de reposição de reservas 

A estratégia mostrada na seção anterior é considerada como complementar à 

estratégia de reposição de reservas, porém, elas em conjunto buscam sinalizar retorno de 

longo prazo para os acionistas. ROCHA (2010) mostra que os investimentos em E&P 

em companhias de petróleo se incrementaram desde 2001, tendência apenas 

interrompida em 2009 como consequência da queda dos preços de óleo no segundo 

semestre de 2008. A queda no investimento em E&P é ilustrada pela Figura 23, onde se 

observa que os investimentos mundiais em E&P passaram de 485 a 418 bilhões de 

dólares entre 2008 e 2009. Segundo IFPEN (2013), no ano 2013, esperava-se que os 

investimentos mundiais se incrementem 11%, sendo que Oriente Médio seria 

responsável por cerca de 21%, Europa por 20%, a região de Ásia Pacífico por 17% e 

América Latina por 14%. 
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Figura 23. Investimentos mundiais em E&P 

Fonte: IFPEN (2013, 2012, 2011) 

*Corresponde à expectativa para 2013. 

 

 

Quando considerado o CAPEX
53

 segmentado das empresas, se observa que o 

segmento de exploração e produção continua sendo o foco principal da Petrobras, 

Statoil e Ecopetrol. A alocação de investimentos para 2012 em E&P foi de 21.959, 

17.793 e 4573 para Petrobras, Statoil e Ecopetrol, respectivamente, estes representam 

51%, 91% e 53% do investimento total. No caso da Petrobras o montante alocado para 

E&P aumentou entre 2011 e 2012 em 7,6%, enquanto que para Ecopetrol o aumento 

percentual foi de 4,8%. Já no caso da Statoil nos dois últimos anos se apresentou uma 

diminuição de 20,8% como consequência, principalmente, da queda no investimento em 

E&P internacional. 

Contudo, quando analisado o investimento total (E&P, downstream e outros) no 

caso da Petrobras e a Statoil este apresenta uma queda de 0,5% e 18,1% 

respectivamente. Por sua parte, a Ecopetrol durante o período levado em consideração 

na Figura 24, apresenta uma tendência crescente do investimento total, ainda que o 

montante total investido por esta companhia seja bem menor quando comparado com o 

de empresas como a Statoil e a Petrobras. 

 

  

                                                 

53
 CAPEX corresponde à sigla da expressão inglesa Capital Expenditure, o que significa 

despensas de capital ou investimento em bens de capital. 
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Figura 24. CAPEX segmentado 

Fonte: Elaboração própria com dados de Operacional Highlights investidor Petrobras, relatórios anuais 

20F Ecopetrol (2008-2012) e relatórios anuais 20F Statoil (2008-2012). 

 

Quando combinadas as características de alto potencial petrolífero e propensão a 

investir em E&P, maior será o chance de a empresa manter o IRR acima de 1. A Figura 

25 mostra que nos dois últimos anos o IRR tem sido maior do que 1 para as três 

companhias, o que indica um volume agregado maior do que o produzido. O resultado 

destes últimos anos para estas empresas é importante já que indicaria sustentabilidade 

física no tempo.  

Contudo, impende diferenciar as estratégias de reposição de reservas de cada 

uma destas companhias. Segundo ROCHA (2010), o foco da Petrobras está centrado 

nas bacias sedimentares brasileiras, usando tecnologia avançada para o desenvolvimento 

da produção em novas fronteiras de águas profundas e ultra profundas.  

Além disso, o relatório ao investidor da Petrobras ressalta como estratégias de 

reposição de reservas a gestão, política e viabilização de pré-sal
54

, sendo que o 

investimento no pré-sal e a cessão onerosa correspondem a 68% do valor total investido 

no desenvolvimento da produção. Também, se leva em consideração o programa de 

desinvestimento
55

, que objetiva obter recursos como a venda de ativos no Brasil e em 

                                                 

54
 Com a aplicação de tecnologia de última geração que permita a perfuração do primeiro poço 

horizontal no pré-sal. Isto reduziria os custos de desenvolvimento do pré-sal, permitindo aumentar a 

produção com um menor número de poços. 

55
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outros países a fim de viabilizar o proposto no Plano de Negócios e Gestão 

(PETROBRAS, 2012b).  

No caso da Ecopetrol a estratégia na Colômbia está focada na produção de crus 

pesados, melhorar no fator de recuperação, extensão da área provada, revisão das 

estimativas previas em alguns campos e participação nas rodadas da ANH. Com relação 

à estratégia internacional, a Ecopetrol aumentou sua presença em alguns países da 

região nos últimos anos. Por exemplo, no Golfo de México nos Estados Unidos, 

considerada como uma zona com alta perspectiva, a Ecopetrol foca sua estratégia de 

longo prazo visando aumentar suas reservas e ter um portfólio de investimento mais 

abrangente (ECOPETROL, 2012a)  

 

 

Figura 25. Índice de reposição de reservas  

Fonte: Relatórios anuais 20F Ecopetrol (2008-2012), relatórios anuais 20F Statoil (2008-2012) e 

relatórios anuais 20F Petrobras (2008-2012). 

4.4 Potencial de produção na Colômbia 

4.4.1 Aplicação do modelo Multi-Hubbert na Colômbia 

4.4.1.1 Definição dos cenários de URR para Colômbia 

Existem várias incertezas que podem influenciar o sucesso dos projetos de 

exploração e produção de petróleo. As incertezas mais comuns estão relacionadas a 

aspectos geológicos, fator de recuperação, variáveis econômicas, tecnologia e situação 
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política (SUSLICK & SCHIOZER, 2004; YANTING & LIYUN, 2011). O fator de 

recuperação é uma das variáveis mais importantes, além de ser mais difícil de estimar. 

Algumas indústrias asseveram que ele está no intervalo de 30% a 60% dependendo do 

mecanismo de estimação usado (MIREAULT & DEAN, 2008).  

O fator de recuperação pode ser entendido como a relação existente entre o 

hidrocarboneto que pode ser recuperado, técnica e comercialmente de uma jazida e o 

hidrocarboneto original in situ desta mesma jazida. Este fator está diretamente 

relacionado com as tecnologias de desenvolvimento e produção que poderiam, 

potencialmente, ampliar os níveis atuais (UPME, 2012). Atualmente, o uso destas 

técnicas está sendo favorecido como consequência dos altos preços do petróleo.  

Para a construção dos cenários de produção baseados no modelo de Hubbert, que 

serão apresentados mais adiante, os dados de óleo recuperável foram modificados a 

partir do estudo de VARGAS (2012). A fim de fazer a estimativa do recurso original 

recuperável será usado um fator de 50% que representa o parâmetro do cenário base 

usado no estudo de Cenários de Oferta e Demanda de Hidrocarbonetos (UPME, 2012).  

