
                                                                                                

RELATÓRIO DE AUDITORIA: R-05.E.003/2015

UNIDADE: E&P-INTERNACIONAL (E&P-INTER)

ÁREA: INVESTIMENTOS E/OU OPERAÇÕES (BENIN)

TIPO DA AUDITORIA: EXTRAPROGRAMADA (Solicitação da Diretoria Executiva –
Ata DE 5.229, item 18, de 09/06/2015 – Pauta nº 608)

EQUIPE: RAFAEL DE CASTRO DA SILVA 
LUIS EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO GERENCIAL 

INTRODUÇÃO 

Em 09/06/2015, a Diretoria Executiva (DE) aprovou a assinatura de acordos para a saída da Petrobras
do bloco 4 e encerramento da Sucursal no Benin, assim como determinou que a Auditoria Interna
analisasse o processo que levou à entrada da Petrobras naquele país. 

A referida entrada foi efetivada em 18/02/2011 por meio da assinatura de um Farm Out Agreement
(FOA) com a Compagnie Béninoise des Hydrocarbures - CBH, quando a PO&G-BV adquiriu 50% de
participação no Bloco 4, situado na porção africana da margem equatorial do Atlântico. Os principais
termos comerciais acordados foram:

 Carrego de 100% dos custos no levantamento e processamento sísmico 3D até o limite de US$ 28
milhões. Após este valor, a Petrobras seria responsável somente pela sua participação no bloco;
 Pagamento de Bônus de Assinatura à CBH no valor de US$ 25 milhões;
 Reembolso proporcional de custos passados, no montante equivalente a US$ 9,5 milhões;
 Caso  a  Petrobras  decidisse  perfurar  um poço  pioneiro,  pagaria  100%  dos  custos  (carrego  da
participação da CBH) até o limite de US$ 58 milhões. Após este valor, a Petrobras seria responsável
somente pela sua participação no bloco;
 Caso a Petrobras decidisse participar da perfuração de um segundo poço, pagaria 75% dos custos
(carrego de 25% da parcela da CBH) até o limite de US$ 70 milhões. Após este valor, a Petrobras seria
responsável somente pela sua participação no bloco;
 Caso a Petrobras decidisse participar da perfuração de um terceiro poço, pagaria 75% dos custos
(carrego de 25% da parcela da CBH) até o limite de US$ 65 milhões. Após este valor, a Petrobras seria
responsável somente pela sua participação no bloco;
 Em caso de sucesso e confirmação de comercialidade do campo, haveria o pagamento de bônus
adicional à CBH no valor de 80 milhões a ser pago na data de declaração de comercialidade;
 Petrobras poderá recuperar os valores do carrego em caso de descoberta comercial;
 Havia a opção de a Petrobras assumir a operação do bloco, assim como a de sair do bloco após os
resultados da sísmica 3D e do poço pioneiro.
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Em 03/05/2012, a DE aprovou (Ata DE 4.935, Item 5, Pauta nº 454) a venda de 15% da participação
da  PO&G-BV no Bloco 4  à  Shell  Benin  Upstream Ltd.  (Shell),  nos  termos  do  DIP INTER-DN
65/2012 de 25/04/2012. Em 16/08/2012, a PO&G-BV e a Shell  celebraram o FOA relativo a esta
venda. Nesta mesma data, a CBH também vendeu 20% dos seus 50% à Shell. Desta forma, a nova
composição societária do Consórcio, à época, passou a ser: CBH (30%), PO&G-BV (35%) e Shell
(35%).

OBJETIVO 

Consoante o disposto na Ata DE referenciada, analisar a adequação do processo que levou à entrada da
Petrobras no Benin.

ABRANGÊNCIA DOS EXAMES 

Os exames contemplaram a documentação de suporte referente ao processo de aquisição de 50% de
participação no Bloco 4 no Benin. 

CONCLUSÃO 

Apesar de o farm in ser habitual na indústria petrolífera, o qual consiste na aquisição de participação
em  ativos,  a  equipe  de  auditoria  não  obteve  evidências  da  existência  de  um  padrão  da  Área
Internacional, à época da negociação de compra de participação no bloco 4 no Benin, que norteasse o
processo a ser seguido. 

