As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está
sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição.

Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da

Norse Energy do Brasil S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ n° 07.467.619/0001-50 – NIRE 33.3.0028410-9
Praia de Botafogo, nº 228, 8º andar, sala 801 (parte),
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro, RJ
23.000.000 Ações Ordinárias
Valor da Oferta: [•]
Código ISIN: BRNORSACNOR5

No contexto desta Oferta, estima-se que o Preço de Distribuição por Ação estará situado entre R$16,00 e R$20,00, ressalvado, no
entanto, que o Preço de Distribuição por Ação poderá ser fixado fora desta faixa indicativa.
Norse Energy do Brasil S.A. (“Companhia” ou “Norse”), uma sociedade anônima organizada de acordo com as leis do Brasil, está realizando uma oferta
pública de distribuição de, inicialmente, 23.000.000 de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), que compreende a distribuição pública primária de, inicialmente,
23.000.000 de Ações de emissão da Companhia, com exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, I, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto
Social (“Oferta Primária”). A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sob a coordenação do Banco UBS Pactual S.A.
(“Coordenador Líder”), com a participação de determinadas instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e corretoras de
títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, bancos de investimento, bancos múltiplos com carteira de investimentos que
tenham acesso aos sistemas de negociação da Bovespa (“Instituições Intermediárias”).
Adicionalmente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior, em operações isentas de registro na Securities and Exchange Commission
(“SEC”), segundo o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), sendo nos Estados Unidos da América para investidores institucionais
qualificados (Qualified Institutional Buyers), conforme definidos na Regra 144A do Securities Act e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados
Unidos da América, em conformidade com o Regulamento S (Regulation S) editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da CVM, do Banco
Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro País, exceto no Brasil.
O preço de distribuição por Ação (“Preço de Distribuição por Ação”) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser conduzido
pelo Coordenador Líder em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
Preço (R$)(1)

Comissões (R$)(1)

Recursos Líquidos (R$)(2)

Por Ação............................................................

18,00

0,90

17,10

Total .................................................................

414.000.000,00

20.700.000,00

393.300.000,00

(1)
(2)

Calculado com base no ponto médio da faixa de preços estimada para o Preço de Distribuição por Ação de R$16,00 a R$20,00.
Sem considerar a Opção de Ações Suplementares e sem levar em conta as despesas da Oferta, incluindo tributos aplicáveis.

A quantidade total de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a até
15% das Ações (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder (“Opção de Ações Suplementares”). A
Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida pelo Coordenador Líder, parcial ou integralmente, em até 31 dias contados da data de assinatura do
Contrato de Distribuição, inclusive para atender a um eventual excesso de demanda que vier a ser constatado no decorrer da Oferta, nas mesmas condições e
preço das Ações, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM400.
A realização da Oferta Primária foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de janeiro de 2008, conforme ata publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Valor Econômico”. O aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias e exclusão do direito de
preferência de seus atuais acionistas, e a fixação do Preço de Distribuição por Ação, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada
antes da concessão do registro da Oferta pela CVM.
Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/REM/2008/[•], em [•] de janeiro de 2008.
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade
da Companhia emissora, bem como sobre as Ações a serem distribuídas.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao decidir adquirir as Ações, potenciais
investidores deverão realizar a sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do
investimento nas Ações. Os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 68 a 83 deste Prospecto, que contém certos fatores de risco que
devem ser considerados em relação à subscrição e/ou aquisição das Ações.
“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código,
não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e
dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa”.

Coordenador Líder e Sole Bookrunner

Coordenador

A data deste Prospecto Preliminar é 17 de janeiro de 2008.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Neste Prospecto, utilizamos os termos “Norse”, “Companhia”, “nós”, “nosso”, “nossos”, “nossa” e
“nossas” para nos referirmos à Norse Energy do Brasil S.A. e suas controladas, sempre que aplicável,
exceto quando o contexto requerer outra definição.
Para fins do presente Prospecto, os termos indicados abaixo terão os significados aos mesmos
atribuídos nesta Seção, salvo referência diversa neste Prospecto.
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Acionista Controlador

Norse Energy Corp. ASA.

Ações ou Ações Ordinárias

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal
de emissão da Companhia, objeto da Oferta.

Ações Suplementares

Lote suplementar de 3.450.000 Ações, equivalentes a até 15% do
total das Ações inicialmente ofertadas, de emissão da Companhia,
conforme opção outorgada por nós ao Coordenador Líder, nas
mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas.

Afiliadas

As pessoas que, direta ou indiretamente, controlam, ou são
controladas, ou estão sob controle comum de outra pessoa.

Agentes de Colocação Internacional

UBS Securities LLC., Unibanco Securities Inc., Tristone Capital
Limited e Bulltick, LLC.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANP

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Anúncio de Encerramento

Anúncio informando acerca do resultado final da Oferta, a ser
publicado nos termos da Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

Anúncio informando acerca do início do período de distribuição
das Ações, a ser publicado nos termos da Instrução CVM 400.

Aviso ao Mercado

Comunicado publicado em 17 de janeiro de 2008, a ser republicado
em 23 de janeiro especialmente para inclusão da denominação das
Instituições Intermediárias, informando acerca de determinados
termos e condições da Oferta, incluindo os relacionados ao
recebimento de Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400.

BACEN

Banco Central do Brasil.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Brasoil

Brasoil do Brasil Exploração Petrolífera S.A.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CDI

Certificado de Depósito Interbancário.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.
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Definições
CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética.

Código Civil

Código Civil Brasileiro, introduzido pela Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, e alterações posteriores.

COFINS

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

Companhia, Norse, nós e nosso

Norse Energy do Brasil S.A. e suas controladas, exceto quando
o contexto dispor de forma diversa.

Conselheiro(s) Independente(s)

Conforme o Regulamento de Listagem do Novo Mercado,
Conselheiro(s) Independente(s) caracteriza(m)-se por: (i) não
ter(em) nenhum vínculo com a Companhia, exceto participação de
capital; (ii) não ser(em) Acionista(s) Controlador(es), cônjuge(s) ou
parente(s) até segundo grau daquele, ou não ser(em) ou não ter(em)
sido, nos últimos três anos, vinculado(s) a sociedade ou entidade
relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a
instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta
restrição); (iii) não ter(em) sido, nos últimos três anos,
empregado(s) ou diretor(es) da Companhia, do Acionista
Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não
ser(em) fornecedor(es) ou comprador(es), direto(s) ou indireto(s), de
serviços e/ou produtos da Companhia em magnitude que implique
perda de independência; (v) não ser(em) funcionário ou
administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser(em)
cônjuge(s) ou parente(s) até segundo grau de algum administrador
da Companhia; e (vii) não receber(em) outra remuneração da
Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro
oriundos de participação de capital estão excluídos desta restrição).
Serão ainda considerados Conselheiros Independentes aqueles
eleitos por meio das faculdades previstas no artigo 141,
parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações.
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Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988, e alterações posteriores, em vigor nesta data.

Contrato de Distribuição ou
Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Distribuição de Ações
Ordinárias de Emissão da Norse Energy do Brasil S.A., a ser
celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e a CBLC,
na qualidade de interveniente anuente, após a definição do
Preço de Distribuição.

Contrato de Participação no Novo
Mercado

Contrato celebrado entre a Companhia, o Acionista
Controlador, os administradores da Companhia e a BOVESPA
em 11 de dezembro de 2007, por meio do qual a Companhia
concordou em cumprir com requisitos diferenciados de
governança corporativa e divulgação de informações ao
mercado estabelecidos pela BOVESPA, a fim de se qualificar
para listagem no Novo Mercado, o qual entrará em vigor na
data de publicação do Anúncio de Início da Oferta.

Definições
Coordenador Líder ou UBS Pactual Banco UBS Pactual S.A.
Coordenador

UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A., contratado por
meio da celebração de contrato de adesão, a critério da Companhia
e do Coordenador Líder.

Coplex

Coplex Petróleo do Brasil Ltda.

COPOM

Comitê de Política Monetária.

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Decreto nº 2.705/98

Decreto 2.705, de 3 de agosto de 1998 e alterações posteriores.

Demonstrações Financeiras
Combinadas Consolidadas

Demonstrações financeiras combinadas consolidadas para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e
2006 ou para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro
de 2006 e 2007, conforme o caso, sendo denominadas combinadas
pois assumem que as sociedades sob controle comum Coplex, Rio
das Contas e Morro do Barro estivessem operando como
subsidiárias integrais da Norse desde 1º de janeiro de 2004, ou a
partir da aquisição de seu controle acionário.

EBITDA

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada por nossa
administração, calculada observando as disposições do Ofício
Circular CVM nº 01/2006, consistindo no lucro (prejuízo) líquido
acrescido de imposto de renda e contribuição social, resultado
financeiro líquido, custos de poço seco, depreciação, amortização,
baixa do poço 1-SCS-11 e provisão para perda em ativo
imobilizado. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não possui um significado
padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidas por outras companhias. Nossa
Companhia divulga o EBITDA porque o utiliza para medir o seu
desempenho. O EBITDA não deve ser considerado isoladamente
ou como um substituto do lucro (prejuízo) ou da receita
operacional, como um indicador de nosso desempenho
operacional ou nosso fluxo de caixa ou para medir a nossa
liquidez ou a nossa capacidade de pagamento da dívida.

E&P

Termo utilizado para designar as atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.

El Paso

El Paso Óleo e Gás do Brasil Ltda. e suas afiliadas El Paso
BM-CAL-5 Ltda. e El Paso BM-CAL-6 Ltda., sempre que
aplicável, exceto quando o contexto requerer outra definição.

Ernst & Young

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
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Definições
Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.

FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

Gaffney Cline

Gaffney, Cline & Associates Inc.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

ICMS

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

Normas contábeis internacionais (International Financial
Reporting Standards).

IGP-M

Índice Geral de Preços – Mercado, índice de inflação calculado
e divulgado pela FGV.

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, índice de inflação
calculado e divulgado pelo IBGE.

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Início da Negociação

Data de início da negociação das Ações da Companhia na
BOVESPA, ou seja, primeiro dia útil seguinte à data de
publicação do Anúncio de Início.

Instituições Intermediárias

Corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, bancos de investimento, bancos múltiplos
com carteira de investimentos que tenham acesso ao sistema de
negociação da BOVESPA.

Instituições Participantes da Oferta O Coordenador Líder, o Coordenador e as Instituições
Intermediárias, em conjunto.
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Instrução CVM 325

Instrução da CVM nº 325, de 27 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores.

Instrução CVM 358

Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e
alterações posteriores.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e
alterações posteriores.

Definições
Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na BOVESPA, cujos valores de investimento excedam o
valor de R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em
carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e
de capitalização e determinados investidores residentes no exterior
que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução CMN nº
2.689, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo
direto da Lei nº 4.131, de 27 de setembro de 1962, conforme
alterada.

Investidores Não-Institucionais

Pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, que
não sejam consideradas Investidores Institucionais, e clubes de
investimento registrados na BOVESPA que decidirem participar da
Oferta de Varejo por meio da realização de Pedido de Reserva.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, índice de inflação
calculado e divulgado pelo IBGE.

Ipiranga

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

IRRF

Imposto de Renda Retido na Fonte.

ISS

Imposto Sobre Serviços.

Lei do Mercado de Valores
Mobiliários

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lei do Petróleo

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e alterações posteriores.

Lei nº 2.004/53

Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953.

LIBOR

Taxa
Interbancária
do
Mercado
(London Interbank Offered Rate).

MME

Ministério de Minas e Energia.

Morro do Barro

Morro do Barro Produtora de Petróleo Ltda.

Nona Rodada de Licitação

Nona Rodada de Licitação realizada pela ANP em novembro
de 2007, por meio da qual a Companhia adquiriu três novos
Blocos, na qualidade de operadora.

Novo Mercado

Segmento especial de negociação de valores mobiliários da
BOVESPA com regras diferenciadas de governança
corporativa, do qual a Companhia fará parte a partir da data
da publicação do Anúncio de Início da Oferta.

Oferta

Compreende a presente Oferta das Ações e das Ações objeto da
Opção de Ações Suplementares, caso esta venha a ser exercida.

de

Londres
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Oferta de Varejo

Oferta realizada aos Investidores Não-Institucionais que
realizem Pedido de Reserva, observado, para tais investidores,
o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de investimento de R$300.000,00.

Oferta Institucional

Oferta realizada aos Investidores Institucionais.

OPA

Oferta pública de aquisição de ações.

Opção de Ações Suplementares

Opção que pode ser exercida a critério do Coordenador Líder, nas
mesmas condições e preços das Ações inicialmente ofertadas, para
aumentar a Oferta em até 3.450.000 Ações, equivalentes a 15% do
total das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, com a finalidade de atender a um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida no
prazo de até 31 dias contados da data de assinatura do Contrato
de Distribuição, inclusive.

Opção

A Opção de Ações Suplementares.

OSE

Oslo Stock Exchange, a Bolsa de Valores de Oslo, na Noruega.

País ou Brasil

República Federativa do Brasil.