                                                                                                                                                                               

Em relação ao risco geológico, que é outro dos parâmetros levados em 

consideração por VARGAS (2012) para o cálculo da estimativa de óleo recuperável, 

esse parece um pouco baixo quando comparado aos dados históricos da Colômbia. A 

Figura 28 revela várias coisas importantes: a) o fator de sucesso dos últimos 10 anos 

(desde a criação da ANH) é de 44% em média e nesse sentido o risco geológico seria de 

56%; b) o esforço exploratório na Colômbia tem se incrementado nos últimos anos, 

contudo, ainda não chega aos níveis de países como os Estados Unidos; c) a produção 

de petróleo na Colômbia parece estar associada a ciclos exploratórios, situação que é 

revelada pelo comportamento quase harmônico entre a produção e os poços perfurados 

(Vide Figura 26). 
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Figura 26. Poços perfurados
56

 (Produtivos, secos e em provas) e fator de 

sucesso. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados LÓPEZ et al., (2012) e ANH (2012) 

 

Assim para o ano 2011 o índice de esforço exploratório
57

 na Colômbia
58

 foi de 

0,76 poços/10000 km
2
 que é bastante inferior ao esforço dos Estados Unidos com 

750/10000 km
2
 na década de 1970 e no Canadá 108/10000 km

2
 desde 1956 a 1970 

(PERRODON, 1983). Também é inferior ao esforço do Brasil que é de 32 poços/10000 

km
2 

(SZKLO et al., 2007). 

Conforme a modificação dos fatores de risco geológico e fator de recuperação 

foram calculados os URR dando como resultado 2.008, 550 e 93 BBO para Colômbia 

com 10%, 50% e 90% de probabilidade respectivamente. Estes dados serão usados para 

um dos cenários do modelo de Hubbert que será avaliado (Tabela 12). 

Tabela 12. Estimativa de óleo recuperável com risco geológico de 56% e fator 

de recuperação de 50% (MBO) 

Bacia P10 P50 P90 

  Caguán -Putumayo           61.493           16.842             2.809    

  Catatumbo            58.749              16.114                2.683    

  Cordillera Oriental           22.293                6.099                1.017    

  Llanos Orientales           20.935                7.705                2.851    

                                                 

56
 Faz-se referência aos poços pioneiros, que estão definidos como aqueles perfurados em uma 

zona totalmente desconhecido objetivando determinar se existem depósitos de gás e de óleo. 

57
 Definido como poço pioneiro/km

2 
PERRODON (1983). 

58
 Calculado com 126 poços A3 e 163.966.753 ha de bacias sedimentares (Equivalente a 

1.639.667,53 km
2
) 
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Bacia P10 P50 P90 

  Magdalena Bajo             4.662                1.279                    210    

  Magdalena Medio             3.752              1.087                    350    

  Magdalena Alto             1.955                  639                    159    

Total bacias produtoras         173.838           49.765              10.080    

Total bacias não produtoras     1.834.532         500.729              83.281    

Total produção total     2.008.370            550.494              93.361    

Fonte: Elaboração própria com base em Vargas (2012) 

 

Embora a Figura 26 mostre que a taxa de sucesso tem sido alta nos últimos anos, 

a Figura 27 apresenta que existe uma saturação, ou seja, as descobertas acumuladas nos 

últimos anos não têm adicionado importantes quantidades de reservas. LAHERRERE 

(2001) tentou estimar as URR de óleo e gás natural dos continentes do mundo usando as 

Creaming Curves
59

. Nesse sentido, os dados apresentados por VARGAS (2012) de 

URR que usam fatores de recuperação e de risco geológico mais conservadores 

deveriam ser levados em consideração em um cenário adicional devido à forma 

funcional da creaming curve. 

 

 

Figura 27. Creaming curve para Colômbia 

Fonte: Elaboração própria com dados de (LÓPEZ et al., 2012) 

 

                                                 

59
 Estas curvas foram usadas pela Shell para modelar as descobertas acumuladas versus os poços 

pioneros. Segundo LAHERRERE (2001) estas curvas são capazes de identificar grandes saltos na 

produção. 
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Levando em consideração os diferentes valores de risco geológico e fatores de 

recuperação foram construídos dois cenários, a saber: 

 

 Cenário A: Incluirá os URR P50 obtidos da mudança do fator de 

recuperação e risco geológico aplicados ao estudo de VARGAS (2012). 

  Cenário B: Incluirá os URR P50 obtidos da mudança do fator de 

recuperação e risco geológico aplicados ao estudo de VARGAS (2012), 

apenas no caso do modelo da bacia dos Llanos Orientales.  

4.4.1.2 Modelo Multi-Hubbert na Colômbia 

A produção de petróleo na Colômbia foi modelada como a soma de dois Multi-

Hubbert. Por um lado foi modelada a produção da bacia dos Llanos e por outro as 

demais que estão em produção atualmente na Colômbia. A decisão de modelar com uma 

forma funcional Multi-Hubbert é que a produção de petróleo na Colômbia conta com 

várias flutuações importantes como consequência de mudanças institucionais, 

econômicas e políticas que, segundo autores como AL-FATTAH & STARTZMAN 

(2000) e NASHAWI et al., (2010), este tipo de modelo pode captar. 

Uma vez encontrado um valor de URR para a Colômbia e para cada uma das 

bacias com probabilidades de 10%, 50% e 90% foi rodado o modelo Multi-Hubbert. 

Ressalta-se que apenas foi rodado o cenário P50 visando fazer uma comparação com o 

cenário de perfil de produção base da UPME.  

Além disso, os URR para cada um dos modelos correspondem aos da bacia ou 

bacias que estão sendo modeladas e não ao total da Colômbia. Isto é devido ao fato de 

que muitas das bacias ainda não se encontram em produção
60

 e não quer se estabelecer 

como premissa que a produção das não produtoras será parecida àquelas que já estão em 

produção.Tal como se mencionou antes, o cenário A incluirá os URR obtidos do fator 

de recuperação e risco geológico aplicados ao estudo de Vargas (2012). Estes dados 

serão usados tanto para o modelo da bacia Llanos Orientales quanto para o modelo 

rodado para as demais bacias produtoras. 

Já no cenário B serão incluídos os URR P50 obtidos da mudança do fator de 

recuperação e risco geológico do estudo de VARGAS (2012) no caso da bacia dos 

                                                 

60
 Encontra-se em exploração e fases iniciais, ou ainda não foi atribuída pela ANH a nenhuma 

empresa.  
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Llanos Orientales. Para as demais bacias produtoras serão usados os URR P50 

originalmente calculados em VARGAS (2012). Salienta-se que a razão pela qual se 

decidiu usar valores mais conservadores neste cenário é que as bacias com maior 

potencial (Putumayo e Catatumbo) ainda têm sido pouco desenvolvidas. Nesse sentido, 

é melhor atribuir um fator de recuperação menor devido ao pouco conhecimento que se 

tem delas. 

Até aqui tem se enunciado que a bacia dos Llanos Orientales será modelada 

separadamente, sendo que a principal razão para fazer isto é que ela constitui cerca de 

70% da produção de óleo na Colômbia, sendo os campos com maior produção os de 

Rubiales, Castilla e Castilla Norte. Entre eles, três representam cerca de 30% da 

produção total do país. Além disso, a produção de petróleo nesta bacia é mais recente
61

 

quando comparada com as bacias que lideram a produção no país (Valle Inferior Del 

Magdalena e Valle Medio del Magdalena). 