Nossa análise identificou as seguintes não conformidades:

- associação com empresa com capacidade financeira insatisfatória;
- inconsistências na análise econômica do projeto;
- envio de proposta não vinculante à CBH sem aprovação da Diretoria Internacional.

Adiante, constam os fatos que embasam a opinião da equipe de auditoria expressa nesta conclusão.

Enfatizamos a necessidade de serem mantidos, em separado, os documentos relativos à regularização
das pendências, a fim de otimizar o acompanhamento in loco pelos auditores.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2016.

Ricardo Meira de Vasconcellos
Gerente de Auditoria Internacional e de

Parcerias Operacionais
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DESTAQUES

1 ASSOCIAÇÃO COM EMPRESA COM CAPACIDADE FINANCEIRA INSATISFATÓRIA

COMENTÁRIOS

A Diretoria  Executiva  e  o  Conselho  de  Administração  (CA)  aprovaram em 30/12/2010 e
11/01/2011, respectivamente, a aquisição de 50% de participação no Bloco 4, na República do
Benin. No DIP submetido à apreciação desses colegiados (INTER-DN 231/2010), o parágrafo
quinto mencionava que a CBH era uma empresa privada não listada em bolsa e cujo portfólio
era formado apenas pelo Bloco 4.

Antes  da  efetivação  da  aquisição,  o  Gapre  realizou  um  levantamento  sobre  a  CBH  e
disponibilizou  relatório  da  empresa  Dun  &  Bradstreet,  por  meio  do  qual  foi  possível
identificar o endereço e o telefone da CBH no Benin, o número de empregados (6) e o diretor
da empresa.

Importa  destacar,  que  a  área  de  Inteligência  de  Mercado  da  área  Internacional  (INTER-
DN/IM),  emitiu  relatório  (IM  2010)  onde  informava  que  a  empresa  não  possuía  dados
financeiros divulgados e que, após esgotar a busca nas ferramentas de pesquisa disponíveis,
não  era  possível  afirmar  que  a  CBH  tinha  saúde  e  capacidade  financeira  satisfatória.  A
Auditoria não obteve evidências de que essa informação foi repassada à D.E. e ao C.A.

A associação com empresas com capacidade financeira desconhecida aumenta o risco de não
pagamento (default) pelos consorciados.

No caso específico do Benin, a CBH não efetuou a totalidade dos pagamentos referentes ao
custo do poço perfurado pela Shell  e acumulou uma dívida de US$ 46.857,623,58 com o
consórcio, a qual, após diversas tentativas de cobrança, poderá ser assumida pelas Petrobras
(PO&G BV) e Shell.

Destaca-se,  ainda,  que o parágrafo 44 do DIP E&P-INTER 01/2015,  submetido à  DE em
junho/2015  para  encerramento  da  sucursal  no  Benin,  descreve  que  “tendo  em  vista  a
existência de dúvida quanto a possibilidade de a CBH honrar seus compromissos financeiros,
a PO&G-BV e a Shell contrataram a empresa FTI Consulting para fazer uma investigação
sobre os ativos pertencentes ao Lusitania Group, empresa à qual a CBH está ligada, e aos
seus acionistas no Brasil, Portugal, República Democrática do Congo e Benin. O relatório
desta investigação aponta que eles não possuem ativos de valor nos países investigados.”.

RECOMENDAÇÕES

Apurar as causas e responsabilidades que levaram à associação com uma empresa, cujo único
ativo era o próprio bloco,  sem análise criteriosa sobre  a sua capacidade financeira,  o  que
resultou em dívida a ser assumida pela Petrobras.

AÇÃO/COMENTÁRIOS DA UNIDADE

A entrada no Benin estava alinhada com a Estratégia da Petrobras da época de “Desenvolver
esforço exploratório em novas fronteiras no Brasil e no exterior”, ao Objetivo Estratégico de
“Expandir reservas e produção de petróleo, com foco na Costa Oeste da África e Golfo do
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México, e Gás com ênfase na Australásia, de forma integrada com o portfólio brasileiro”,  e
aos  Direcionadores  Estratégicos  de E&P da  Área  Internacional  de  “Avaliar  oportunidades
relacionadas ao Projeto Atlântico” e “Intensificar a avaliação do potencial exploratório das
seção pré-sal ao longo das bacias do Atlântico”. O Bloco 4, localizado no offshore do Benin,
estava em consonância com esta estratégia e direcionadores da época. 