Pedido de Reserva

Formulário específico para a realização de reservas de Ações
pelos Investidores Não-Institucionais.

Período de Reserva

O prazo a ser iniciado em 24 de janeiro de 2008 e a ser
encerrado em 29 de janeiro de 2008, inclusive, o qual poderá
ser estendido a critério do Coordenador Líder. Não haverá
Período de Reserva para os Investidores Não-Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que, caso haja excesso
de demanda superior a um terço das Ações efetivamente
distribuídas, sem considerar as Ações Suplementares, Investidores
Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas terão seus
Pedidos de Reserva automaticamente cancelados.

Pessoas Vinculadas

Os investidores que sejam (i) administradores ou controladores
da Companhia, (ii) administradores ou controladores das
Instituições Participantes da Oferta, (iii) outras pessoas
vinculadas à Oferta, ou (iv) cônjuges ou companheiros,
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de
cada uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii).

Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS.

Petroserv

Petroserv S.A.

Placement Facilitation Agreement

Contrato a ser assinado entre a Companhia e o UBS Securities
LLC que regula os esforços de venda de Ações no exterior.

PIB

Produto Interno Bruto.

PIS

Programa de Integração Social.

Definições
Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil

Princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil, em
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, normas e
instruções da CVM e boletins técnicos publicados pelo IBRACON.

Preço de Distribuição

Atualmente, estima-se que o preço por Ação estará situado
entre R$16,00 e R$20,00, ressalvado, no entanto, que o preço
por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa
indicativa. O ponto médio da faixa de valor é R$18,00.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento
conduzido no Brasil e no exterior pelo Coordenador Líder,
junto a Investidores Institucionais, em consonância com o
disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.

Prospecto ou Prospecto Preliminar

Este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Ações
de Emissão da Companhia, datado de 17 de janeiro de 2008.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de
Ações de Emissão da Companhia.

PTAX

Taxa para compra do dólar dos Estados Unidos, disponível no
SISBACEN – Sistema de Informações do Banco Central
(transação PTAX-800, opção 5).

Queiroz Galvão

Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A., e suas subsidiárias BS-3 S.A.
e Manati S.A., sempre que aplicável, exceto quando o contexto
requerer outra definição.

Regra 144A

Rule 144A do Securities Act.

Regulamento do Novo Mercado

Regulamento que disciplina os requisitos para negociação de
valores mobiliários de companhias abertas no Novo Mercado,
estabelecendo regras de listagem diferenciadas para essas
companhias, seus administradores e seu Acionista
Controlador, do qual a Companhia fará parte a partir da data
da publicação do Anúncio de Início da Oferta.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act.

Resolução CMN nº 2.689

Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e
alterações posteriores.

Rio das Contas

Rio das Contas Produtora de Petróleo Ltda.

SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos
da América.

Securities Act

Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América e
alterações posteriores.

SELIC

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos
federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
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SPE

Society of Petroleum Engineers

Starfish

Starfish Oil & Gas S.A.

Sujeitos a Restrições de
Transferências de Ações

A Companhia e os membros de Conselho de Administração
e da Diretoria da Companhia que detiverem Ações de
emissão da Companhia na data de assinatura do Placement
Facilitation Agreement.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo, conforme definida pelo Banco
Central do Brasil.

U.S. GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos
da América.

Valores Mobiliários

Quaisquer Ações de emissão da Companhia, ou outros valores
mobiliários conversíveis em ou permutáveis por Ações de
emissão da Companhia.

WPC

World Petroleum Congresses.

TERMOS TÉCNICOS
Para fins deste Prospecto, os termos técnicos a seguir indicados terão o significado a eles atribuído,
salvo referência diversa neste Prospecto:
API

Grau API do American Petroleum Institute (API). Forma de
expressar a densidade relativa de um óleo ou derivado. A
escala API, medida em graus, varia inversamente com a
densidade relativa, isto é, quanto maior a densidade relativa,
menor o grau API. O grau API é maior quando o petróleo é
mais leve. Em geral, quanto maior o grau API, maior o valor
do petróleo no mercado.

Barris ou bbls

Barris de petróleo bruto.

Barris de óleo equivalente ou boe

Unidade utilizada para comparar (converter) em equivalência
térmica, um volume de gás natural com um volume de óleo.

Base 100%

Percentual total da reserva ou produção de determinado
campo ou bloco, sendo a parte que nos cabe nesse campo ou
bloco determinado de forma proporcional à nossa participação
no respectivo campo ou bloco.

Blocos

Partes de uma bacia sedimentar, com superfície poligonal definida
pelas coordenadas geográficas de seus vértices e profundidade
indeterminada, onde são desenvolvidas atividades de exploração ou
produção de petróleo e gás natural.

Brent

Mistura de petróleos produzida em diversas instalações nos
campos Brent e Ninian no Mar do Norte, com grau API de
39,4º e teor de enxofre de 0,34%.

Brent Dated

Cotação publicada diariamente pela Platt’s Crude Oil Marketwire,
que reflete o preço de cargas físicas do petróleo Brent embarcadas
de 7 (sete) a 17 (dezessete) dias após a data de fechamento do
negócio, no terminal de Sullom Voe, na Grã-Bretanha.

Campo de petróleo ou de gás
natural

Área efetivamente produtora de petróleo ou gás natural, a partir de
um reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, a
profundidades variáveis, abrangendo instalações e equipamentos
destinados à produção de petróleo ou gás natural.

Condensado

Substâncias de hidrocarbonetos leves produzidas com gás natural
que se condensam em líquido, a temperaturas e pressões normais
associadas a equipamentos de produção em superfície.

Gás natural associado

Gás natural encontrado em contato com ou dissolvido na
reserva de petróleo.

Gás natural não associado

Gás natural proveniente de um reservatório que não
contenha petróleo.

GLP

Gás liquefeito de petróleo, que consiste em uma mistura de
hidrocarbonetos saturados e não saturados, com até cinco
átomos de carbono, utilizado como combustível doméstico.

Lâmina d’água de profundidade

Distância entre a superfície da água e o leito do mar.

11

Termos técnicos

12

LGN

Líquidos de gás natural, que são compostos de hidrocarbonetos
leves produzidos juntamente com gás natural que se condensam em
líquido a temperaturas e pressões normais.

Óleo Equivalente

Quantidade de gás natural necessária para perfazer um barril
de petróleo.

Operador

Empresa legalmente designada para conduzir e executar todas
as operações e atividades na área de concessão, de acordo com
o estabelecido no contrato de concessão celebrado entre a ANP
e o concessionário.

Perfuração Iniciada

É o início da perfuração de novo poço de petróleo, indicado
pelo momento em que a sonda de perfuração penetra a
superfície com capacidade de perfurar o poço até a
profundidade autorizada.

Petróleo Bruto

Petróleo bruto, inclusive LGNs.

Petróleo Bruto Leve

Petróleo bruto com densidade API superior a 27º.

Petróleo Bruto Pesado

Petróleo bruto com densidade API inferior ou igual a 27º.

Platts

Platts Global Energy, subsidiária da The McGraw-Hill
Companies, empresa com atuação global em fornecimento de
informações sobre energia e metais.

Prospectos Exploratórios

Identificação de uma acumulação potencial suficientemente bem
definida para suportar a perfuração de um poço exploratório.

Recursos Contingentes

Quantidades de petróleo que, em um determinado momento,
sejam consideradas como potencialmente recuperáveis de
reservas já conhecidas, cujo aproveitamento não seja
comercialmente viável.

Recursos Potenciais

Quantidade de petróleo e/ou gás natural que se estima existir
em prospectos mapeados nos blocos detidos pela Companhia,
mas ainda não perfurados e descobertos.

Refino ou refinação

Conjunto de processos destinados a transformar o petróleo em
derivados de petróleo.

Reserva

Quantidades de petróleo e gás natural para as quais é possível
antecipar, com razoável grau de certeza, que sejam
comercialmente recuperáveis de acumulações já conhecidas, a
partir uma data determinada futura.

Reservas 1P

Reservas Provadas.

Reservas 2P

Reservas Provadas e Prováveis.

Reservas 3P

Reservas Provadas, Prováveis e Possíveis.

Reservas P1 ou Provadas

São os volumes estimados de petróleo e gás natural cujos
dados geológicos e de engenharia demonstrem, com razoável
grau de certeza, poderem ser recuperados em anos futuros a
partir de reservatórios conhecidos, sob condições econômicas e
operacionais existentes e em conformidade com a
regulamentação governamental em vigor.

Termos técnicos
Reservas P2 ou Prováveis

São reservas de petróleo e gás natural cuja análise dos dados
geológicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua
recuperação quando comparada com a estimativa de Reservas
Provadas. Nesse contexto, quando métodos probabilísticos
sejam utilizados, deverá se obter uma probabilidade de, no
mínimo, 50% de que as quantidades efetivamente recuperadas
sejam iguais ou superiores do que a soma da estimativa de
Reservas Provadas e Prováveis.

Reservas P3 ou Possíveis

São reservas de petróleo e gás natural cuja análise dos dados
geológicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua
recuperação quando comparada com a estimativa de Reservas
Prováveis. Nesse contexto, quando métodos probabilísticos
sejam utilizados, deverá se obter uma probabilidade de, no
mínimo, 10% de que as quantidades efetivamente recuperadas
sejam iguais ou superiores do que a soma da estimativa de
Reservas Provadas, Prováveis e Possíveis.

Reservas Provadas Desenvolvidas

São reservas que poderão ser recuperadas utilizando poços e
instalações existentes, com métodos operacionais existentes.
Reservas de recuperação aperfeiçoadas poderão ser
consideradas Reservas Provadas Desenvolvidas somente após a
instalação de um projeto de recuperação aperfeiçoado, do qual
um resultado favorável tenha ocorrido, ou seja esperado que
ocorra com um certo grau de certeza. Espera-se que reservas
desenvolvidas sejam recuperadas de poços já existentes através
da abertura de outras zonas. Reservas recuperadas
aperfeiçoadas serão consideradas desenvolvidas somente
depois que o equipamento necessário tenha sido instalado ou
quando os custos para tal sejam relativamente baixos.

Reservas Provadas Não
Desenvolvidas

São reservas que poderão ser recuperadas de poços e instalações
futuras, inclusive projetos de recuperação aperfeiçoados futuros,
cujo resultado seja antecipado com um alto grau de certeza em
reservas que tenham previamente demonstrado uma resposta
favorável a projetos de recuperação.

Ring Fence ou Área de
Desenvolvimento

É a área circunscrita por uma única linha traçada segundo a
legislação brasileira aplicável, de modo a abranger, além de
uma faixa circundante de segurança técnica de no máximo
1 km, a totalidade da jazida ou jazidas a serem produzidas,
determinada com base nos dados e informações obtidas
durante a execução das atividades de exploração e avaliação, e
de acordo com as melhores práticas da indústria do petróleo.

Take-or-pay

É um tipo de contrato de compra e venda, no qual o
comprador concorda em comprar uma quantidade fixa (ou
toda a produção do vendedor) do produto por um preço fixo
dado por um período de tempo. Independentemente da
quantidade utilizada pelo comprador, este fica vinculado aos
seus compromissos e efetua o pagamento por todo volume
vendido nos termos acordados do contrato.

Upstream

Exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS
As declarações contidas neste Prospecto relativas aos nossos planos, previsões, expectativas sobre eventos
futuros, estratégias, projeções, tendências financeiras que afetam as nossas atividades, bem como as
declarações relativas a outras informações, principalmente as descritas nas Seções “Sumário da Companhia”,
“Fatores de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados
Operacionais” e “Negócios da Companhia” que se encontram a partir das páginas 18, 68, 96 e 143 deste
Prospecto, respectivamente, constituem estimativas e declarações futuras que envolvem riscos e incertezas e,
portanto, podem não se verificar e não constituem garantias de resultados futuros.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos em outras seções do Prospecto, podem vir a
fazer com que os nossos resultados efetivos sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos
em nossas estimativas, inclusive, entre outros, os seguintes:
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•

nossa capacidade de descobrir ou adquirir reservas adicionais e de desenvolver nossas reservas
com sucesso em condições comercialmente razoáveis e de acordo com as práticas da indústria;

•

oferta e demanda globais e regionais para o petróleo bruto e o gás natural, que dependem, por
sua vez, de conjunturas econômicas globais;

•

a capacidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de definir e manter os
níveis da produção de petróleo bruto e influenciar os preços;

•

o preço e a disponibilidade de fontes alternativas de energia;

•

mudanças de preços do mercado e das condições de concorrência;

•

nossa capacidade de obter equipamentos, tecnologia, materiais e serviços de fornecedores sem
interrupção e a preços razoáveis;

•

aumento de custos nas atividades relacionadas à exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo ou gás natural;

•

desenvolvimentos econômico e geopolítico globais e locais das regiões que produzem o petróleo
bruto, especialmente Oriente Médio, Rússia e América do Sul;

•

incertezas do mercado;

•

o preço e a quantidade de importações de petróleo e de gás natural para o Brasil;

•

condições climáticas;

•

nossa capacidade de implementar nosso plano de negócios, inclusive nossa capacidade para
contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis, bem como nossa capacidade de
atuar como Operador;

•

nosso nível de endividamento e demais obrigações financeiras;

•

leis e regulamentos existentes e futuros;

•

inflação, flutuações do real e das taxas de juros e, de modo geral, a conjuntura econômica,
política e de negócios dos mercados onde atuamos, sobretudo do Brasil;

•

alteração nas estratégias e planos do nosso Acionista Controlador; e

•

os fatores de risco discutidos na Seção “Fatores de Risco”, que se encontram a partir da página 68
deste Prospecto.