A Figura 28 e a Figura 29 mostram a produção de petróleo desagregada por 

bacias, sendo que na primeira se apresenta o histórico de produção de todas as bacias e 

na segunda não se leva em consideração a bacia dos Llanos Orientales. Da Figura 28 

podê-se concluir que a produção de petróleo tem sido liderada pela bacia dos Llanos 

Orientales e da Figura 29 se elucida que estas bacias devem ter ciclos exploratórios 

compassados. Assim, evidencia-se mais uma vez a necessidade de modelar 

separadamente a produção da bacia dos Llanos Orientales e a produção das demais 

bacias. 

Para a simulação do modelo multicíclico, tal como já foi dito, precisam-se 

reconhecer os ciclos exploratórios de produção. Assim, são dois os ciclos de produção 

da bacia dos Llanos Orientales; o primeiro começando no ano de 1976
62

, com a primeira 

produção de petróleo na bacia até 2006, quando se apresentou a produção mínima; e um 

segundo que está acontecendo atualmente e que se espera que nos próximos anos atinja 

um novo pico de produção. No caso do resto das bacias foram identificados quatro 

ciclos de produção que são: 1921-1942; 1943-1979; 1980-2002 e 2002-atualmente.  

 

                                                 

61
 A produção nesta bacia começou apenas em 1976 

62
 A produção nesta bacia cresceu rapidamente até 1999 com as descobertas de Caño Limón, 

Cusiana e Cupiagua nos anos de 1983, 1988 e 1993 respectivamente.  
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Figura 28. Histórico de produção de petróleo por bacia na Colômbia (Inclui 

Llanos Orientales) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 29. Histórico de produção de petróleo por bacia na Colômbia (Não inclui 

Llanos Orientales) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Antes de continuar com os resultados do modelo é necessário discorrer sobre as 

causas que levaram a um descolamento tão pronunciado da produção de petróleo na 

Colômbia entre os anos 2000 e 2005, uma vez que esse tipo de comportamento afeta a 

modelagem da produção de petróleo. 
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Segundo LÓPEZ et al., (2012), após atingir o pico máximo de produção 

histórica em 1999, a produção entrou na fase descendente do ciclo, e caiu em apenas 

três anos a níveis observados oito anos atrás. Este descolamento foi resultado da 

ausência de descobertas importantes, baixa exploração e instabilidade das regras de 

jogo
63

; assim como da menor adição de cru por reclassificação de reservas na década de 

1990, frente a um incremento sustentado da produção (LÓPEZ et al., 2012; 

MARTÍNEZ, 2008).  

Segundo LÓPEZ et al. (2012), MARTÍNEZ (2008) e PUYANA (2011), a 

produção cresceu mais aceleradamente do que a reposição das reservas como 

consequência do menor capital investido no setor (Tabela 13). LÓPEZ et al. (2012) 

afirma que as primeiras evidências se registraram no início dos anos noventa, com a 

deterioração dos indicadores de contratação e exploração frente aos observados antes. 

Além disso, no caso particular da bacia dos Llanos Orientales, as grandes jazidas de 

Santiago de las Atalayas e Tauramena começaram a declinar rapidamente de seu pico de 

485 mil bpd a partir de meados de 2000, primeiro Cupiagua e logo Cusiana no ano 

seguinte. A taxa de declínio conjunta superou 10% anual (SEGOVIA, 2011). 

 

Tabela 13. Investimento em exploração, poços perfurados e reservas adicionadas 

(1987-2009) 

 
*Dólares por barril adicionado; **Milhões de dólares. 

Fonte: PUYANA (2011) 

 

Uma vez conhecidas as causas dos ciclos de produção na Colômbia, simulou-se 

o modelo Multi-Hubbert, sendo que os resultados são apresentados na Figura 30, na 

Figura 31 e na Figura 32. No caso da bacia dos Llanos Orientales no cenário P50, os 

URR equivalem a 7.705 milhões de barris. Esta bacia teria seu pico de produção em 

2015, com 254,69 milhões de barris/ano ou 695 mil de barris/dia, e depois viria a 

                                                 

63
 Instabilidade do esquema contratual devido às mudanças frequentes do contrato de associação. 

Associado Ecopetrol Total Barril* Poço**

1978-2009 177,9 79,3 257,1 35 187,6 160,1 160,7 2,7 10,5

1978-1989 142,3 36 178,4 40,5 202,3 79,6 263,9 2 4,5

1990-1994 223,1 34,6 157,7 28,6 391,2 161,3 243,8 2 12,5

1994-1999 240,5 40,2 280,8 20,9 224,8 205,9 132,5 3,7 18,1

1999-2003 151,1 39,5 190,6 16 72,2 235,3 32,1 1,4 13,7

2003-2009 155,1 227,7 382,8 55,1 170,1 204 84 3 7,3

2008-2009 115 484 599 85,5 139,8 229,7 58,8 6,4 7,2

Ano
Investimento total

Poços A3
Reservas 

adicionadas

Produção 

ano (MM/B)

Índice de 

reposição 

de reservas

Investimento em exploração (Milhões 

de dólares)
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decrescer a uma taxa b= 0,20 até o fim do volume remanescente com uma vida média 

de 25 anos para o segundo ou último ciclo (Figura 30). Os resultados detalhados do 

ajuste das curvas de produção com a metodologia Multi-Hubbert são apresentados na 

Tabela 14. 

 Tabela 14. Resultados da estimação da produção colombiana 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 30. Simulação produção de petróleo bacia de Llanos Orientales 

Fonte: Elaboração própria 

 

No caso das demais bacias, tal como já foi indicado se construíram dois 

cenários: um primeiro cujos URR correspondem a 42 BBO e outro com URR de 9 

BBO. No cenário A resulta que o pico de produção se apresenta no ano 2056 com 1 

bilhão de barris/ano (Vide Figura 31). Estes valores diferem consideravelmente dos 

apresentados para a bacia dos Llanos devido ao fato de que a produção em bacias tais 

como Catatumbo, Cordillera Oriental, Putumayo e Valle Inferior del Magadalena têm 

Ciclos Tm Pm (MBO) C URR (MBO)

H1 1999 245          15            2.940              

H2 2015 250          25            4.765              

H1 1936 18            25            359                 

H2 1966 67            35            1.887              

H3 1990 36            25            721                 

H4 2058 1.080       60            39.094             

H1 1935 16            26            328                 

H2 1967 69            39            2.138              

H3 1991 41            23            751                 

H4 2018 108          35            5.795              

Llanos Orientais
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sido reduzida relativamente ao potencial de reservas com que elas contam.  No caso do 

cenário B, o pico de produção será atingido no ano 2018, com 109,28 milhões de 

barris/ano ou 299 mil bpd. Depois, decresce a uma taxa de 14% até o final da vida útil 

(Figura 32) 

 

Figura 31. Simulação demais bacias em produção cenário A
64

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 32. Simulação demais bacias em produção cenário B 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 

64
 Inclui Catatumbo, Cordillera Oriental, Putumayo e Valle bajo, medio y alto del Magdalena. 
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A Figura 33 mostra a produção total de petróleo na Colômbia e o ajuste feito 

com os cenários A e B. A estimativa total para cada um dos cenários foi calculada como 

a soma do Multi-Hubbert feito para a bacia de Llanos Orientales e a estimativa obtida 

para as demais bacias para os cenários A e B. Pode-se observar como o ajuste dos dois 

cenários para os primeiros anos é muito bom. Apesar disso, para os últimos anos não o é 

tanto devido ao declínio tão pronunciado da produção até 2006, o que justamente se 

tentou modelar com o Multi-Hubbert da bacia dos Llanos Orientales especificamente. 