Inicialmente, cabe destacar que, na época, não existiam procedimentos da Área Internacional
que  determinassem o  processo  a  ser  seguido  ou  qualquer  outro  protocolo  sugerido  para
analisar a situação econômica e financeira de empresas parceiras. Como referência, somente
em final de 2013, o E&P-CORP/PDGP elaborou o padrão PG-3E1-00062-B – NEGOCIAR
FARM-IN, que se aplica para aquisições no Brasil, o qual também não contempla requisito de
avaliação comercial-financeira de empresa parceira.

Contudo, era prática usual solicitar ao Gapre e à gerência de Inteligência de Mercado da Área
Internacional  (INTER-DN/IM)  a  realização  de  levantamento  econômico/financeiro  das
empresas bem como o levantamento de informações sobre a oportunidade e o país, o que foi
feito no processo de farm-in do Bloco 4. Os relatórios, em resposta a estas solicitações, foram
emitidos em out/2010.

Em relação às informações levadas à Diretoria Executiva, vale registrar que foram realizadas 2
apresentações ao colegiado.

A primeira delas ocorreu no dia 09/12/2010, sendo que naquela oportunidade o assunto foi
apresentado e permaneceu em pauta devido à determinação dos Diretores de avaliar melhor as
informações sobre a empresa CBH, tendo sido considerado arriscado associar a Petrobras a
alguém sem ligação com a indústria, bem como solicitado a elaboração do “Doing Business 1 ”
e de parecer jurídico.

Em função  disto,  foi  solicitado  ao  Jurídico  que  acelerasse  o  processo  de  contratação  do
“Doing Business” e, em paralelo, foi solicitada à INTER-DN/IM a revisão do relatório emitido
em out/2010, incluindo análise complementar daquela empresa.

O relatório revisado foi emitido em 21/12/2010 e, adicionalmente, foi obtido material junto à
própria CBH com informações complementares sobre a companhia e seus negócios. 

No relatório revisado, foram acrescentadas análises de risco e de legislação mais detalhadas,
além de um capítulo específico sobre a empresa CBH, dando uma visão geral da mesma, áreas
de atuação, finanças e relacionamentos prévios com a Petrobras. Vale ressaltar que, segundo a
INTER-DN/IM,  após  esgotar  a  busca  nas  ferramentas  de  pesquisa  disponíveis,  não  foi
possível afirmar que a CBH tivesse saúde e capacidade financeira satisfatória. Por se tratar de
empresa privada de capital fechado, e de responsabilidade limitada (relatório VIP 2000 2), não
haviam dados financeiros divulgados. 
 
Adicionalmente, visando mitigar o risco do negócio, no processo de farm-in foi aprovado um
limite de carrego no programa exploratório. 
_____________
1 “ Doing Business” – questionário relativo a diversos aspectos do direito dos negócios, especialmente do setor petrolífero e de 
investimentos para avaliar as possibilidades de instalação em um país e as chances de um investimento próspero.
2 “VIP 2000” - Sistema Avançado de Investigação Empresarial e Análise Gerencial, do GAPRE.
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O material  preparado para  nova apresentação à  Diretoria  foi,  então,  revisado incluindo-se
slides adicionais com informações específicas sobre a empresa e a propriedade do bloco 4.
Não identificamos, na apresentação, o resultado da análise sobre a situação financeira da CBH.
Também não identificamos, no DIP encaminhado à Diretoria Executiva, os anexos contendo o
relatório revisado e a apresentação. 

Em 30/12/2010 o assunto voltou à Diretoria Executiva que aprovou as proposições formuladas
(recomendação de aquisição, junto à empresa CBH, de 50% de participação no Bloco 4 no
Benin e suas condicionantes)  e a submissão da matéria ao Conselho de Administração da
Petrobras. Em 11/01/2011, a matéria foi apreciada e aprovada pelo CA (Ata CA 1.347, item 2,
pauta nº2).

Cabe salientar que, posteriormente, o farm-out para a Shell contribuiu para a redução do risco
da Petrobras. Este mesmo processo recebeu propostas competitivas além da Shell, da Exxon e
da Total, fato que demonstrou a atratividade da área. 