Considerações sobre estimativas e declarações futuras
As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”,
“pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo
identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e
premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou
presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado,
ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos
da competição. As estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram feitas e nós não nos
comprometemos a atualizar publicamente ou a revisar quaisquer dessas estimativas e declarações
futuras após a distribuição deste Prospecto, tendo em vista novas informações, eventos futuros ou
outros fatores. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros
discutidos neste Prospecto não são garantia de acontecimento futuro.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Nossas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006
e para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, incluídas neste Prospecto,
foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais foram auditadas pela
Ernst & Young, conforme indicado no seu parecer também incluso neste Prospecto. Nossas
Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas em 30 de setembro de 2006 e 2007 e referentes aos
períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2006 e 2007, incluídas neste Prospecto, foram
elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais foram objeto de revisão
limitada também pela Ernst & Young, conforme indicado no seu relatório incluso neste Prospecto.
As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas foram preparadas de forma a combinar as
empresas sob controle comum Norse, Coplex, Rio das Contas e Morro do Barro. Essas
demonstrações financeiras foram preparadas visando permitir uma melhor análise e compreensão do
combinado do balanço patrimonial, das demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio
líquido e das origens e aplicações de recursos dessas empresas sob controle comum para os períodos
indicados. As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas não devem ser tomadas por base
para fins de cálculo dos dividendos, de impostos ou para quaisquer outros fins societários.
Considerando que (i) a Norse foi constituída em 20 de maio de 2005, as Demonstrações Financeiras
Combinadas Consolidadas em 31 de dezembro de 2004 e referentes ao exercício findo naquela data
incluem apenas os saldos e transações da Coplex, constituída em 8 de julho de 1999; (ii) até 31 de
dezembro de 2005, a Norse estava em período pré-operacional, as Demonstrações Financeiras
Combinadas Consolidadas do resultado para este exercício incluem apenas as operações da Coplex;
(iii) até 31 de dezembro de 2006, a Rio das Contas e a Morro do Barro permaneciam em período
pré-operacional, as Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas do resultado para este
exercício incluem apenas as operações da Norse e da Coplex; e (iv) até 30 de setembro de 2007, a
Morro do Barro permanecia em período pré-operacional, as Demonstrações Financeiras Combinadas
Consolidadas do resultado para o período de nove meses findo em 30 setembro de 2007 incluem
apenas as operações da Norse, Coplex e Rio das Contas.
Determinados números incluídos neste Prospecto foram arredondados. Portanto, alguns dos totais
constantes das tabelas apresentadas neste Prospecto podem não representar uma soma exata.
EBITDA
O EBITDA apresentado é utilizado por nós para medirmos nossa performance. O EBITDA é igual ao lucro
líquido antes dos impostos de renda e contribuição social, custos de poço seco, resultado financeiro
líquido, depreciação, amortização, baixa do poço 1-SCS-11 e provisão para perda em ativo imobilizado.
Em razão destes itens não serem considerados para o seu cálculo, o EBITDA funciona como um
indicador de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por flutuações nas taxas de
câmbio, alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de
depreciação e amortização. Conseqüentemente, acreditamos que o EBITDA funciona como uma
ferramenta significativa para comparar, periodicamente, nosso desempenho operacional, bem como
para embasar determinadas decisões na gestão dos negócios.
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Apresentação das informações financeiras e outras informações
Acreditamos que o EBITDA permite uma melhor compreensão não só do nosso desempenho
financeiro, como também de nossa capacidade de cumprir com nossas obrigações passivas e de obter
recursos para nossas despesas de capital e para nosso capital de giro. O EBITDA, no entanto,
apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida de nossa lucratividade.
Informações de Mercado
Fazemos declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, nossa situação em relação a
outros participantes do setor de petróleo e gás natural e nossa participação neste setor. Essas
declarações são realizadas com base em informações obtidas junto a fontes que consideramos ser
confiáveis, tais como o MME e a ANP. A menos que indicado de outra forma, todas as informações
macroeconômicas foram obtidas junto ao BACEN, IBGE e FGV. Não temos motivos para acreditar
que tais informações não são corretas em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificamos
de forma independente.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Apresentamos a seguir um sumário de nossas atividades, nossas informações financeiras e
operacionais, bem como nossos pontos fortes e principais estratégias. Este sumário não contém todas
as informações que o investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento em nossas
Ações. Antes de investir nas Ações, o investidor deverá ler todo o Prospecto, cuidadosamente, para
uma melhor compreensão das nossas atividades e desta Oferta. Este sumário deve ser lido juntamente
com as nossas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas e respectivas notas explicativas
e com as informações mais detalhadas constantes das demais seções deste Prospecto, especialmente
aquelas contidas nas Seções “Fatores de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e os Resultados Operacionais” e “Negócios da Companhia” que se encontram a
partir das páginas 68, 96 e 143 deste Prospecto, respectivamente.
VISÃO GERAL
Somos uma companhia independente de exploração e produção de petróleo e gás natural. Iniciamos nossas
atividades no Brasil logo após a edição da Lei do Petróleo e a conseqüente flexibilização do monopólio do
setor de petróleo e gás natural no Brasil, que permitiu a entrada de empresas privadas no setor de exploração
e produção de petróleo e gás natural. Desde nossa entrada no mercado em 1999, conseguimos construir uma
carteira balanceada de ativos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Nossa
administração possui amplo conhecimento técnico adquirido por meio de muitos anos de serviços prestados
às principais empresas petrolíferas brasileiras e à ANP.
Somos parte de um sólido grupo internacional com experiência na indústria de petróleo e gás natural,
em terra e no mar. Nosso Acionista Controlador, Norse Energy Corp ASA, é uma companhia
norueguesa listada na Bolsa de Valores de Oslo que, além das atividades no Brasil, desempenha
atividades de exploração, produção, transporte e venda de gás natural nos Estados Unidos.
Detemos nossos ativos por meio de concessões de longo prazo outorgadas pela ANP, as quais
compartilhamos com outros participantes da indústria de petróleo e gás natural. Em linha com nossa
estratégia de entrada no Brasil, atuamos como uma companhia não-operadora até 2007. A Operadora
da maioria de nossos ativos é a Petrobras, uma das dez maiores empresas de energia do mundo em
2007, de acordo com o ranking da Platts, e também a Operadora da maioria dos campos de petróleo
e gás natural no Brasil.
Como estratégia de expansão no Brasil, na Nona Rodada de Licitação, ocorrida em novembro de
2007, adquirimos três novos Blocos em consórcio com a Brasoil, localizados na Bacia de Santos, nos
quais detemos participação de 50% e somos Operadores.
Nossos ativos de produção, desenvolvimento e exploração estão situados nas bacias de Santos,
Camamu-Almada e Recôncavo. Acreditamos que as bacias marítimas de Camamu-Almada e de
Santos, onde temos a maioria dos nossos ativos, são duas das mais promissoras e ainda subexploradas bacias em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.
O campo de Manati, na bacia marítima de Camamu-Almada, é atualmente o maior campo de gás
natural não-associado em produção no Brasil, com Reservas 2P de 24,5 bilhões de metros cúbicos de
gás natural, das quais detemos 10%. Este campo iniciou sua produção em janeiro de 2007, e, em 30
de setembro de 2007, a produção correspondia a, aproximadamente, 3,8 milhões de metros cúbicos
por dia, com quatro poços conectados. Em 27 de dezembro de 2007, com todos os seis poços
conectados, a produção atingiu 5,8 milhões de metros cúbicos por dia.
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A bacia marítima de Santos, onde se localizam os campos de Coral, Cavalo Marinho e Estrela do Mar
e os Blocos exploratórios por nós adquiridos na Nona Rodada de Licitação, quais sejam, S-M-1100,
S-M-1035 e S-M-1036, tem sido uma região de importantes descobertas nos últimos anos e constitui
um foco cada vez mais relevante de investimentos em razão da sua similaridade geológica com a bacia
adjacente e mais produtiva, a bacia de Campos. Partes significativas da bacia de Santos foram
classificadas pela ANP como de elevado potencial durante as rodadas de licitações de Blocos, em
função das relevantes descobertas de petróleo e gás natural e dos interesses que atrai para
investimentos em pesquisa exploratória.
A bacia terrestre do Recôncavo, na Bahia, onde detemos participações em dois Blocos, é a mais antiga
bacia no Brasil e, de acordo com a ANP, possui uma produção acumulada de mais de 1,4 bilhão de
barris de petróleo até dezembro de 2005, com ampla infra-estrutura, sendo considerada de baixorisco para descobertas de pequeno e médio porte.
Além dos dois campos em produção, Manati e Coral, possuímos Recursos Contingentes e Blocos
exploratórios onde foi identificado potencial para futuras descobertas. Não há certeza quanto a eventuais
descobertas, mas caso ocorram irão afetar de forma significativa nossas reservas e o valor da nossa
Companhia. Estimamos que nossas atividades de exploração nos expõem a um volume considerável de
recursos potenciais. Em 31 de dezembro de 2006, nossas reservas atingiram 21,5 milhões de barris de Óleo
Equivalente classificados como 1P; 33,2 milhões de barris de Óleo Equivalente classificados como 2P; e 44,2
milhões de barris de Óleo Equivalente classificados como 3P, de acordo com o relatório relativo a dezembro
de 2006 preparado pela Gaffney Cline, uma empresa internacional independente de consultoria e engenharia
especilizada na indústria de petróleo e gás natural.
RESUMO DE NOSSOS ATIVOS DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
Localização de nossos ativos
Possuímos uma carteira diversificada de ativos de exploração, desenvolvimento e produção, localizados em
plataformas terrestres e marítimas ao longo do território brasileiro, conforme descrito a seguir:
Na bacia marítima de Camamu-Almada, possuímos:
•

participação de 10,0% no campo de gás natural de Manati, em produção desde janeiro de 2007.
Associada ao campo de gás natural, possuímos uma participação de 10,0% em um gasoduto
terrestre e subaquático de 24 polegadas de diâmetro e 117 km de comprimento e em uma planta
processadora de gás natural. Ambos estão em operação e são utilizados no transporte e
processamento da produção de gás natural e condensado no campo de Manati;

•

participação de 10,0% no Bloco de exploração BCAM-40, onde esperamos perfurar quatro poços
pioneiros (Gengibre, Dendê, Cravo e Canela);

•

participação de 18,3% no Bloco de exploração BM-CAL-5, onde esperamos perfurar dois poços
pioneiros (Copaíba e Jequitiba);

•

participação de 18,3% no Bloco de exploração BM-CAL-6, onde esperamos perfurar um poço
pioneiro (Peroba);

•

participação de 20,0% no campo de Sardinha, atualmente em fase de estudos conceituais de
engenharia visando o seu desenvolvimento; e

•

participação de 10,0% na área do poço BAS-131, descobridor de hidrocarbonetos, localizado na
porção sul do Bloco BCAM-40, atualmente em fase de estudos técnicos para desenvolvimento.
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Na bacia marítima de Santos, possuímos:
•

participação de 35,0% no campo de Coral, o qual está em fase avançada de produção;

•

participação de 65,0% no campo de Estrela do Mar, cujo plano de desenvolvimento foi
submetido à ANP em setembro de 2007;

•

participação de 50,0% no campo de Cavalo Marinho, cujo plano de desenvolvimento foi
submetido à ANP em outubro de 2007;

•

participação de 50,0% da descoberta de Caravela Sul, que encontra-se dentro da Área de
Desenvolvimento (Ring Fence) do campo de Cavalo Marinho e também está em fase de análise
pelos parceiros visando o seu desenvolvimento; e

•

participação de 50% no Bloco S-M-1100, Bloco S-M-1035 e Bloco S-M-1036, outorgados na
Nona Rodada de Licitação.

Na bacia do Recôncavo, localizada em terra, possuímos:
•

participação de 30,0% no Bloco de exploração BT-REC-22, onde iniciamos a perfuração de um
poço exploratório em 04 de janeiro de 2008; e

•

participação de 30,0% no Bloco de exploração BT-REC-30, ainda em fase de mapeamento para
identificação de prospecto a ser analisado pelo consórcio visando a perfuração de poço exploratório.