Uma vez que as URR consideradas para o modelo A são maiores do que para o cenário 

B, vê-se claramente que estimativa no primeiro caso é para cima e no segundo chega ao 

seu ponto máximo no ano 2018 para logo decair.  

 

Figura 33. Simulação produção total na Colômbia (Cenário A e Cenário B) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Embora os resultados dos dois cenários não tenham mostrado o ajuste esperado é 

feita uma comparação entre o perfil de produção de petróleo na Colômbia no cenário 

base elaborado pela UPME e os resultados derivados da rodada dos modelos Multi-

Hubbert. Faz-se importante apresentar a comparação entre o ajuste obtido com os 

modelos Multi-Hubbert e o cenário de produção base da UPME, pois, sendo o petróleo 

um recurso exaurível, uma consistente previsão da oferta é importante para todas as 

partes envolvidas no negócio do petróleo, companhias petrolíferas, instituições 

financeiras e planejadores de política pública e do mercado (NASHAWI et al., 2010). 

Nesse sentido, sendo o foco desta dissertação identificar e avaliar as condições 

 -      

 200    

 400    

 600    

 800    

 1,000    

 1,200    

1
9

2
1

 

1
9

2
7

 

1
9

3
3

 

1
9

3
9

 

1
9

4
5

 

1
9

5
1

 

1
9

5
7

 

1
9

6
3

 

1
9

6
9

 

1
9

7
5

 

1
9

8
1

 

1
9

8
7

 

1
9

9
3

 

1
9

9
9

 

2
0

0
5

 

2
0

1
1

 

2
0

1
7

 

2
0

2
3

 

2
0

2
9

 

2
0

3
5

 

2
0

4
1

 

2
0

4
7

 

2
0

5
3

 

M
ilh

õ
e

s 
d

e
 b

ar
ri

s 

Dados históricos MV URR P50 cenário A MV URR P50 Cenário B 



90 

necessárias para que a Ecopetrol continue sendo bem sucedida nos próximos anos, faz-

se importante reconhecer possibilidades de mercado sob os quais ela atuaria 

futuramente. 

A Figura 34 mostra vários resultados até o ano 2030, a saber: a) Perfil de 

produção do cenário base da UPME; b) Resultados modelo Multi-Hubbert para a bacia 

dos Llanos Orientales; c) Resultados modelo Multi-Hubbert total para a Colômbia de 

acordo com o cenário A; d) Resultados modelo Multi-Hubbert total para a Colômbia de 

acordo com o cenário B; e e) Diferença percentual entre os resultados da estimativa 

Multi-Hubbert do cenário A
65

, para o total da Colômbia e o cenário UPME no eixo da 

direita. 

 

Figura 34. Comparação entre cenários UPME e simulações Multi-Hubbert 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que até o ano 2019 os resultados são parecidos para os três cenários 

(UPME, cenário A, cenário B). No caso do cenário A se apresenta uma diferença 

máxima de 20%, sendo que durante nesse período a produção será liderada pela bacia 

dos Llanos Orientales ainda que com uma tendência decrescente. Ou seja, as demais 

                                                 

65
 Apenas é apresentada a diferença porcentual entre o cenário oficial e um dos cenários 

construídos nesta dissertação, por serem eles mais próximos, ou seja, as estimativas obtidas do cenário A 

são mais próximas que as obtidas com o cenário B. 
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bacias ganham importância ao longo deste período. Já o período de 2020-2022 exibe 

resultados que mais se aproximam entre o modelo do cenário A e o cenário oficial. De 

fato, segundo a simulação Multi-Hubbert espera-se que a tendência das bacias se inverta 

perdendo importância os Llanos Orientales e ganhando as demais bacias. A partir do 

ano 2030, os resultados começam se afastar, atingindo diferenças de até 40% para o ano 

2035. 

No caso da comparação do cenário B com o cenário oficial da UPME, se, por 

um lado, a tendência (forma funcional) é parecida até o 2020, a taxa de declínio da 

produção é bem maior sob este cenário. A razão disso é que as bacias produtoras (sem 

incluir Llanos Orientales) foram modeladas com URR menores do que as do cenário A.  

Uma vez analisados os resultados dos modelos pode-se afirmar que eles fazem 

um ajuste razoável dos dados de produção históricos, além de conseguirem fazer uma 

estimativa próxima do cenário oficial para os primeiros anos. Contudo, conforme a 

estimativa se afasta do ponto final observado, também se afasta do cenário oficial. 

Nesse sentido, o modelo Multi-Hubbert parece fazer um bom ajuste de curto prazo. Isto 

é devido à própria forma funcional adotada no modelo, que distribui os URR de acordo 

com os requerimentos de cada ciclo de produção, deixando o remanescente para ser 

produzido em um ciclo simples no final.  

4.5 Análise integrada da Ecopetrol S.A. 

Embora a análise até aqui tenha sido feita em duas dimensões, a saber, uma 

financeira e a outra física, precisa-se discorrer sobre o conceito de temporalidade. Pode-

se afirmar que no longo prazo a dimensão física ganha maior importância do que a 

dimensão financeira, ao se constituírem as reservas como o ativo estratégico da 

companhia, com a qual será possível viabilizar determinado nível de produção no 

futuro. Já, os indicadores financeiros, apenas fornecem uma visão instantânea do estado 

de uma companhia.  

Levando em consideração o anterior, a continuação se faz uma análise integrada 

das dimensões financeira e física, tentado relacionar todas as ideias de valor de uma 

empresa de petróleo apresentadas ao longo desta dissertação. Na esfera financeira, tal 

como assevera MCKINSEY & COMPANY et al. (2011), e como é replicado na Figura 

7 desta dissertação, a criação de valor é determinada pelo ROIC, assim como pelo 

crescimento da receita, e naturalmente pela habilidade de sustentar ambas no tempo. No 
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caso do ROIC, a Figura 35 indica a queda desta variável de 2011 para 2012. Contudo, 

apresenta valores positivos,  de fato, o valor médio do ROIC para os últimos cinco anos 

foi de 21,94%. Para o ano 2012 o retorno obtido pela Ecopetrol por cada unidade 

investida no negócio foi de 20,97%. Conquanto menor relativamente ao ano anterior, 

este valor pode ser considerado como um bom resultado para a empresa quando 

comparado com dados desse indicador por setor industrial Segundo MCKINSEY & 

COMPANY et al. (2011), a média do ROIC entre 1965 e 2007 da indústria integrada de 

óleo e gás foi de 9%. 