Concluindo, apesar de na época do farm-in não existirem procedimentos que determinassem o
processo  a  ser  seguido  nem  referências  quanto  a  critérios  de  aceitação  de  requisito  de
avaliação  comercial-financeira  de  empresa  parceira,  estes  levantamentos  foram realizados,
conforme  prática  da  época.  O  assunto  foi  apresentado  à  Diretoria  em  09/12/2010  e
permaneceu em pauta  em virtude da determinação dos Diretores  de que fossem buscadas
informações  complementares.  Levantamentos  adicionais  foram  realizados  e  elaborado
relatório revisado. No entanto, não identificamos, na apresentação preparada, o resultado da
análise da situação financeira da CBH conforme consta no relatório revisado. Também não
identificamos,  no DIP encaminhado à Diretoria Executiva,  os anexos contendo o relatório
revisado,  bem como  a  apresentação.    O  assunto  foi  novamente  apresentado  à  Diretoria
(30/12/2010), que resolveu submeter o assunto ao CA, que aprovou o mesmo em 11/01/2011.

Entendemos  ser  pertinente  a  constituição  de  Comissão  Interna  de  Apuração  (CIA)  para
verificar  as  circunstâncias  da  entrada  no  Bloco  e  associação  com  a  empresa,  conforme
recomendação dessa Auditoria Interna.  (Prazo para Regularização: 120 dias contados a
partir da emissão do Relatório Final da Auditoria)

2 INCONSISTÊNCIAS NA ANÁLISE ECONÔMICA DO PROJETO 

COMENTÁRIOS

a) Subavaliação dos custos estimados dos Poços Exploratórios

De  acordo  com  a  análise  econômica  da  oportunidade  demonstrada  no  DIP  INTER-DN
231/2010,  os  custos  dos  poços  exploratórios  estimados  no  Valor  Presente  Líquido  (VPL)
seriam os apresentados abaixo:

Tabela 1 – Custos Exploratórios (VPL)
Descrição 2013 2014 2015
Dry Hole Cost – DHC (MM US$) 54,37 - -
Appraisal com teste #1 (MMUS$) - 73,23 -
Appraisal com teste #2 (MMUS$) - 73,23
Total 54,37 73,23 73,23
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No entanto, no parágrafo 9 do DIP INTER-DN 65/2012, emitido em 25/04/2012, ou seja, dois
anos depois, quando se propôs a venda de 15% de participação da Petrobras no Bloco 4 para a
Shell,  tais  custos  exploratórios  foram  avaliados  com  valores  superiores  aos  previamente
estimados na aquisição do bloco. De acordo com o referido DIP, considerando-se o cenário
Petrobras, o valor do primeiro poço (2013) foi estimado em US$ 120 milhões, e o segundo e o
terceiro poços (2014 e 2015) em US$ 160 milhões.

Cabe ainda mencionar que a efetiva realização dos custos de perfuração do primeiro poço
(poço  Houmelan-1,  operado  pela  Shell)  montou  a  US$  323.903.894,87,  sendo  que  a
Authorization for Expenditure (AFE) inicial do poço previa o custo de US$ 168 milhões (não
considerando a realização de teste de formação para caso de descoberta).

a) Deficiência no arquivamento de dados no SIPLEX e no BDOPEX 

As avaliações dos projetos que justificam decisões associadas à Exploração no Brasil, como a
compra de participação, a perfuração de poços ou o desinvestimento devem ser arquivadas no
Banco de Dados Oficial de Oportunidades Exploratórias (BDOPEX), através do Sistema de
Planejamento e Controle Exploratórios (SIPLEX). Essas avaliações devem conter, além dos
valores de entrada e dos resultados,  textos  explicativos,  mapas,  figuras,  seções  sísmicas  e
geológicas que permitam a auditoria e o rastreamento dos números apresentados.  Na área
Internacional da Petrobras, o uso do SIPLEX e do BDOPEX, embora fosse comum, tornou-se
obrigatório  apenas  a  partir  de  2015,  com  a  unificação  da  Sistemática  de  Projetos
Exploratórios. Não há, no BDOPEX, registros das avaliações que suportaram a aquisição de
participação no Bloco 4, na Bacia do Benin, em 2011. 

b) Arquivamento inadequado da documentação de suporte do VPL

Para que a equipe de auditoria pudesse avaliar o VPL apresentado à Diretoria, foi solicitada a
evidência de cálculo que o suportasse. Apesar de nos terem sido apresentadas diversas versões
do  cálculo  em  planilhas  Excel,  justificadas  pelo  aprimoramento  dos  dados  em  razão  da
evolução das negociações com a CBH, não foi apresentada uma versão final da planilha que
suportasse os valores submetidos à apreciação da DE.