Os mapas a seguir ilustram a localização de nossos ativos no território brasileiro:
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Ativos em Produção
Atualmente, temos dois ativos em produção: o campo de Manati, onde se produz gás natural e
condensado, e o campo de Coral, que se encontra em fase de produção avançada e tem sido
responsável por toda a nossa produção de petróleo até o presente momento, sendo que seu abandono
está previsto para ocorrer durante o exercício de 2008.
Nos primeiros nove meses de 2007, produzimos 360 mil barris de petróleo, 72,9 milhões de metros
cúbicos de gás natural e 7,2 mil barris de condensado. Em 30 de setembro de 2007, nossa produção
foi de 1.680 barris de petróleo e 376,8 mil metros cúbicos de gás natural. A produção média para o
condensado foi de 34 barris por dia para o mês de setembro de 2007.
O campo de gás natural de Manati, atualmente o maior campo de gás natural não-associado em produção
no Brasil, e nosso maior ativo em produção, iniciou sua produção em 15 de janeiro de 2007. A produção
diária total do campo (no qual temos 10% de participação) em 30 de setembro de 2007 foi de
aproximadamente 3,8 milhões de metros cúbicos de gás natural, com quatro poços conectados. Em 27 de
dezembro de 2007, com todos os seis poços conectados, a produção atingiu 5,8 milhões de metros cúbicos
por dia. O consórcio do qual fazemos parte celebrou um contrato de take-or-pay de longo prazo com a
Petrobras pelo qual esta se obriga a comprar e o consórcio se obriga a vender um determinado volume
mínimo e máximo de nossa produção de gás natural do campo de Manati. Esse contrato é válido até o que
ocorrer primeiro entre: (i) o ano de 2030; ou (ii) a produção da quantidade contratual total, estimada para
2023. O contrato estabelece a obrigação da Petrobras de adquirir o gás natural por um preço determinado
em Reais, reajustado anualmente de acordo com o IGP-M, estando a Petrobras sujeita a um
comprometimento de volume mínimo e máximo. Aquisições de gás natural acima do volume máximo
estabelecido no contrato deverão ter seu preço negociado entre as partes. Caso o consórcio vendedor não
forneça o volume de gás natural acordado mensalmente, a Petrobras poderá lhe impor penalidades. Há ainda
compromissos de volumes diários a serem cumpridos pelas partes.
Em 2007, o campo de Coral (no qual temos 35% de participação) produziu 1.380,0 mil barris de
petróleo. Para a comercialização da nossa produção de petróleo no campo de Coral e no campo de
Estrela do Mar (na medida em que o campo de Estrela do Mar esteja desenvolvido), celebramos com
a Petrobras um contrato de compra e venda, pelo qual esta se obrigou a adquirir a totalidade da nossa
produção nestes campos por um preço calculado de acordo com a fórmula estabelecida no contrato
que tem como base a média das cotações diárias (mínima e máxima) para o petróleo Brent Dated até,
no mínimo, 14 de novembro de 2008 ou até que se verifique a exaustão dos referidos campos.
Estimamos que a produção de petróleo no campo de Coral se encerre no exercício de 2008. Em
setembro de 2007, foi submetido um plano de desenvolvimento independente para o campo de Estrela
do Mar. Em outubro de 2007, submetemos à ANP um novo plano de desenvolvimento para o campo
de Cavalo Marinho em conjunto com o ativo de Caravela, que pertence exclusivamente à Petrobras.
Reservas
Em nossos relatórios e cálculos de reservas e recursos adotamos as orientações estabelecidas pela SPE,
assim como a certificação por empresa independente, a Gaffney Cline. A Gaffney Cline, uma empresa
internacional e independente de consultoria e engenharia especializada na indústria de petróleo e gás
natural, certificou que tínhamos, em 31 de dezembro de 2006, um total de 33,2 milhões de barris de
Óleo Equivalente de reservas líquidas 2P de petróleo e gás natural, das quais 53,6% consistem de
petróleo e 46,4% de gás natural. As Reservas Provadas (1P) totalizaram 21,5 milhões de barris de
Óleo Equivalente, dos quais 53,2% consistem em petróleo e 46,8% em gás natural. Nossas reservas
líquidas 2P aumentaram 34,0% de 2005 para 2006, conforme certificado pela Gaffney Cline. Para
maiores informações, vide Seção “Visão Geral do Setor de Petróleo e Gás Natural no Brasil”,
Sub-Seção “Estrutura Regulatória”, que se encontra a partir da página 135 deste Prospecto.
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A tabela abaixo resume os volumes de reservas em 2006:
Ativo/Bloco
Coral .........................
Estrela do Mar...........
Cavalo Marinho ........
Manati ......................
Total .........................

Reservas 1P
Reservas 2P
Reservas 3P
(em milhões de barris de Óleo Equivalente)
1,6
4,8
4,8
10,3
21,5

3,2
6,3
7,9
15,8
33,2

3,9
8,2
12,0
20,2
44,2

Royalties1
8,5%
8,5%
8,8%
7,5%
–

Acreditamos que as reservas prováveis e possíveis poderão ser, pelo menos em parte, reclassificadas
como Reservas Provadas, com o desenvolvimento das nossas atividades futuras. Um dos principais
fatores para essa reclassificação é a perfuração com sucesso de três poços no campo de Manati
ocorrida durante 2007, cujo impacto não está incluído no relatório de 2006 sobre as Reservas 2P
preparado pela Gaffney Cline.
Temos, ainda, 12,2 milhões de barris de Óleo Equivalente classificados como Recursos Contingentes,
na estimativa mais provável, nos campos e descobertas já realizadas, os quais poderão ser
reclassificados como Reservas, desde que os respectivos planos de desenvolvimento sejam aprovados
pela ANP e implementados para cada campo ou descoberta considerado neste grupo. Estão incluídos
neste grupo: (i) o campo de petróleo de Sardinha e a descoberta de petróleo e gás natural na área do
poço BAS-131, descobridor de hidrocarbonetos, localizado na porção sul do Bloco BCAM-40, na
bacia de Camamu-Almada; e (ii) a descoberta de Caravela Sul, na Área de Desenvolvimento (Ring
Fence) de Cavalo Marinho, na bacia de Santos.
Potencial de Exploração
Além de nossas reservas certificadas, possuímos uma carteira significativa de prospectos de
exploração: oito Blocos com área total de, aproximadamente, 2.197 km² (542.890 acres). Estimamos
que nossa participação no potencial exploratório atinja um volume considerável nos sete prospectos
mapeados nos Blocos BCAM-40, BM-CAL-5, BM-CAL-6. Em razão da avaliação de nossos geólogos,
acreditamos que descobertas são esperadas nos sete poços pioneiros programados para perfuração,
em virtude da similaridade entre as características geológicas encontradas nos prospectos dos Blocos
BCAM-40, BM-CAL-5 e BM-CAL-6 e as encontradas nas descobertas de Manati. O BAS-131 é uma
descoberta provada sob discussão entre os parceiros para futura avaliação.
Temos diversos prospectos mapeados no Bloco BCAM-40, nos quais esperamos realizar a perfuração
de quatro poços exploratórios (Gengibre, Dendê, Cravo e Canela).
Em agosto de 2007, obtivemos licença ambiental para perfurar o primeiro dos poços exploratórios do
Bloco de BCAM-40, o prospecto de Gengibre, que se encontra dentro da Área de Desenvolvimento
(Ring Fence) do campo de Manati. A perfuração foi iniciada em 22 de setembro de 2007 e, em
10 de janeiro de 2008, havia atingido a profundidade de 3.400 metros. Em função de sua
proximidade ao campo de Manati, nós temos altas expectativas quanto aos resultados a serem
obtidos nesse poço.

1
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No Bloco BM-CAL-5, os parceiros no consórcio esperam realizar a perfuração de dois dos prospectos
mapeados (Copaíba e Jequitibá) a ser iniciada em 2008. No Bloco BM-CAL-6 os parceiros no
consórcio esperam realizar a perfuração de um dos dois prospectos mapeados (Peroba) em
2008/2009, com perspectiva de perfuração do segundo prospecto (Marfim) como contingente dos
resultados do primeiro. No Bloco BT-REC-22, em terra, o consórcio aprovou a perfuração de um
poço pioneiro, cujo início se deu em 04 de janeiro de 2008. Este poço está localizado próximo a um
campo de produção do Recôncavo. O Operador do Bloco BT-REC-30 atualmente finaliza os estudos
e mapeamento para identificação de indícios de hidrocarbonetos (leads) que, se confirmados, poderão
permitir o início da perfuração durante o ano de 2008.
Apresentamos na Seção “Negócios da Companhia”, Sub-Seção “Visão Geral por Segmento de Negócios”,
item “Atividades de Exploração”, a partir da página 162 deste Prospecto, tabela com as características dos
Blocos exploratórios em que temos participação, indicando nossas expectativas de previsão para (i) início da
operação; (ii) hidrocarboneto associado à descoberta; (iii) volume de recursos; e (iv) investimentos previstos.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
A tabela a seguir apresenta informações financeiras e operacionais combinadas consolidadas para os
períodos indicados:
Período de nove meses encerrado
Exercício encerrado
em 30 de setembro de
em 31 de dezembro de
2005
2006
2006
2007
(Em milhares de Reais, exceto onde indicado diversamente)

2004
Informações Financeiras
Receita líquida ..........................
Lucro bruto...............................
Lucro líquido (prejuízo).............
EBITDA(1) ..................................
Margem EBITDA(2) ....................
Informações operacionais
Produção de petróleo da
Companhia (barris)(3) ..............
Volume de petróleo da Companhia
vendido (barris)(3)(4) ....................
Preço médio de petróleo Brent
(US$/bbl) ................................
Preço Brent (fechamento)
(US$/bbl) ................................
Produção de gás natural da
Companhia (milhares de
metros cúbicos)(3) ....................
Volume de gás natural da
Companhia vendido
(milhares de metros cúbicos)(3)(5) .
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

69.564
13.290
8.979
22.241
32,0%

90.068
33.278
11.363
44.597
49,5%

65.557
7.974
2.708
14.407
22,0%

54.305
11.106
6.965
18.164
33,5%

68.257
11.285
(6.617)
19.569
28,7%

767.862

720.046

473.455

380.881

359.995

744.982

719.336

484.662

391.767

375.485

38,32

54,51

65,42

67,32

67,27

40,24

58,87

60,13

61,37

79,40

–

–

–

–

72.958

–

–

–

–

68.704

EBITDA é uma medida de desempenho utilizada por nossa administração e consiste no lucro líquido antes do resultado financeiro líquido, imposto de
renda e contribuição social, custos de poço seco, depreciação, amortização, baixa do poço 1-SCS-11 e provisão para perda em ativo imobilizado. O
EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não deve ser considerado como um substituto do lucro
(prejuízo) ou da receita operacional como um indicador de nosso desempenho financeiro ou de nosso fluxo de caixa ou para medir a nossa liquidez.
Considerando que outras empresas podem calcular o EBITDA de forma distinta, nossa definição de EBITDA talvez não seja comparável com outras
medidas com nomes similares utilizados por outras empresas.
Calculado como EBITDA dividido pela receita líquida.
Montantes correspondentes à parcela da Companhia da produção.
A quantidade de petróleo vendido em 2006 e 2007 é maior do que a produzida devido ao saldo em estoque dos anos anteriores.
A diferença entre o total produzido e o vendido inclui consumo, perdas reais e o ajuste relacionado com o poder calorífico do gás natural, uma vez que o poder
calorífico gás natural produzido é cerca de 6% menor do que é exigido contratualmente do gás natural vendido.
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PRINCIPAIS EVENTOS RELATIVOS À NOSSA COMPANHIA
Não obstante atuarmos no setor de E&P brasileiro desde 1999, o ritmo de nosso desenvolvimento
acelerou-se com a conclusão da fusão entre as empresas norueguesas NaturGass e a Northern Oil em
2005, que resultou na constituição do nosso Acionista Controlador, a Norse Energy Corp ASA. Para
maiores informações, vide Seção “Principais Acionistas”, Sub-Seção "Norse Energy Corp. ASA”, que
se encontra a partir da página 209 deste Prospecto. Acreditamos que as decisões estratégicas tomadas
por nossa administração nos últimos dois anos melhoraram significativamente nossa posição
competitiva e expandiram nossa carteira de ativos.
Ano
2001
2003

Evento
Aquisição de 27,5% dos Blocos de exploração Coral, Estrela do Mar e BS-3 da Petrobras.
Descoberta do campo de Cavalo Marinho no Bloco BS-3.
Início da produção do campo de Coral, nosso primeiro campo produtivo.
Constituição da Norse Energy Corp ASA com a conclusão da fusão entre as empresas norueguesas
NaturGass e a Northern Oil em 2005.

2005

Constituição da Companhia.
Aquisição de participação de 10,0% no campo de Manati, incluindo a área remanescente do Bloco de
exploração (BCAM-40).
Aquisição de 18,33% dos Blocos de exploração BM-CAL-5 (Copaíba e Jequitiba) e BM-CAL-6
(Peroba e Marfim).
Concessão de dois Blocos na Sétima Rodada de Licitação da ANP (BT-REC-22 e BT-REC-30).
Aquisição de participação adicional de 7,5% nos campos de Coral, Cavalo Marinho e Estrela do Mar.