 

Figura 35. Retorno sobre o capital investido (ROIC) Ecopetrol  

Fonte: Relatórios disponíveis no site de MORNINGTAR (2013) 

 

Os resultados do ROIC refletem que a Ecopetrol têm feito investimentos com 

retornos positivos. Nesse sentido, faz-se importante reconhecer onde têm sido alocados 

os investimentos, assim como onde serão alocados os investimentos futuros. Isto é 

importante não apenas para concluir em relação ao âmbito financeiro da companhia, 

senão também porque a propensão a investir no segmento de E&P terá com resultado 

uma maior reposição de reservas, que finalmente serão susceptíveis de resultar em 

produção. 

Em 2013, o plano de investimento aprovado pela Ecopetrol foi de US$9,549 

milhões, dos quais se esperava que US$6,590 milhões fossem investidos diretamente 

em Ecopetrol e o restante nas subsidiárias. O plano também considerava que 93% do 

investimento fosse feito na Colômbia e o restante 7% no Golfo da Costa dos EUA, no 

Brasil e no Peru. O segmento que receberia a maior parte do investimento (62%) seria 

E&P (ECOPETROL, 2013). 
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Corroborando o Plano de Investimento 2013-2030, verifica-se que a Ecopetrol 

continuará com a mesma estratégia de alocação, ou seja, predominantemente no 

segmento de E&P. A Figura 36 mostra os usos e as fontes de investimento. Em relação 

aos usos, 60% será focado em produção e 25% em exploração. A empresa espera em 

relação às fontes que o 75% do dinheiro para investir provenha da geração de caixa 

(ECOPETROL, 2012). Portanto, conclui-se que a Ecopetrol tem reconhecido no setor 

de E&P seu principal aliado para a geração de ROIC positivo, e nesse sentido este 

segmento continuará sendo o foco de seu negócio
66

. 

 
Usos 

 

Fontes 

 

Figura 36. Investimento 2013-2030 

Fonte: ECOPETROL (2013) 

 

Já em relação com o segundo driver de valor, o crescimento da receita, a 

Ecopetrol reconhece que seu crescimento sustentado está sendo impulsionado pelo 

volume de exportações. A receita de Ecopetrol aumentou 4% de 2011 para 2012 e 36% 

de 2010 para 2011. As vendas totais aumentaram 1,9 vezes entre 2007 e 2012, passando 

de 475 mboed (31% exportações, 69% vendas locais) a 881 mboed (59% exportações, 

41% vendas locais). Durante o período de estudo as exportações cresceram 3,5 vezes, 

sendo que em 2007 a cesta de exportação estava composta por óleo cru e produtos 

                                                 

66
 Deve-se prestar atenção à fatia de dívida. Ainda que a Ecopetrol tenha acesso aos mercados 

financeiros e sua dívida esteja qualificada com grau de investimento, poderia se considerar como 

estratégia reter uma maior quantidade dos ganhos a fim de financiar seu programa de investimento em 

E&P. Contudo, ao se conjugar um alto nível de dívida, e um baixo nível de reservas, poderia se apresentar 

um cenário onde, ainda que exista expectativa de se repor reservas, a receita diminuiria como 

consequência do pagamento de taxa de juros. 
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refinados, com 64% e 36% respectivamente. Já em 2012 a cesta de exportação de 

Ecopetrol esteve composta por óleo cru, produtos refinados e gás natural, com 85%, 

10% e 5% respectivamente (ECOPETROL, 2013).  

Sendo as exportações o principal componente do crescimento da receita, deve-se 

levar em consideração que o comportamento do preço internacional do óleo cru será 

fundamental na formação da receita da empresa. De tal modo, reconhece-se como um 

fator de risco da empresa o fato do negócio depender substancialmente da volatilidade 

dos preços internacionais do óleo cru
67

 e de produtos refinados (ECOPETROL, 2013). 

Tal como citado no numeral 3.2. a partir da ótica financeira é importante 

conhecer se o crescimento da empresa é sustentado. A Figura 37 apresenta o 

crescimento sustentado da Ecopetrol. Ressalta-se que, apenas levando em conta o 

financiamento interno e a manutenção da relação de dívida de longo prazo constante, a 

Ecopetrol obtém um resultado positivo. 

Por fim, cabe mencionar que os elementos da dimensão financeira apresentados 

nesta subseção são complementares aos apresentados nas subseções 4.2. e 4.3., onde se 

concluiu, grosso modo, que a Ecopetrol tem uma melhor performance, do que empresas 

como Petrobras e Statoil,  desde o ponto de vista  de valor de mercado, rentabilidade, 

eficiência e grau de alavancagem. Isto é, no curto prazo, os indicadores financeiros 

mostram uma boa saúde financeira da Ecopetrol.  

                                                 

67
 Segundo ECOPETROL (2013), alguns dos riscos pelos quais o preço do óleo cru flutua são: 

Concorrência entre a indústria do óleo cru e do gás natural, mudanças nos preços internacionais do gás 

natural e produtos refinados, mudanças na demanda de longo prazo de óleo cru, gás natural e refinados, 

mudanças regulatórias, mudança nos níveis de reservas, aumento no custo do capital, condições 

econômicas adversas, crises financeiras globais ou internacionais, desenvolvimento de novas tecnologias, 

entre outros. Além disso, observa-se que a demanda por óleo cru dos Estados Unidos tem se contraído 

como consequência da expectativa de desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais, o que faz 

que ante a queda da demanda, se apresente quase de forma simultânea uma queda no preço do 

commodity.  
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Figura 37. Crescimento sustentado da Ecopetrol 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pensando no longo prazo, precisa-se discorrer sobre a dimensão física, já que tal 

como foi mencionado é importante o nível de reservas que uma empresa possa manter. 

As reservas representam um ativo estratégico das empresas petrolíferas, e nesse sentido, 

poderiam influenciar o valor de mercado. No caso colombiano é preciso elucidar vários 

elementos que podem influenciar o nível de reservas da Ecopetrol; primeiro, deve-se 

dizer que mesmo que a propensão a investir da Ecopetrol esteja focada no segmento 

E&P, é importante lembrar que o marco regulatório atual petrolífero na Colômbia é de 

Concessão. Assim, a Ecopetrol atua em igualdade de condições na busca de novas 

reservas com outras empresas estabelecidas na Colômbia.  