A tabela 2 demonstra as diferenças encontradas entre a última versão da planilha de suporte e
os  VPL apresentados  no  DIP INTER-DN 231/2010 nos  cenários  Força  do  Hábito  (FdH),
Robustez e Desenvolvimento Sustentável (DS).

Tabela 2 – Diferenças nos VPLs (MM US$)

Cenário
Planilha de

Suporte
DIP INTER-
DN 231/2010

Diferença

FdH 693 744 51

Robustez 69 47 (22)

DS 329 353 24

É válido  destacar  a  importância  de  se  arquivar  adequadamente  toda  a  documentação  de
suporte  dos  processos  de  investimentos  realizados  pela  Petrobras,  de  modo  a  garantir  a
rastreabilidade e transparência de todas as decisões.

RECOMENDAÇÕES
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a) Justificar a diferença entre os custos dos poços exploratórios apresentados no VPL e os
estimados para a venda de participação para a Shell em 2012.

b) Manter devidamente arquivada no SIPLEX e BDOPEX toda documentação de suporte à
avaliação exploratória do projeto.

c) Manter devidamente arquivada a documentação de suporte aos números submetidos à DE.

AÇÃO/COMENTÁRIOS DA UNIDADE

a) Em 04/11/2015 foi encaminhada nota para a equipe da auditoria que trouxe considerações
sobre  estimativa  de  duração  e  custo  de  poço.  Adicionalmente,  em  complementação,  foi
elaborado estudo comparativo de custos de poço exploratório no Benin, conduzido pela área
técnica do E&P-INTER/EPD em conjunto com técnicos do E&P-CPM.

Este  trabalho  analisou  as  diferenças  entre  as  estimativas  de  custos  de  poço  (pioneiro)
realizadas em 2010 (estudo para subsidiar a entrada da Petrobras no Bloco 4 do Benin) e em
2012 (estudo para subsidiar o farm-out para a Shell).

A  estimativa  de  2010  foi  realizada  antes  da  entrada  da  Petrobras  no  Bloco  4,  tendo
naturalmente maior grau de incerteza nas informações geológicas e baixa maturidade sobre os
subsídios  para  perfuração  (pressão  das  formações,  logística,  etc).  A estimativa  de  2012
também  tem  grau  de  incerteza  considerável,  porém  foi  realizada  com  uma  maturidade
geológica maior (existência de quadro de previsão geológica) e informações mais detalhadas
de poços de correlação.

Foram identificadas três variáveis principais como sendo responsáveis pela maior parte da
diferença de custo entre os estudos de 2010 e 2012:

 Custo da sonda: foi responsável por um aumento de US$ 16,5 milhões;

 Incremento no NPT (tempo não produtivo): foi responsável por um aumento de US$ 21,6
milhões;

 Incremento da extensão perfurada: foi responsável por um aumento de US$ 18,1 milhões.

Em relação à estimativa de 2010, o incremento total no custo estimado para o poço em 2012
foi de US$ 64,5 milhões, dos quais US$ 56,2 milhões referem-se às três variáveis acima. Os
restantes  US$  8,3  milhões  não  estão  diretamente  ligados  a  alguma  variável  específica,
entretanto, muito possivelmente, estão relacionados a fatos como os expostos abaixo:

 A maturidade dos dados geológicos era maior no estudo de 2012;

 O poço de 2010 considerou apenas um objetivo geológico (Erin ou Ibeji), e o poço de
2012 considerou dois objetivos (Erin e Ibeji);

 O preço do brent teve um incremento de 38% (US$80,65/bbl para US$111,55/bbl), o que
normalmente tem impacto direto nos custos de serviços da indústria;

 Os estudos foram realizados por projetistas diferentes;
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 Informações adicionais vindas dos eventos de Lições Aprendidas dos poços SINOP-1 e
ZETA-1, ocorridos entre os dois estudos.