2006

2007

Aquisição de 20,0% do campo de petróleo e gás natural de Sardinha.
Aquisição de participação adicional de 15,0% no campo de Cavalo Marinho e de 30,0% no campo de
Estrela do Mar.
Início da produção do campo de gás natural de Manati em janeiro de 2007,
atingindo,
aproximadamente, 3,8 milhões de metros cúbicos por dia em 30 de setembro de 2007, com quatro
poços conectados, e, em 27 de dezembro de 2007, com todos os seis poços conectados, 5,8 milhões de
metros cúbicos por dia.
Recebimento, juntamente com nossos outros parceiros na concessão, de licença ambiental do IBAMA
para perfurar o prospecto de exploração de Gengibre no Bloco BCAM-40.
Iniciamos a perfuração do poço de Gengibre em 22 de setembro de 2007.
Aquisição de 50,0% dos Blocos de exploração S-M-1100, S-M-1035 e S-M-1036, na bacia de Santos,
durante a Nona Rodada de Licitação. Atuaremos como Operador destes Blocos.

Setor de E&P Brasileiro
O crescimento das reservas e da produção de petróleo e gás natural no Brasil nas últimas duas
décadas é expressivo em termos mundiais. Acreditamos que o cenário para o setor de E&P no Brasil é
altamente positivo devido às suas características e que nós estamos bem posicionados para aproveitar
tais tendências. Notamos que o mercado ainda é bastante dominado pela Petrobras, mas é crescente o
número de companhias de petróleo e gás natural, grandes, médias e pequenas, realizando
investimentos na exploração e produção, tanto em terra quanto no mar. Acreditamos que estabelecer
boas relações de trabalho, especialmente com a Petrobras, como nós temos feito nos últimos anos, é
essencial para construir uma posição independente em E&P no Brasil.

26

Sumário da companhia
A tabela abaixo apresenta a evolução das reservas e produção de petróleo e gás natural no Brasil.
Indicador de
resultados

1980 .........................
1990 .........................
2000 .........................
2006 .........................

Reservas Provadas
de Petróleo (1P)
(em bilhões de
barris)

Reservas Provadas
de Gás Natural (1P)
(em bilhões de
metros cúbicos)

Produção de
Petróleo
(em milhares de
barris por dia)

Consumo de
Petróleo
(em milhares de
barris por dia)

Produção de
Gás Natural
(em milhões de metros
cúbicos por dia)

Consumo de
Gás Natural
(em milhões de metros
cúbicos por dia)

1,31
4,51
8,46
12,18

52,54
172,02
220,99
347,90

181,98
630,45
1.237,89
1.727,17

1.088,29
1.173,33
1.592,70
1.707,66

6,04
17,20
36,39
48,50

2,96
11,40
27,64
61,19

Fonte: MME.

O País possui 29 bacias sedimentares com potencial para exploração e produção de hidrocarbonetos,
o equivalente a 7,5 milhões de km² (cerca de 2,5 milhões de km² no mar). Entretanto, menos de 4%
dessas áreas estão sob concessão para as atividades de exploração e produção. Apenas 22 mil poços
de petróleo aproximadamente foram perfurados nas bacias sedimentares brasileiras ao longo da
história de E&P no Brasil. Considerando que mais de 40 mil poços de exploração e desenvolvimento
foram perfurados nos Estados Unidos apenas em 2006, acreditamos que ainda há um potencial
significativo a ser explorado no Brasil, cuja área de exploração é quase do mesmo tamanho da norteamericana, sem considerar o Alasca.
De acordo com a ANP, as reservas brasileiras totais de petróleo contabilizadas na data de 31 de
dezembro de 2006 eram de 18,2 bilhões de barris de petróleo (Reservas 3P), sendo as Reservas
Provadas equivalentes a 12,2 bilhões de barris, ou seja, 66,9% das Reservas totais. Com isso, o Brasil
ocupou em 2006 a 17ª posição no ranking mundial quanto às Reservas Provadas de petróleo,
permanecendo na mesma posição em relação ao ano anterior. As Reservas Provadas de gás natural
alcançaram 347,9 bilhões de metros cúbicos em 2006, as quais representavam 59,1% das reservas
totais de gás natural no território brasileiro, correspondentes a 588,6 bilhões de metros cúbicos de
acordo com a ANP. Em 8 de novembro de 2007, a Petrobras publicou fato relevante anunciando a
descoberta de cinco a oito bilhões de barris de petróleo e gás natural no campo de Tupi, na bacia de
Santos. Tal fato pode alterar substancialmente as reservas de petróleo e gás natural do Brasil.
Estima-se que a produção nacional de petróleo e gás natural aumentará significativamente nos
próximos anos, tomando-se por base a previsão de produção apresentada pelo Plano de Expansão de
Energia apresentado pelo MME para o decênio 2007 / 2016. De acordo com esse plano, a produção
de petróleo e gás natural é prevista para aumentar de 2,0 milhões de barris de Óleo Equivalente por
dia em 2006 para 3,7 milhões de barris de Óleo Equivalente por dia em 2016, um aumento de 83%
em um período de 10 anos.
Em relação ao setor de gás natural, o aumento da produção brasileira é extremamente necessário para
satisfazer o rápido crescimento da demanda interna. Até o momento, o consumo nacional foi limitado pela
falta de infra-estrutura, que atualmente está sendo expandida por meio de investimentos no setor. De acordo
com o Plano de Expansão de Energia apresentado pelo MME para o decênio 2007 / 2016, a demanda por
gás natural no Brasil deverá crescer de 17,7 bilhões de metros cúbicos em 2006 para 51,4 bilhões de metros
cúbicos em 2016, representando uma taxa anual média de crescimento de 11,2% no período. O consumo de
gás natural no Brasil ainda é apenas 3% do consumo de gás nos Estados Unidos.
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NOSSOS PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
Acreditamos que nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas são:
Foco em duas bacias de potencial elevado e pouco exploradas. Nossas atividades de E&P estão
concentradas nas bacias de Santos e Camamu-Almada, as quais acreditamos que sejam duas das mais
promissoras e mais sub-exploradas áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural do
Brasil. Acreditamos que os indicadores do potencial destas bacias são: (i) a descoberta e os resultados
alcançados com o desenvolvimento e produção do campo de Manati, na bacia de Camamu-Almada,
atualmente o maior campo de gás natural não-associado em produção do País; (ii) os estudos
conduzidos pela ANP para avaliação do potencial exploratório das bacias; e (iii) o elevado interesse
das grandes empresas pelos Blocos em águas profundas e ultra-profundas nestas bacias na Sexta
Rodada de Licitação realizada em 2004. Na bacia de Santos, percebemos que as descobertas de gás
natural de Mexilhão e, mais recentemente, na estrutura denominada Tupi em reservatórios do pré-sal,
que foi anunciada pela Petrobras como tendo enormes reservas de petróleo e gás natural, estimadas
em mais de cinco bilhões de barris, têm despertado enorme interesse da indústria internacional.
Segundo a publicação Petrobras Expo Money 2006, estas áreas estão atualmente sub-exploradas se
comparadas à bacia de Campos e a outras bacias internacionais.
Carteira balanceada de ativos em produção, desenvolvimento e exploração. Acreditamos que nossa
carteira atual de ativos é equilibrada para propiciar produção e fluxo de caixa estáveis, em virtude de:
(i) expectativas de produção; (ii) nosso contrato de longo prazo de fornecimento de gás natural
celebrado com a Petrobras para o campo de Manati; e (iii) potencial para o crescimento a médio
prazo da produção na bacia de Santos, a partir das descobertas existentes, tais como Cavalo Marinho
e Estrela do Mar, com Reservas 2P totais de 14,2 milhões de barris de Óleo Equivalente, bem como
Caravela Sul com Recursos Contingentes de 3,5 milhões de barris de petróleo, referentes à nossa
parcela, conforme relatório da Gaffney Cline. Nossa posição, como detentor de participação de
10,0% das reservas e da produção do campo de Manati, da infra-estrutura local constituída de um
gasoduto de 117km e da planta de processamento de gás natural associada a Manati, nos garante
uma excelente posição estratégica no mercado de gás natural no Brasil, especialmente na Região
Nordeste do País, a qual acreditamos será cada vez mais dependente do gás natural, devido à
implantação de novas indústrias e usinas termoelétricas naquela região.
Exposição a um programa de perfurações exploratórias de alto potencial. Com a nossa participação
nos Blocos BCAM-40, BM-CAL-5 e BM-CAL-6, bem como nos Blocos BT-REC-22 e BT-REC-30,
estimamos uma exposição a um volume considerável de potencial exploratório. Os prospectos a serem
perfurados já foram identificados e mapeados e esperamos perfurar sete poços exploratórios nestes
Blocos no prazo de dois anos (condicionada à licença do IBAMA), excluídas as áreas em terra, para
confirmar nossas estimativas de recursos potenciais em tais áreas.
Relacionamento construtivo com a ANP e a Petrobras e conhecimento do processo regulatório brasileiro.
Nossa experiência de longa data como participante no setor de E&P brasileiro, logo após a abertura do
mercado em 1997, nos permitiu estabelecer um forte relacionamento com as autoridades brasileiras,
especialmente com a ANP e com empresas participantes do mercado local, especialmente a Petrobras,
Operadora em áreas objeto de seis contratos de concessão em que participamos. Acreditamos que estes
relacionamentos, combinados com o competente gerenciamento de nossos ativos, nos faz um parceiro
preferencial para empresas de E&P de petróleo e gás natural. Atualmente, somos parte de nove consórcios
para desenvolvimento de projetos com parceiros como Petrobras, Queiroz Galvão, Starfish, El Paso e Brasoil.
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Administração com experiência e empreendedorismo. Temos uma equipe de administração experiente e
comprometida, com habilidade para identificar oportunidades de negócios na indústria de E&P de petróleo e
gás natural. Nosso extenso conhecimento da geologia regional e os contatos locais que nossa administração
possui, juntamente com a capacidade da equipe técnica, são fatores que nos diferenciam dos outros
competidores, pois nos proporcionam a capacidade de tomar decisões de forma flexível e eficiente.
Comprometimento com elevados padrões de saúde, ambientais e de segurança (HSE) e de governança
corporativa. Nossas operações são conduzidas mediante licenças ambientais emitidas pelos órgãos
competentes, por meio das quais a Operadora assume a responsabilidade prática de operar sob padrões
aceitáveis de saúde, ambientais e de segurança, em nome dos parceiros do consórcio. Somos também
comprometidos com as práticas de governança corporativa, alinhadas aos princípios adotados por nosso
Acionista Controlador listado na Bolsa de Valores de Oslo. A partir do Anúncio de Início da Oferta no Brasil,
entrará em vigor o contrato para adesão ao Novo Mercado, segmento especial da BOVESPA que exige
políticas diferenciadas de governança corporativa.
NOSSA ESTRATÉGIA
Nosso objetivo é nos tornarmos uma das empresas independentes líderes na produção de petróleo e gás
natural no Brasil. Pretendemos atingir esse objetivo executando, dentre outras, as seguintes estratégias:
Transformar recursos em reservas nas áreas de foco. Nosso foco atual está nas bacias marítimas de
Santos e Camamu-Almada. Pretendemos manter como prioridade de nosso programa exploratório e
de desenvolvimento, assim como buscar novas oportunidades de negócios nessas áreas, nas quais
podemos utilizar nossa base técnica e operacional e capitalizar nossos relacionamentos com
participantes do mercado.
Alavancar a vantagem do nosso pioneirismo. Acreditamos que nosso extenso conhecimento local nos
faz um parceiro preferencial para as companhias de petróleo e gás natural com programas de
investimento no mercado de E&P brasileiro. Acreditamos que o mercado brasileiro atingirá nível similar
de competição nas oportunidades de exploração e desenvolvimento daquele encontrado nos mercados
norte-americano e do Mar do Norte, nos dando uma vantagem competitiva, especialmente se o preço e
a demanda atuais de petróleo e gás natural continuarem no futuro. Pretendemos usar a vantagem de
termos iniciado cedo nossas atividades no Brasil e acumulado uma vasta experiência no setor para
participar de projetos selecionados e atrativos com outros empreendedores da indústria de E&P.
Tornar-se um Operador capaz de agregar valor às atividades de exploração e produção. Em 2005, nos
qualificamos perante a ANP para operar Blocos e campos localizados em bacias terrestres e em águas rasas,
mas até 2007 nós não operávamos diretamente nenhum Bloco em concessão. Na Nona Rodada de Licitação
adquirimos 50,0% dos Blocos de exploração S-M-1100, S-M-1035 e S-M-1036, na qualidade de Operador.
Pretendemos explorar outras oportunidades atrativas na operação e na gestão de campos de petróleo e gás
natural no Brasil. Temos acesso a tecnologias e oportunidades de parceria com várias empresas,
especialmente norte-americanas e norueguesas, por meio de nosso Acionista Controlador. Pretendemos
utilizar ativamente as oportunidades de explorar potenciais sinergias entre tecnologias destes três países.
Buscar aquisições seletivas de novos ativos. Durante os últimos dois anos fomos bastante ativos em
aquisições de participação em concessões marítimas no Brasil. Pretendemos selecionar oportunidades
potenciais de aquisição, não só no Brasil como em outros países, bem como avaliaremos a
possibilidade de participar das próximas rodadas de licitações que venham a ser organizadas pela
ANP. Pretendemos buscar uma forma disciplinada de implementar nossa estratégia de crescimento
futuro, mantendo através do tempo uma carteira balanceada e consistente entre a produção, o
desenvolvimento, a avaliação e a exploração.
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Criar e manter uma organização de primeira linha. Nós investimos em nossa equipe técnica e
administrativa para que possamos buscar agressivamente novas oportunidades. Nosso sucesso futuro
depende de nossa capacidade de continuar a construir uma organização de primeira linha por meio do
trabalho sistemático visando a atingir os mais altos padrões de qualidade, recrutando os melhores
profissionais e construindo alianças fortes com fornecedores de tecnologia do mundo inteiro. Ao
implementar estas estratégias, pretendemos alinhar nossos objetivos aos dos nossos acionistas, em
termos de rentabilidade e crescimento, com nossa intenção de desenvolver um negócio sustentável e
socialmente responsável.
Manter elevados padrões de Saúde, Segurança e Ambientais (HSE). A segurança dos nossos
empregados, dos parceiros e das empresas prestadoras de serviços tem prioridade em nossos processos
decisórios, e nós almejamos manter, melhorar e desenvolver condições saudáveis de trabalho, tanto na
sede quanto nos campos. Continuaremos a observar as exigências legais para manter os padrões de
saúde, segurança e ambientais relativos às nossas atividades e nos esforçamos para sempre assegurar o
alinhamento com tais exigências.
NOSSA ESTRUTURA ACIONÁRIA
O organograma abaixo apresenta nossa atual estrutura societária:
Norse Energy Corp. ASA (*)

Noruega
Brasil
0,1%

99,9%

Norse Energy do Brasil S.A.