A Figura 38 mostra que, nos últimos anos, a tendência de contratos executados 

pelas empresas petrolíferas na Colômbia foi ascendente. Este comportamento é 

resultado das rodadas que a ANH vem fazendo para alocar blocos de exploração que 

tem como objetivo buscar investidores que aumentem as reservas, e a produção de 

hidrocarbonetos no país.  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

2008 2009 2010 2011 2012 



96 

 

Figura 38. Contratos executados 

Fonte: ANH (2012) 

 

Na rodada do ano 2010, foram alocados 78 blocos, dos quais apenas 68 foram 

assinados em 2011, 7 não tinham sido assinados ainda em 2012, e 3 não foram 

assinados por não verificação dos requisitos (ACP, 2012). Já em 2012, foram oferecidos 

29 blocos tipo I (Bacias maduras), 34 blocos tipo II (Blocos com nova expectativa de 

E&P) e 46 blocos tipo III (Blocos em áreas de fronteira). A totalidade dos blocos tipo I 

são onshore. Para os blocos tipos II correspondem 29 e 5 onshore e offshore, 

respectivamente. Já no caso do bloco tipo III os blocos alocados onshore foram 40 e os 

onshore 6 (ANH, 2013). 

 

A alocação de um número cada vez maior de blocos mostra que o governo 

colombiano, sob a responsabilidade da ANH, está interessado em continuar 

incentivando, com regras claras e fixas, e dando continuidade à atual política petrolífera 

colombiana, o investimento no setor de exploração e produção de petróleo.  

Segundo dados da ANH (2013), em 2012 a percentagem de produção de óleo 

cru da Ecopetrol em relação ao total da Colômbia foi de 87%. Diante desse contexto e 

levado em consideração as possíveis curvas de produção da Colômbia, estimadas com o 

modelo de Hubbert na seção 4.3.2. é possível estimar uma curva de produção da 

Ecopetrol.  

Porém, devem ser consideradas várias situações futuras das quais não se tem 

certeza absoluta, e que afetariam diretamente a produção de petróleo por parte da 

Ecopetrol, a saber: a) Blocos a serem oferecidos nas rodadas da ANH; b) porção dos 

blocos da rodada que serão alocados à Ecopetrol e seus sócios; c) Preços internacionais 

59 

44 

54 
59 

64 

8 

76 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

E&P TEA Total 



97 

de petróleo que viabilizarão uma maior o menor quantidade de óleo cru a ser produzida, 

entre outros
68

.  

Reconhecendo estas limitações, e visando estabelecer uma possível curva de 

produção da Ecopetrol, apenas será adotado como premissa que a Ecopetrol continuará 

tendo uma porção no mercado de produção de óleo cru similar ao ano 2012 nos 

próximos anos, mesmo que o regime contratual na Colômbia seja de Concessão. Assim, 

a Figura 39 estima a produção de óleo cru de Ecopetrol até 2035.  

 

 
 

Figura 39. Simulação produção futura de óleo cru de Ecopetrol 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme o cenário B da simulação realizada neste estudo, pode-se concluir que 

em decorrência da curva ascendente de produção projetada, se supõem novas reservas, 

que certamente apenas serão alcançadas diante da manutenção dos níveis de 

investimento em E&P. No caso do cenário A, que mostra uma curva de produção 

descendente em decorrência do esgotamento dos campos, ganha importância a 

estratégia de Ecopetrol de adicionar reservas ao grupo empresarial com os novos 

mercados que está explorando.  

A Figura 39 também mostra a meta de produção para o ano 2020, observando-se 

que é bem maior do que o simulado com o modelo de Hubbert.  A fim de atingir esse 

nível de produção de novo aparece a necessidade de incorporar um maior volume de 

reservas por parte da Ecopetrol, sendo que isto será conseguido, provavelmente, se for 

                                                 

68
 Este tipo de fatores não podem ser captados pelo modelo de Hubbert 
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elevado o investimento no segmento E&P por parte da companhia. Ressalta-se que, com 

os URR e com os ciclos históricos de produção considerados para a simulação neste 

estudo, não se atingiria o nível de produção que a Ecopetrol espera, constituindo-se isto 

como um risco para a operação da companhia e um possível fator que influenciaria 

negativamente o valor de mercado da companhia. 

Porém, ressalta-se que em matéria de novas descobertas, o ano 2013 trouxe 

notícias importantes para a Ecopetrol em relação à comercialidade de dois blocos. Os 

blocos Caño Sur e Akacías
69

, alocados no departamento de Meta confirmam o potencial 

em crus pesados da região, que é justamente um dos focos da Ecopetrol (ECOPETROL, 

2013d). Nesse sentido, em relação à dimensão física, pelo menos no curto prazo, pode-

se afirmar que se manterá para Ecopetrol, mas a expectativa de longo prazo precisa ser 

melhorada com a descoberta de novas reservas resultado dos investimentos no segmento 

de E&P. Eles serão os condicionantes para atingir o nível de produção proposto nos 

relatórios apresentados aos acionistas. 

  

                                                 

69
 O bloco Caño Sur se constitui como a maior descoberta desde 1980, os URR estimados desse 

bloco são de 492 milhões de barris e permite incorporar reservas 1P estimadas em 22,4 milhões de barris 

de óleo cru, este bloco é 100% propriedade de Ecopetrol. Os URR do bloco Akacías estão estimadas em 

1300 milhões de barris, com um fator de recuperação de 10%. A estimativa inicial de reservas é de 35 

milhões de barris de óleo. A produção do bloco Akacías é de propriedade 55% de Ecopetrol e 45% de 

Talisman (ECOPETROL, 2013e).  
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Embora os resultados operacionais e financeiros, até o ano 2012, tenham sido 

alentadores para a Ecopetrol, cabe apresentar o comportamento do valor da ação durante 

o ano 2013, já que ela teve um revés no final desse ano. Durante alguns períodos de 

2012, e no começo de 2013, foi difundido que a Ecopetrol tinha superado em valor de 

mercado à maior empresa petrolífera de América do Sul, a Petrobras. Porém, o 

comportamento no valor da ação da Ecopetrol, ao longo de 2013 descendeu até atingir 

níveis de COL$ 3870/ação
70

 em dezembro de 2013. Quando comparado o valor de 

mercado da empresa entre janeiro de 2013, e janeiro de 2014, se vê uma queda de 36%. 

A Figura 40 mostra o preço histórico da ação de Ecopetrol, em pesos colombianos. 

Ressalta-se a tendência descendente do último ano. 

 

 

Figura 40. Histórico preço da ação de Ecopetrol (Pesos colombianos) 

Fonte: BVC 

 

O relatório para os acionistas minoritários da Ecopetrol destaca que os resultados 

operativos e financeiros do terceiro trimestre de 2013 são alentadores (ECOPETROL, 

2013d). O relatório cita que a lucro líquido do terceiro trimestre de 2013 foi de 

COL$3,97 bilhões
71

 (a mais alta dos últimos seis trimestres), também se registrou uma 

                                                 

70
 Porém, quando observada a rentabilidade de longo prazo da ação de Ecopetrol, no caso da 

primeira emissão de novembro de 2007, a ação tem se valorizado 176% (Preço de emissão COL$1400-

Novembro de 2007). Já no caso da segunda emissão, a ação tem se valorizado 5% (Preço de emissão 

COL$3870- Setembro 2011) 

71
 Corresponde a 2,12 milhões de dólares calculado com a taxa representativa do mercado 

reportada pelo Banco da República para o ano 2013 (1 USD= COL$1868,90). 
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produção recorde de 800 mil barris equivalentes por dia durante o mesmo período (o 

que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior) (ECOPETROL, 2013d). 