O Estudo Comparativo e a respectiva planilha de cálculo foram encaminhados para análise da
Auditoria.

As  considerações  acima  explicam  as  diferenças  entre  as  estimativas  de  custos  de  poço
observadas pela Auditoria relativas aos estudos realizados em 2010 (para subsidiar a entrada
da Petrobras no Bloco 4 do Benin) e em 2012 (para subsidiar o farm-out para a Shell).

b)  Embora à época o SIPLEX ainda não fosse obrigatório, o mesmo já era de uso comum na
Exploração Internacional, tendo sido registrados neste os parâmetros de volume de óleo  in
place e risco exploratório do Bloco 4 no Benin. Não foram, contudo, registrados no SIPLEX
textos ou figuras explicando estes parâmetros, embora os mesmos tenham sido apresentados
no  Grupo  de  Revisão  de  Locação  de  Poços  (GRLoc).  Também  a  parte  econômica,  de
responsabilidade da INTER-AFE na época, não era usualmente alimentada no SIPLEX.

Entretanto, cabe mencionar que, com a incorporação da área de exploração internacional ao
E&P-EXP, a partir de junho/2015, o SIPLEX é o sistema de arquivamento oficial de todos os
dados  dos  projetos  exploratórios  internacionais,  incluindo os  econômicos,  e  segue  toda  a
sistemática de gerenciamento e aprovação de projetos da área exploratória.

c) De  fato,  foi  reconhecida  a  dificuldade  de  resgatar  a  documentação  de  suporte  aos
números submetidos à Diretoria Executiva, não havendo na época um arquivo organizado para
guarda dessa documentação e uma sistemática para assegurar sua rastreabilidade. Em diversos
casos, a documentação de suporte foi resgatada em correios pessoais.

Será implementada uma sistemática que assegure o arquivamento adequado e a rastreabilidade
da  documentação  de  suporte  aos  projetos  da  área  internacional  submetidos  à  Diretoria
Executiva.

3 ENVIO  DE  PROPOSTA  NÃO  VINCULANTE  À  CBH  SEM  APROVAÇÃO  DA
DIRETORIA INTERNACIONAL 

COMENTÁRIOS

Em 23/11/2010, a Petrobras enviou proposta não vinculante à CBH, por meio da carta INTER-
DN/EP 011/2010, sem que a matéria fosse previamente aprovada pela DINTER. O assunto foi
encaminhado para  a  Diretoria  apenas  em 24/11/2010,  por  intermédio  do  DIP INTER-DN
227/2010. 

Apesar de a referida proposta não caracterizar obrigação da Petrobras com seus termos, o texto
contido na proposição do DIP INTER-DN 227/2010 (parágrafo 10) deixa claro a necessidade
de deliberação do diretor sobre o assunto, conforme transcrição a seguir: “em face ao exposto,
submetemos  esta  matéria  à  apreciação  de  V.  As.  para,  se  de  acordo,  autorizar  o
encaminhamento de proposta não vinculante à CBH para aquisição de participação no bloco
4 do Benin (...)”.

Propriedade da Petrobras Página 8 de 9
AUDITORIA/ANEG/ANI Versão 1 – MAI/2016



                                                                      

AUDITORIA - R-05.E.003/2015

RECOMENDAÇÕES

Em futuros projetos, atentar para os ritos e as aprovações necessárias para o andamento do
processo.

AÇÃO/COMENTÁRIOS DA UNIDADE

Houve, de fato, uma falha ao não se cumprir as etapas da governança requerida.

Em  projetos  futuros,  serão  observados  rigorosamente  os  prazos  e  ritos  de  governança
formalmente requeridos para o andamento dos processos e respectivas aprovações.

Consideramos pertinente incluir a apuração das responsabilidades deste ponto no escopo da
Comissão  Interna  de Apuração (CIA) a  ser  constituída  conforme item (1)  deste  relatório.
(Prazo para Regularização: 120 dias contados a partir da emissão do Relatório Final da
Auditoria)
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