99,9%

0,1%

Coplex Petróleo do Brasil Ltda.
55%

90%

45%

Rio das Contas Produtora de
Petróleo Ltda.

(

30

*)

10%

Morro do Barro Produtora de
Petróleo Ltda.

Para maiores informações, vide Seção “Principais Acionistas”, que se encontra a partir da página 208 deste Prospecto.
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ENDIVIDAMENTO
Em 30 de setembro de 2007, nosso endividamento total era de R$280,6 milhões. Desse total,
R$137,7 milhões referem-se a empréstimos obtidos junto a partes relacionadas. Para mais informações, vide
Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”,
Sub-Seção “Endividamento”, que se inicia na página 124 deste Prospecto.
A tabela abaixo apresenta nosso endividamento nos períodos indicados (os valores incluem o
principal acrescido dos juros). Para mais informações, vide Nota 11 de nossas Demonstrações
Financeiras Combinadas Consolidadas para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de
2007, incluídas neste Prospecto.
Contrato

Modalidade

Taxa

Montante Devido
(principal e juros
em milhares de R$)

Montante Devido
(principal e juros em
milhares de US$)

Vencimento

TJLP + 6,80% a.a. e
Contrato com o BNDES
nº 10/405.255-1................
Contrato com o Unibanco
nº 001.378308-1...............
Contrato com o Unibanco
nº. 001.378.307-3.............
Contrato com o ABN Real
nº. 2535 ............................
Contrato com o Unibanco
nº 001.430610-6...............
Contrato com o Unibanco
nº. 001.44.0983-5.............
Contrato com o Santander
nº 230495807 ...................
Contrato com o Unibanco
nº 348.568-7.....................
Contrato com o Unibanco
nº 346.111-8.....................
Contrato com o Unibanco
nº 348.556-2.....................
Outros (Conta Garantida)....
Empréstimos entre partes
relacionadas ......................

Reais

Cesta de moedas +
5,30% a.a.

73.380

39.904

Outubro de 2013

US$

LIBOR + 5,50% a.a.

15.024

8.170

Outubro de 2010

US$

LIBOR + 4,75% a.a.

14.974

8.143

Outubro de 2010

US$

9,55% a.a.

9.417

5.121

Outubro de 2012

US$

9,55% a.a.

9.417

5.121

Outubro de 2012

US$

LIBOR + 4,65% a.a.

7.046

3.832

Dezembro de 2011

US$

LIBOR + 4,65% a.a.

7.262

3.949

Dezembro de 2011

US$

LIBOR + 5,50% a.a.

2.270

1.234

Dezembro de 2007

US$

LIBOR + 5,50% a.a.

442

240

Março de 2008

US$
Reais

LIBOR + 5,50% a.a.
23,87% a.a.
Média ponderada de
3,93% a.a. em 2007

1.232
2.420

670
1.316

Março de 2008
–

137.714
280.598

74.889
152.589

Agosto de 2008

US$

Total ....................................

As nossas obrigações contratuais relevantes não passíveis de pagamento antecipado voluntário,
incluindo nossos empréstimos e financiamentos, em 30 de setembro de 2007, e seus respectivos
vencimentos, encontram-se indicadas na tabela abaixo:
Total
Empréstimos e Financiamentos
Curto prazo ........................................
Longo Prazo .......................................
Total ..................................................

169.458
111.140
280.598

Menos de 1 ano
1 a 3 anos
(valores em milhares de R$)
169.458
–
169.458

–
65.754
65.754

Mais de 3 anos

–
45.386
45.386
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PRINCIPAIS ACIONISTAS
Com a realização desta Oferta, mesmo considerando as Ações Suplementares, continuaremos a ser
parte de um grupo de controle absoluto liderado pela Norse Energy Corp. ASA, que detém, e deterá
após a Oferta, mais do que 50% de nossas ações ordinárias, situação que não nos expõe à hipótese de
controle difuso, que é aquele considerado como: (i) o poder de controle exercido por acionista
detentor de menos de 50% do capital social; ou (ii) o poder de controle quando exercido por
acionistas que, em conjunto, sejam detentores de percentual superior a 50% do capital social em que
cada acionista detenha, individualmente, menos de 50% do capital social e desde que estes acionistas
não sejam signatários de acordo de votos, não estejam sob controle comum e nem atuem
representando um interesse comum.
Nosso principal acionista, a Norse Energy Corp ASA., atualmente possui 99,9% das nossas ações.
A tabela a seguir contém informação sobre a titularidade indireta das ações de nosso Acionista
Controlador, sendo que, na data deste Prospecto, com exceção dos acionistas discriminados na tabela
abaixo, nenhum outro era titular de participação igual ou superior a 5% do capital social do nosso
Acionista Controlador, e indiretamente, do nosso capital social, conforme divulgação efetuada pelos
mesmos perante a Bolsa de Valores de Oslo até a data deste Prospecto:
Pessoas físicas e jurídicas com participação acima de 5% do capital do Acionista Controlador
Total de
Número de Ações
ações detidas Participação
detidas por
indiretamente indireta (%)
cada veículo
Acionista
Veículo da Participação
Sector Asset Management ...
Øivind Risberg....................

37.286.614
30.351.894

10,57
8,45

Sector Omega ASA
Solodden AS
Viksund AS
Bank of NY, Brussels Branch

Pendragon Capital LLP .......
Bjarte Bruheim....................
QVT Financial LP...............
Outros ................................
Total...................................

29.683.872
25.300.000
18.571.000

8,42
7,17
5,27

–

–

–
–
–

–

–

–

37.286.614
16.758.894
13.593.000
29.683.872
25.300.000
18.571.000
211.471.150
352.664.530

O Sr. Carl Peter Berg, um dos diretores de nossa Companhia, possui 337.500 ações do capital social
do nosso Acionista Controlador, enquanto que o nosso diretor José Almeida do Santos e o nosso
conselheiro Milton Romeu Franke possuem, cada um, a opção de compra de 337.500 ações do capital
social de nosso Acionista Controlador.
Abaixo segue descrição de nosso Acionista Controlador e de seus principais acionistas:
NORSE ENERGY CORP. ASA
A Norse Energy Corp. ASA atua na exploração e produção de petróleo e gás natural, operando nos
Estados Unidos da América, por meio da Norse Energy Corp USA, e no Brasil, por meio de nossa
Companhia. Além de suas atividades de exploração e produção, a Norse Energy Corp. ASA ainda
possui e opera sistemas de gasoduto nos Estados Unidos para transmissão de gás natural. A Norse
Energy Corp. ASA é resultado da fusão da NaturGass (USA) AS, uma sociedade limitada norueguesa,
e a Northern Oil ASA, uma companhia aberta norueguesa, cujas ações estavam listadas na Bolsa de
Valores de Oslo na Noruega. A Norse Energy Corp. ASA foi listada na Bolsa de Valores de Oslo no
dia 3 de julho de 2005. Atualmente, 46,3% do capital da Norse Energy Corp. ASA é detido por
20 acionistas, cujas participações variam de 13,3 a 0,5%, sendo que a participação remanescente de
53,7% está pulverizada no mercado.
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As atividades da Norse Energy Corp. ASA nos Estados Unidos estão focadas na bacia dos Apalaches,
localizada na região nordeste dos Estados Unidos, nos Estados de Nova York e Pensilvânia.
Desde 30 de setembro de 2007, a Norse Energy Corp ASA arrenda ou possui aproximadamente
179.000 acres de terras nos Estados Unidos. Os arrendamentos têm um prazo médio de cinco anos,
renováveis pelo mesmo período (são poucos os contratos cujo termo é inferior a três anos). Esses
contratos permitem à Norse Energy Corp. ASA. conduzir atividades de desenvolvimento e exploração.
O aluguel é pago anualmente até o início da perfuração e produção ou pago à vista pelos cinco anos
inteiros, na data de aquisição do terreno. Quando a companhia logra perfurar um poço com sucesso,
dando início à produção, é cessado o pagamento em espécie do aluguel, passando o proprietário a ter
direito ao pagamento de royalties até que se depletem as reservas.
Na área de Jamestown, que se encontra parcialmente no Estado de Nova York e, parcialmente, no
Estado da Pensilvânia, a Norse Energy Corp. ASA possui e opera, aproximadamente, 320 poços em
fase de produção. O campo de gás natural da Norse Energy Corp. ASA localizado no centro do
Estado de Nova York representa uma descoberta significativa para a companhia, em razão de sua
proximidade à Cidade de Nova York e de sua capacidade de produção. A companhia possui e opera,
aproximadamente, 53 poços nesta área. A Norse Energy Corp. ASA também participa da exploração
de alguns outros poços na bacia dos Apalaches e no Estado de Oklahoma, como não-operadora.
Adicionalmente, a Norse Energy Corp. ASA possui e opera, aproximadamente, 500 milhas de gasodutos no
lado ocidental do Estado de Nova York e no nordeste do Estado da Pensilvânia. Também possui uma
distribuidora de energia, cuja sede se encontra na Cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia.
A Norse Energy Corp. ASA tem investido em açúcar e álcool no Brasil, por intermédio de uma
companhia norueguesa chamada Biofuel Energy AS, resultante de uma joint-venture entre a Norse
Energy Corp. ASA (titular de 1,8% de seu capital), o Grupo Albertina e 29 outros investidores
noruegueses. A Biofuel Energy AS é a acionista controladora da Destilaria Paranapanema S.A.,
sociedade anônima brasileira, cujo objetivo social é a produção de álcool na unidade de Presidente
Prudente, no Estado de São Paulo. Nós não detemos nenhuma participação nessas sociedades.
Considerando a participação ofertada pela Companhia, a diluição máxima a ser promovida pela
emissão das ações novas não poderá causar a perda do controle absoluto por nosso Acionista
Controlador, nos termos definidos pelo artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.
BJARTE BRUHEIM
O Sr. Bjarte Bruheim é físico, formado em 1981 pelo Instituto Norueguês de Ciência e Tecnologia de
Trondheim. Exerceu, por 10 anos, os cargos de diretor de operações da Europa e Ásia e de vicepresidente de operações nas Américas do Sul e do Norte, pela Geco (atual Western Geco). O Sr. Bjarte
é um dos fundadores da Petroleum Geo Services e foi seu Diretor Presidente e Presidente do Conselho
de Administração até 2001. Traz consigo uma experiência global de negócios e operações, além de ter
exercido cargos de presidente do conselho de administração e de conselheiro em diversas companhias
abertas norueguesas e americanas.
SECTOR ASSET MANAGEMENT
O Sector Asset Management é um fundo de participações constituído segundo as leis da Noruega.
Atualmente, nenhum quotista detém, indiretamente, mais de 5% do capital da Companhia.
Considerando a alta dispersão entre quotistas de referido fundo, deixamos de individualizar as
posições detidas pelos seus quotistas.
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PENDRAGON CAPITAL LLP
O Pendragon Capital LLP é um fundo de participações constituído segundo as leis da Inglaterra.
Atualmente, nenhum quotista detém, indiretamente, mais de 5% do capital da Companhia, conforme
nos foi informado pelo administrador do fundo. Considerando a alta dispersão entre quotistas de
referido fundo, deixamos de individualizar as posições detidas pelos seus quotistas.
ØIVIND RISBERG
O Sr. Øivind Risberg é Presidente do Conselho de Administração da Companhia e Diretor Presidente
de nosso Acionista Controlador desde 2005. Para maiores informações, vide Seção “Administração”,
que se encontra na página 180 deste Prospecto.
QVT FINANCIAL LP
O QVT Financial LP é um fundo de participações com sede nos Estados Unidos da América, na
Cidade de Nova York. Até o presente momento não obtivemos informações adicionais a respeito do
grau de dispersão de quotas entre os quotistas de tal fundo.
Para maiores informações, vide Seção “Principais Acionistas”, que se encontra a partir da página 208
deste Prospecto.
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SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS
As informações financeiras abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossas
Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas, incluindo as respectivas notas explicativas,
bem como as informações contidas nas Seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras
Informações” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados
Operacionais” que se encontram a partir das páginas 16 e 96 deste Prospecto, respectivamente.
As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006
e relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, apresentadas abaixo,
foram extraídas das nossas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas, incluídas no
Anexo F deste Prospecto, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e
auditadas pela Ernst & Young, conforme indicado no seu parecer também incluso neste Prospecto.
As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas em 30 de setembro de 2006 e 2007 e
relativas aos períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2006 e 2007, apresentadas
abaixo, foram extraídas das nossas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas, incluídas
no Anexo H deste Prospecto, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
submetidas à revisão limitada da Ernst & Young, conforme indicado no seu relatório também incluso
neste Prospecto.
Adicionalmente, apresentamos certos dados operacionais e outros indicadores comumente utilizados
pela comunidade financeira para avaliar empresas que atuam no mesmo setor que o nosso.
Esses dados não fazem parte de nossas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas.
Informações Das Demonstrações Combinadas Consolidadas Do Resultado
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004 x
2005
2005
2006