A queda do preço da ação é explicada em ECOPETROL (2013e) como resultado 

da queda generalizada dos mercados acionários das economias emergentes ( Figura 41). 

A Figura 41 mostra o comportamento das bolsas dos países emergentes, dos 

desenvolvidos, EEUU e Japão, além de fazer uma desagregação para a Colômbia e o 

Brasil. Evidencia-se que o índice (Base 100=2012, no caso anual) teve tendência 

descendente ao longo do ano 2012 no caso dos países emergentes, Colômbia e Brasil
72

.  

 

Figura 41. Comportamento das bolsas  

Fonte: Bloomberg e BVC, apud ECOPETROL (2013e) 

 

Segundo estimativas feitas em ECOPETROL (2013e) entre dezembro de 2012 e 

final de novembro de 2013, a Bolsa de Valores de Colômbia retrocedeu 7%, a de São 

Paulo 20% e ado México 12%. Esse retrocesso se dá em decorrência do maior interesse 

por ações de mercados desenvolvidos, ante os sinais de recuperação que têm dado estas 

economias ECOPETROL (2013e). 

                                                 

72
 Também deve se citar o estímulo monetário à economia dos Estados Unidos que tem ajudado à 

alça das ações nesse mercado, em detrimento dos mercados emergentes. Esta queda nos mercados 

emergentes se dá porque os investidores são obrigados a liquidar posições nos mercados emergentes. 
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Figura 42. Comportamento das ações na Colômbia
73

 

Fonte: Bloomberg e BVC, apud ECOPETROL (2013e) 

 

Quando analisado o mercado acionário colombiano no ano 2012 pode se 

observar que apenas a empresa Canacol mostrou um comportamento positivo ao longo 

do ano. Porém, o comportamento da ação da Ecopetrol não seria atípico, e poderia se 

concluir que responde às condições atuais do mercado acionário na Colômbia e nas 

economias emergentes. 

Por fim, salienta-se que o mercado acionário, e portanto o valor de mercado de 

uma empresa, é susceptível às mudanças em variável tanto micro quanto 

macroeconômicas. Por exemplo, a partir da ótica macroeconômica, a taxa de juros e a 

inflação são básicos na formação do preço de uma ação. A fim de verificar 

sustentabilidade no tempo, deve-se fazer uma análise mais focada nos fundamentos e no 

longo prazo, incluindo o uso de ferramentas, tais como análise das demonstrações 

financeiras (balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício (DNE) e fluxo 

de caixa), técnicas para a valoração de empresas, análise do entorno e tipo de indústria, 

análise do perfil econômico do país onde se aloca a companhia, ciclos econômicos, 

entre outros
74

.  

                                                 

73
 Colcap é o índice de referências da Bolsa de Valores da Colômbia 

74
 Por exemplo, no caso colombiano, ao longo do ano 2013 no Congresso da República em 

decorrência de vários compromissos adquiridos como o setor de transporte, o Ministério de Minas e 

Energia anunciou a mudança na fórmula tarifária com a qual se estabelece o preço da gasolina e o ACPM 
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5 Conclusão e recomendações de estudos futuros 

O principal objetivo desta dissertação foi avaliar possíveis fatores de influência 

que levaram a que o valor de mercado da Ecopetrol atingisse níveis ainda maiores do 

que o de empresas pares, porém com maior patrimônio líquido – tais como a Petrobras, 

considerada como a maior empresa da América do Sul nos últimos anos; e a Statoil, 

empresa norueguesa de composição de capital público-privado com um valor de 

mercado similar à Ecopetrol durante os últimos anos. A fim de elucidar os fatores de 

influência no valor de mercado de uma empresa petrolífera, o 

procedimentometodológico foi dividido em duas partes, sendo que na primeira, o foco 

foi na dimensão financeira, e na segunda parte, o foco foi na dimensão física. A 

dimensão financeira pode ser considerada como uma questão de curto prazo, uma vez 

que constitui o cálculo e a análise de indicadores contábeis que dão uma visão geral do 

estado atual da companhia. Por sua vez, a análise física proporciona uma visão mais de 

longo prazo, dado que o nível de reservas que detém uma companhia viabilizará a 

produção futura. 

Após aplicada a metodologia, derivaram-se várias conclusões. Em relação à 

primeira seção, que enfatizou a análise financeira comparativa entre a Ecopetrol, 

Petrobras e Statoil, notou-se que, embora a composição do capital seja público-privada e 

que o valor de mercado das empresas seja da mesma ordem de grandeza, suas 

estratégias corporativas são diferentes. No caso da Petrobras, suas atividades enfatizam 

os objetivos do Governo Federal Brasileiro, fazendo com que exista obrigação no 

cumprimento de metas macroeconômicas e sociais, que amiúde acarretam impactos nos 

resultados operacionais e financeiros da companhia e, por conseguinte, no seu valor de 

mercado. No mesmo sentido, no caso da Statoil se apontou que as decisões comerciais e 

estratégicas de desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo são tomadas 

de forma coordenada com o governo norueguês. Já no caso da Ecopetrol, após o 

processo de abertura de capital, a empresa reconheceu que conseguiu dar início a 

práticas de boa governança corporativa, que são exigência dos acionistas minoritários 

                                                                                                                                               

na Colômbia. Nesse sentido, se a nova fórmula tarifária incorporar uma redução na renda ao produtor 

(Ecopetrol é o único refinador e produtor de combustíveis líquidos no país), a receita da empresa se verá 

diminuída também. Este tipo de fato é analisado negativamente pelos investidores, porque afetam a 

rentabilidade e capacidade de geração de caixa de uma empresa. 
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por bons resultados. Ademais, o processo de abertura de capital permitiu à empresa se 

focar em atividades empresariais e comerciais a fim de alcançar o plano de negócios no 

longo prazo. 

Os indicadores financeiros mostraram que, em geral, os resultados para a 

Ecopetrol, entre 2007 e 2012, têm sido melhores quando comparados aos da Petrobras e 

da Statoil. Os indicadores de valor de mercado mostram expectativas de crescimento da 

Ecopetrol, eficácia em fazer investimentos que agreguem valor para os acionistas; além 

de um maior pagamento de dividendos por unidade de receita líquida aos acionistas. 

Porém, a fim de esclarecer se esse alto payout da Ecopetrol tem sido resultado da 

alocação do fluxo de caixa em atividades financeiras, e não em atividades de 

financiamento, de forma a lidar com os custos de agência que as empresas encaram, 

também foi feita uma análise levando em consideração o fluxo de caixa.  

A análise em maior detalhe do fluxo de caixa permitiu concluir que a estratégia 

de recompra de ações para sinalizar retorno de longo prazo para os investidores não tem 

sido usada pela Ecopetrol. De fato, após o processo de abertura de capital, a empresa 

apenas tem feito emissões de ações. Por sua vez, em relação à reposição de reservas, 

segunda estratégia que as empresas petrolíferas usam para sinalizar retorno de longo 

prazo aos acionistas, pode-se concluir que a maior parte do investimento em bens de 

capital continua sendo no segmento E&P, e que o IRR da Ecopetrol é maior do que 1.. 

Conclui-se também que, quando combinadas as características de alto potencial 

petrolífero, e propensão a investir em E&P, maior será a chance de a empresa manter o 

IRR acima de 1. Salienta-se que a estratégia da Ecopetrol na Colômbia está focada na 

produção de crus pesados; melhora no fator de recuperação; extensão da área provada; 

revisão das estimativas prévias em alguns campos e participação nas rodadas da ANH. 

Já a estratégia internacional, foca-se em aumentar a presença em alguns países da região 

considerados como zonas com alta perspectiva para a produção de petróleo. 

Levando em consideração a importância do potencial petrolífero na reposição de 

reservas, foi modelada a produção de petróleo na Colômbia a fim de estabelecer 

possíveis cenários de produção de petróleo no país. Como insumo para o modelo 

estimaram-se valores de URR. Foram primeiramente apresentados estudos que 

buscaram avaliar o nível de recursos recuperáveis no país. O último estudo contratado 

pela ANH apresenta como resultado que, em 23 bacias potenciais, os URR são de 430, 

117 e 20 BBO, com probabilidade de 10%, 50% e 90%, respectivamente. A 

metodologia usou um fator de risco geológico de 20% e um fator de recuperação de 
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30%. Contudo, uma vez analisados a informação histórica e os parâmetros usados, 

concluiu-se que estes podem ser modificados, a fim de obter uma nova estimativa que 

foi empregada para rodar o modelo Multi-Hubbert desta dissertação. 

Constitui-se, então, como uma limitação deste estudo o fato de levar em 

consideração apenas uma pequena faixa de mudança nos parâmetros dos fatores de 

recuperação e risco geológico. Assim, em futuros estudos caberia melhorar essas 

estimativas, além de avaliar o impacto de mudanças nesses parâmetros.  

Com os dados de URR ajustados por novos fatores de risco geológico e de 

recuperação, foram rodados dois cenários no modelo Multi-Hubbert para a Colômbia, 

considerando diferentes níveis de URR. A estimativa da produção da Colômbia derivou 

da soma do modelo Multi-Hubbert para a bacia de Llanos Orientais – que atingiria seu 

pico de produção em 2015, com uma produção de 254,69 milhões de barris/ano – e do 

resultado de dois cenários diferentes rodados para as demais bacias em produção na 

Colômbia. Segundo os resultados, no primeiro cenário as demais bacias em produção 

atingiriam o pico em 2056 ou em 2018, com uma produção de 1 bilhão de barris/ano ou 

109,28 milhões de barris/ano, respectivamente. 

Nesse sentido, revelam-se duas limitações relacionadas aos URR. A primeira, 

em decorrência da incerteza dos dados, que está associada a fatores de tipo geológico, 

econômico, técnico e ambiental. Isso leva a resultados muitos distintos entre os dois 

cenários rodados, sendo que esse fato pode afetar de maneira importante os resultados 

da Ecopetrol, por ter na Colômbia seu principal campo de ação. Estes tipos de incerteza 

são avaliados negativamente pelo mercado no caso de uma empresa petrolífera, por 

serem as reservas seu ativo estratégico. A segunda limitação decorre do fato do trabalho 

apenas levar em consideração as bacias que têm produção atualmente, sendo que existe 

um grande potencial em outras bacias que ainda não estão em produção, como é o caso 

das bacias offshore. 

Conclui-se que o modelo Multi-Hubbert aplicado na dissertação fez um ajuste 

razoável dos dados da produção histórica de petróleo na Colômbia, além de conseguir 

fazer uma estimativa próxima do cenário oficial para o curto prazo. Contudo, conforme 

a estimativa se afasta do ponto final observado, também se afasta do cenário oficial. 

Nesse sentido, o modelo Multi-Hubbert fez um bom ajuste apenas no curto prazo. Isto é 

devido à própria forma funcional do modelo, que distribui os URR de acordo com os 

requerimentos de cada ciclo de produção, deixando o remanescente para ser produzido 

em um ciclo simples no final.  
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Na análise integrada  observa-se que a Ecopetrol usa a estratégia de alocação de 

investimento no segmento de E&P, o que é importante, já que provavelmente resultará 

em uma melhora do IRR. Além disso, o panorama regulatório na Colômbia mostra que 

o governo está interessado em continuar incentivando, com regras claras e fixas, e 

dando continuidade à atual política petrolífera colombiana, o investimento no setor de 

exploração e produção de petróleo. Porém, devem ser levadas em consideração várias 

situações futuras das quais não se tem certeza absoluta, e que afetariam diretamente a 

produção de petróleo por parte da Ecopetrol, tais como: i) a porção de blocos a serem 

oferecidos nas rodadas da ANH, ii) a porção dos blocos da rodada que serão alocados à 

Ecopetrol, e seus sócios; iii) preços internacionais de petróleo que viabilizarão uma 

maior ou menor quantidade de óleo cru a ser produzida.  

Quando feita a aproximação da produção futura de óleo cru da Ecopetrol, 

valendo-se dos resultados do modelo Multi-Hubbert para Colômbia, observa-se que 

com os URR e com os ciclos históricos de produção considerados para a simulação 

neste estudo, não se atingiria o nível de produção que a Ecopetrol espera, constituindo-

se isto como um risco para a operação da companhia e um possível fator que 

influenciaria negativamente o valor de mercado da companhia. 

Por fim, aponta-se que embora os resultados operacionais e financeiros tenham 

sido alentadores para a Ecopetrol até o ano 2012, em 2013 o preço da ação da 

companhia teve uma queda até atingir em 36% do valor quando comparados janeiro de 

2013 e janeiro de 2012. Nesse sentido, deve-se concluir que o mercado acionário é 

susceptível a mudanças tanto macro quanto microeconômicas e, nesse sentido, a análise 

de valor de mercado deve se valer de ferramentas tais como demonstrações financeiras, 

análise do entorno e tipo de indústria, análise do perfil econômico do país onde se aloca 

a companhia, ciclos econômicos, entre outros.  

Propõe-se para estudos futuros abordar as limitações já colocadas ao longo 

destas conclusões, tais como: a) Fator de recuperação e risco geológico a fim de avaliar 

o impacto de mudanças nesses parâmetros; b) Incerteza nos dados de URR e c) 

estimativa de produção futura de petróleo apenas levando em consideração as bacias 

que se encontram atualmente em produção, e não aquelas que têm um grande potencial, 

mas que não tem começado a etapa de produção. Além disso, deveria se aprofundar 

sobre estratégias corporativas, cooperativas, de internacionalização e de diversificação 

que empresas petrolíferas podem adotar visando obter melhores resultados operacionais.  
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