2004

(1)

RECEITA BRUTA .......................
(-) Impostos sobre vendas..............
RECEITA LÍQUIDA
DE VENDAS .............................
(-) Custo dos produtos vendidos ...
LUCRO BRUTO..........................
RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS ......................
Despesas gerais e administrativas ...
Amortização do ágio.....................
Baixa do poço 1 – SCS – 11 ..........
Resultado financeiro líquido .........
RESULTADO OPERACIONAL...
Resultado não operacional............
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ........
Imposto de renda e da
contribuição social.....................
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)
DO EXERCÍCIO .......................
(1)
(2)

(1)

(1)

(2)

(%)

2005 x
2006
(2)

(%)

(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)

72.242
(2.678)

103,8
(3,8)

93.480
(3.412)

103,8
(3,8)

68.138
(2.581)

103,9
(3,9)

29,4
27,4

(27,1)
(24,4)

69.564
(56.274)
13.290

100,0
(80,9)
19,1

90.068
(56.790)
33.278

100,0
(63,1)
36,9

65.557
(57.583)
7.974

100,0
(87,8)
12,2

29,5
0,9
150,4

(27,2)
1,4
(76,0)

387
(2.505)
–
–
2.892
13.677
(91)

0,6
(3,6)
–
–
4,2
19,7
(0,1)

(13.730)
(3.053)
–
(15.115)
4.438
19.548
(1.209)

15,2
(3,4)
–
(16,8)
4,9
21,7
(1,3)

(2.410)
(4.441)
–
–
2.031
5.564
(662)

(3,7)
(6,8)
–
–
3,1
8,5
(1,0)

13.586

19,5

18.339

20,4

4.902

7,5

35,0

(73,3)

(4.607)

(6,6)

(6.976)

(7,7)

(2.194)

(3,3)

51,4

(68,6)

8.979

12,9

11.363

12,6

2.708

4,1

26,6

(76,2)

(3.647,8)
21,9
–
–
53,5
42,9
1.228,6

(%)

(82,4)
45,5
–
–
(54,2)
(71,5)
(45,2)

Indicam os percentuais de representatividade das contas em relação à Receita Líquida de Vendas.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.

35

Sumário das informações financeiras e operacionais
Período de Nove Meses encerrado em 30 de setembro de
2006

3º tri 2006 x
3º tri 2007

2007
(1)

(1)

(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)
RECEITA BRUTA .......................
(-) Impostos sobre vendas..............
RECEITA LÍQUIDA
DE VENDAS .............................
(-) Custo dos produtos vendidos ...
LUCRO BRUTO ..........................
RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS ......................
Despesas gerais e administrativas ..
Amortização do ágio.....................
Provisão para perda em ativo
imobilizado................................
Resultado financeiro líquido .........
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ........
Imposto de Renda e da
Contribuição Social ...................
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)
DO PERÍODO...........................
(1)
(2)
(3)

36

(2)

(%)

56.362
(2.057)

103,8
(3,8)

76.951
(8.694)

112,7
(12,7)

36,5
322,6

54.305
(43.199)
11.106

100,0
(79,5)
20,5

68.257
(56.972)
11.285

100,0
(83,5)
16,5

25,7
31,9
1,6

(516)
(2.913)
–

(1,0)
(5,4)
–

(20.918)
(3.263)
(3.384)

(3)

(30,6)
(4,8)
(5,0)

3.953,9
12,0
–

–
2.397

–
4,4

(25.273)
11.002

(3)

(37,0)
16,1

–
359,0

10.590

19,5

(9.633)

(14,1)

(191,0)

(3.625)

(6,7)

3.016

4,4

(183,2)

6.965

12,8

(6.617)

(9,7)

(3)

(195)

Indicam os percentuais de representatividade das contas em relação à Receita Líquida de Vendas.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.
Em junho de 2007 efetuamos provisão para perda no campo de Coral no montante de R$25,3 milhões. Tal provisionamento, não
recorrente, afetou significativamente nosso resultado, tendo sido o principal fator para nosso resultado negativo de R$6,6 milhões, não
obstante o lucro bruto de R$11,3 milhões.
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Em 31 de dezembro de
2004

2005
(1)

(%)

2004 x
2005

2006
(1)

(1)

(2)

2005 x
2006
(2)

(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)

(%)

(%)

14,4
5,7
5,1
2,6
0,3
0,7

31.058
19.639
3.276
5.851
2.253
39

21,9
13,9
2,3
4,1
1,6
0,0

33.291
17.371
3.979
6.671
5.161
109

8,0
4,1
0,9
1,6
1,2
0,0

47,6
136,3
(56,0)
54,8
398,5
(96,3)

7,2
(11,5)
21,5
14,0
129,1
179,5

8.870

6,0

7.109

5,0

13.066

3,1

(19,9)

83,8

8.870

6,0

7.109

5,0

7.472

1,8

(19,9)

5,1

–

–

5.594

1,3

ATIVO
Circulante ...................................... 21.043
Disponibilidades ......................... 8.311
Contas a receber da Petrobrás..... 7.441
Estoques...................................... 3.779
Tributos a compensar .................
452
Outros créditos ........................... 1.060
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo ...............
Imposto de renda e contribuição
social diferidos.........................
Fundo de reserva para
abandono Coral.......................

–

–

–

Permanente .................................... 116.770
Investimentos ..............................
–
Imobilizado................................. 113.818
2.952
Diferido ......................................

79,6
–
77,6
2,0

103.519
–
97.752
5.767

73,1
–
69,0
4,1

372.598
64.668
282.224
25.706

88,9
15,4
67,4
6,1

(11,3)
–
(14,1)
95,4

259,9
–
188,7
345,7

Total do ativo ................................ 146.683

100,0

141.686

100,0

418.955

100,0

(3,4)

195,7

Circulante ...................................... 108.450
Empréstimos e Financiamentos ... 8.875
Empréstimos de
empresas ligadas ...................... 73.425
Contas a pagar por
aquisição de ativos...................
–
Contas a pagar Petrobrás ............ 22.921
Tributos a recolher...................... 2.216
Outras contas a pagar ................. 1.013

73,9
6,1

81.005
10.215

57,1
7,2

286.816
123.139

68,5
29,4

(25,3)
15,1

254,1
1.105,5

50,1

59.660

42,1

125.866

30,0

(18,8)

110,9

15,6
1,5
0,7

–
7.431
2.662
1.037

–
5,2
1,9
0,7

19.740
13.840
2.399
1.832

4,7
3,3
0,6
0,4

–
(67,6)
20,1
2,4

Não Circulante .............................. 24.733
Empréstimos e Financiamentos ... 15.870
Imposto de renda e contribuição
social diferidos......................... 5.348
Provisão para abandono ............. 3.515

16,9
10,8

32.534
11.958

23,0
8,4

69.625
30.443

16,6
7,3

31,5
(24,7)

114,0
154,6

3,6
2,4

5.218
15.358

3,7
10,8

6.991
32.191

1,7
7,7

(2,4)
336,9

34,0
109,6

Patrimônio Líquido........................ 13.500
Capital subscrito ......................... 24.800
Capital a integralizar................... (8.007)
Lucros (Prejuízos) acumulados.... (3.293)

9,2
16,9
(5,5)
(2,2)

28.147
25.800
(5.723)
8.070

19,9
18,2
(4,0)
5,7

62.514
94.800
(38.341)
6.055

14,9
22,6
(9,2)
1,4

108,5
4,0
(28,5)
345,1

122,1
267,4
569,9
(25,0)

PASSIVO

Total do passivo e
patrimônio líquido...................... 146.683
(1)
(2)

100,0

141.686

100,0

418.955

100,0

(3,4)

–
86,2
(9,9)
76,7

195,7

Indicam os percentuais de representatividade das linhas em relação ao total do Ativo ou do Passivo, respectivamente.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.
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Períodos encerrados em
Em 31 de dezembro
Em 30 de setembro
de 2006
de 2007
(1)

31 de dezembro de 2006
x
30 de setembro de 2007

(1)

(2)

(%)
(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)

ATIVO
Circulante .........................................................
Disponibilidades ............................................
Contas a receber da Petrobras........................
Estoques.........................................................
Tributos a compensar ....................................
Outros créditos ..............................................
Não Circulante

33.291
17.371
3.979
6.671
5.161
109

8,0
4,1
0,9
1,6
1,2
0,0

53.198
28.254
12.305
4.362
7.615
662

12,1
6,4
2,8
1,0
1,7
0,2

59,8
62,7
209,2
(34,6)
47,5
507,3

Realizável a Longo Prazo ..................................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos............................................
Fundo de reserva para abandono Coral .........
Permanente .......................................................
Investimentos .................................................
Imobilizado....................................................
Diferido .........................................................

13.066

3,1

25.921

5,9

98,4

7.472
5.594
372.598
64.668
282.224
25.706
418.955

1,8
1,3
88,9
15,4
67,4
6,1
100,0

17.741
8.180
361.281
61.284
278.087
21.910
440.400

4,0
1,9
82,0
13,9
63,1
5,0
100,0

Total do ativo ...................................................

137,4
46,2
(3,0)
(5,2)
(1,5)
(14,8)
5,1

PASSIVO
Circulante .........................................................

286.816

68,5

208.428

47,3

(27,3)

Empréstimos e Financiamentos ......................
Empréstimos de empresas ligadas...................
Contas a pagar por aquisição de ativos ..........
Contas a pagar Petrobras ...............................
Tributos a recolher.........................................
Outras contas a pagar ....................................

123.139
125.866
19.740
13.840
2.399
1.832

29,4
30,0
4,7
3,3
0,6
0,4

31.744
137.714
18.113
11.441
7.578
1.838

7,2
31,3
4,1
2,6
1,7
0,4

(74,2)
9,4
(8,2)
(17,3)
215,9
0,3

Não Circulante .................................................

69.625

16,6

145.199

33,0

108,5

Empréstimos e Financiamentos ......................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos............................................
Provisão para abandono ................................

30.443

7,3

111.140

25,2

265,1

6.991
32.191

1,7
7,7

9.197
24.862

2,1
5,6

31,6
(22,8)

Patrimônio Líquido...........................................
Capital subscrito ............................................
Capital a integralizar......................................
Lucros (prejuízos) acumulados.......................

62.514
94.800
(38.341)
6.055

14,9
22,6
(9,2)
1,4

86.773
94.800
(7.465)
(562)

19,7
21,5
(1,7)
(0,1)

38,8
0,0
(80,5)
(109,3)

Total do passivo e patrimônio líquido ..............

418.955

(1)
(2)

100,0

440.400

100,0

5,1

Indicam os percentuais de representatividade das linhas em relação ao total do Ativo ou do Passivo, respectivamente.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.

OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Reconciliação entre EBITDA e Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
Exercício social encerrado em
Em 30 de
31 de dezembro de
setembro de
2005
2006
2006
2004
(em R$ milhares)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ....................
Total da despesa (benefício) do imposto de renda
e contribuição social ..........................................
Despesas (receitas) financeiras, líquidas ................
Depreciação e amortização ...................................
Baixa do Poço e Provisão p/ Perda ........................
EBITDA ................................................................
Margem EBITDA ..................................................
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Em 30 de
setembro de
2007

8.979

11.363

2.708

6.965

(6.617)

4.607
(2.892)
11.547
–
22.241
32,0%

6.976
(4.438)
15.581
15.115
44.597
49,5%

2.194
(2.031)
11.536
–
14.407
22,0%

3.625
(2.397)
9.971
–
18.164
33,5%

(3.016)
(11.002)
14.931
25.273
19.569
28,7%

SUMÁRIO DA OFERTA
Companhia

Norse Energy do Brasil S.A.

Coordenador Líder

Banco UBS Pactual S.A.

Coordenador

UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A.

Instituições Intermediárias

Corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, bancos de investimento, bancos
múltiplos com carteira de investimentos que tenham acesso ao
sistema de negociação da Bovespa.

Agentes de Colocação Internacional UBS Securities LLC., Unibanco Securities Inc., Tristone Capital
Limited e Bulltick, LLC.
Oferta

A Oferta pública primária de, inicialmente, 23.000.000 Ações,
a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não-organizado, com a prestação de garantia firme de
liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição.
Simultaneamente, serão também realizados esforços de
colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da América, para
investidores institucionais qualificados, conforme definidos na
Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas de registro
em conformidade com o disposto no Securities Act e nos
regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos
demais Países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da
América, em conformidade com o Regulamento S editado pela
SEC, respeitada a legislação vigente no País de domicílio de
cada investidor, e, em qualquer caso, por meio de mecanismos
de investimento regulamentados pela legislação brasileira,
especialmente da CVM, BACEN e do CMN. Não será
realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou
em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de outro País, exceto no Brasil.

Opção de Ações Suplementares

A quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser
acrescida de um lote suplementar de até 3.450.000 Ações,
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas,
nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas,
para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, dentro do limite de capital autorizado
previsto em nosso Estatuto Social, com a exclusão do direito
de preferência de nossos atuais acionistas, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. A Opção
de Ações Suplementares poderá ser exercida, parcial ou
integralmente, a exclusivo critério do Coordenador Líder, no
prazo de até 31 dias contados da data de assinatura do Contrato
de Distribuição, inclusive.
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Investidores Institucionais

Pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados
na BOVESPA, cujos valores de investimento excedam o valor
de R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BOVESPA,
seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização e determinados investidores residentes no exterior
que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução 2.689
e da Instrução CVM 325, ou, ainda, nos termos das normas de
investimento externo direto da Lei 4.131.

Investidores Não-Institucionais

Pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil,
que não sejam consideradas Investidores Institucionais, e clubes
de investimento registrados na BOVESPA, em ambos os casos,
que realizem solicitação de reserva antecipada mediante o
preenchimento de formulário específico destinado à subscrição
de Ações, o Pedido de Reserva, observado, para tais
investidores, o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e
o valor máximo de investimento de R$300.000,00.

Oferta de Varejo

O montante de 10% do total das Ações da Oferta, excluindo as
Ações Suplementares, será destinado prioritariamente à
distribuição pública junto a Investidores Não-Institucionais.

Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Ações
remanescentes serão destinadas à distribuição pública junto a
Investidores Institucionais, por meio do Coordenador Líder e
do Coordenador, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores mínimo
ou máximo de investimento, exceto para pessoas físicas e
determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimento,
cujos valores de investimento devem exceder o montante de
R$300.000,00 a fim de que sejam consideradas Investidores
Institucionais.
Caso o número de Ações objeto de ordens recebidas de
Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding exceda o total de Ações remanescentes após o
atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores
Não-Institucionais, nos termos e condições descritos acima,
terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os
Investidores Institucionais que, a critério da Companhia e do
Coordenador Líder, levando em consideração o disposto no
plano de distribuição descrito acima, melhor atendam ao
objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de
acionistas formada por Investidores Institucionais com
diferentes critérios de avaliação, ao longo do tempo, sobre as
perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e as
conjunturas macroeconômicas brasileira e internacional.
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Público-Alvo

A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores
Não-Institucionais e, na Oferta Institucional, aos Investidores
Institucionais. Para mais informações, vide Seção “Informações
relativas à Oferta”, que se encontra na página 47 deste Prospecto.

Período de Reserva

O prazo a ser iniciado em 24 de janeiro de 2008 e a ser encerrado
em 29 de janeiro de 2008, inclusive, o qual poderá ser estendido a
critério do Coordenador Líder. Não haverá Período de Reserva
para os Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo que, caso haja excesso de demanda superior a
um terço das Ações efetivamente distribuídas, sem considerar as
Ações Suplementares, Investidores Não-Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva
automaticamente cancelados.

Pessoas Vinculadas

Os investidores que sejam (i) administradores ou controladores
da Companhia; (ii) administradores ou controladores das
Instituições Participantes da Oferta; (iii) outras pessoas
vinculadas à Oferta; ou (iv) cônjuges ou companheiros,
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de
cada uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii).

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado entre R$16,00 e R$20,00, podendo, no entanto, ser
eventualmente fixado fora desta faixa. O Preço por Ação será
fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding a
ser conduzido pelo Coordenador Líder, no Brasil e no exterior, em
conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400, e de
acordo com o artigo 170, inciso III do parágrafo 1° da Lei das
Sociedades por Ações.
Caso a demanda verificada na Oferta seja inferior à quantidade de
Ações inicialmente ofertadas (ou seja, excluindo-se as Ações
Suplementares) acrescidas de 1/3, será aceita a participação de
Investidores Institucionais considerados investidores que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço de Distribuição
por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 10% do valor da Oferta,
podendo impactar a formação de preço ou a liquidez das Ações no
mercado secundário. Para mais informações, vide Seção “Fatores de
Risco”, Sub-Seção “Riscos Relacionados à Oferta”, que se encontra
a partir da página 81 deste Prospecto.
Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço
das Ações (excluídas as Ações Suplementares), não será
permitida a distribuição de Ações pelo Coordenador Líder ou
pelo Coordenador para os Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento dos
mesmos automaticamente canceladas. Subscrições de Ações
realizadas em decorrência de contratos de total return swap
não são consideradas subscrições de Ações de Pessoas
Vinculadas, para fins da presente Oferta.
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A escolha do critério de determinação do Preço de Distribuição por
Ação por meio da realização do Procedimento de Bookbuilding
justifica-se pelo fato de que tal critério refletirá o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de subscrição
das Ações no âmbito da Oferta, e portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não-Institucionais que aderirem à Oferta de Varejo,
e, conforme o caso, os Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, caso haja excesso de demanda superior a um terço das
Ações (excluídas as Ações Suplementares), não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de
determinação do Preço de Distribuição por Ação.
Valor Total da Oferta

R$414.000.000,00 sem considerar a colocação das Ações
Suplementares e considerando o preço médio da faixa
indicativa de R$18,00.

Capital Social

Nosso capital social antes da Oferta é dividido em 35.000.000
de ações ordinárias. Após a Oferta, nosso capital social passará
a ser dividido em 58.000.000 de ações ordinárias, sem
considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares.

Percentual de Free Float

Sem considerar as Ações Suplementares, o montante das Ações
detidas pelo mercado (free float) será de 39,65% do capital
social total da Companhia.

Destinação dos Recursos da Oferta

Estimamos que os recursos a serem obtidos com a Oferta
totalizem a quantia de R$414 milhões, levando-se em consideração
o Preço por Ação de R$18,00 e sem contar com o exercício da
Opção de Ações Suplementares.
Para mais informações sobre a destinação a ser dada aos recursos
obtidos com a Oferta, vide Seção “Destinação dos Recursos”que se
encontra na página 84 deste Prospecto.
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Garantia Firme de Liquidação

As Ações serão colocadas no Brasil pelas Instituições
Participantes da Oferta, coordenadas pelo Coordenador Líder,
em regime de garantia firme de liquidação. A garantia firme de
liquidação consiste na obrigação do Coordenador Líder
subscrever, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação a
constar do Prospecto Definitivo, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre o número de Ações objeto da
Oferta objeto da garantia firme de liquidação por ele prestada
nos termos do Contrato de Distribuição e o número de Ações
efetivamente colocadas no mercado e pagas pelos investidores.
Tal garantia será vinculante a partir do momento em que for
concluído o Procedimento de Bookbuilding e assinado o
Contrato de Distribuição.

Data de Liquidação

A liquidação física e financeira da Oferta ocorrerá no terceiro
dia útil após a data de publicação do Anúncio de Início, com a
entrega das Ações aos respectivos investidores.

Sumário da oferta

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

A liquidação física e financeira das Ações Suplementares deverá
ser realizada no terceiro dia útil contado a partir da data do
exercício da Opção de Ações Suplementares, se houver.

Estabilização do Preço de
Distribuição por Ação

O Coordenador Líder, por intermédio da UBS Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., poderá, a seu
exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço
das Ações, no prazo de até 30 dias contados a partir do início
da negociação das Ações na BOVESPA, inclusive, estimado
para ocorrer no primeiro dia útil após a data de publicação do
Anúncio de Início, por meio de operações de compra e venda
de ações de emissão da Companhia, observadas as disposições
legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de
Emissão da Norse Energy do Brasil S.A., o qual será
previamente aprovado pela BOVESPA e pela CVM, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, antes da
publicação do Anúncio de Início.

Direitos, Vantagens e Restrições das As Ações conferem aos seus titulares os direitos, as vantagens e
as restrições decorrentes da Lei das Sociedades por Ações, do
Ações
Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social, dentre os
quais: (i) direito a voto nas Assembléias Gerais da Companhia;
(ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício
social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos
do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, bem como
recebimento integral de dividendos e demais proventos de
qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia
a partir da Data de Liquidação, observada a restrição ao
pagamento de dividendos acima do obrigatório; (iii) em caso de
alienação a título oneroso do controle da Companhia, tanto
por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, direito de alienação de suas ações nas mesmas
condições asseguradas ao Acionista Controlador alienante (tag
along de 100,0%); (iv) em caso de liquidação da Companhia,
direito ao rateio dos ativos remanescentes da Companhia após
o pagamento de todos os passivos na proporção de suas
respectivas participações no total das Ações de emissão da
Companhia; e (v) todos os demais direitos assegurados às
Ações, nos termos previstos no Regulamento do Novo
Mercado, no Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações.
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Restrições à Negociação de Ações
(lock-up)

A Companhia, cada um dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria e o Acionista Controlador
celebrarão acordos de restrição à venda de ações de emissão da
Companhia, por meio dos quais concordarão, sujeitos a algumas
exceções, em não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar
em garantia ou de qualquer outra forma alienar, direta ou
indiretamente, quaisquer ações de emissão da Companhia por um
prazo de 180 dias contados da data de publicação do Prospecto
Definitivo, exceto com relação às Ações Suplementares.
Adicionalmente, de acordo com as regras do Novo Mercado,
ressalvadas determinadas exceções, o Acionista Controlador e os
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia não podem vender e/ou ofertar à venda ações de
emissão da Companhia, ou derivativos lastreados nestas ações,
durante os primeiros seis meses subseqüentes à Oferta que
corresponde à primeira distribuição pública de ações da
Companhia após a assinatura do Contrato de Participação no
Novo Mercado. Após este período inicial de seis meses, o
Acionista Controlador e os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia não podem vender
e/ou ofertar à venda mais do que 40,0% de suas ações ordinárias
de emissão da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações
de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta,
por seis meses adicionais.
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Direito de Venda Conjunta
(Tag-Along rights)

Após a listagem de nossas Ações no Novo Mercado, na
hipótese de alienação do nosso controle acionário, o adquirente
deverá efetivar uma OPA em relação às Ações de todos os
nossos demais acionistas, observando as condições e prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo
Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário
àquele dispensado ao Acionista Controlador alienante. Para
mais informações, vide Seção “Descrição do Capital Social”,
que se encontra a partir da página 187 deste Prospecto.

Mercados de Negociação

Após a efetivação da presente Oferta, nossas ações serão
negociadas na BOVESPA. Em 11 de dezembro de 2007,
celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com
a BOVESPA, o qual entrará em vigor na data de publicação do
Anúncio de Início, quando nossas Ações ordinárias passarão a
estar admitidas à negociação no segmento Novo Mercado. No
primeiro dia útil seguinte à entrada em vigor do Contrato de
Participação no Novo Mercado, nossas Ações passarão a ser
negociadas sob o código “NORS3”. O Código ISIN é
BRNORSACNOR5. Não foi e não será realizado nenhum
registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer outra
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer
outro País, exceto no Brasil.
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Inadequação da Oferta
a Certos Investidores

O investimento em ações representa um investimento de risco,
posto que é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações no âmbito da
Oferta estão sujeitos a diversos riscos, inclusive aqueles
relacionados com a volatilidade do mercado de capitais, com a
liquidez das Ações e com a oscilação de suas cotações em bolsa,
e, portanto, poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu
eventual investimento. O investimento em ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais ou aos
riscos inerentes às atividades de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural. Ainda assim, não há
nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida
por lei de subscrever as Ações no âmbito da Oferta.
Os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco” deste
Prospecto, para uma descrição de certos fatores de risco que
devem ser considerados em relação à subscrição das Ações.

Fatores de Risco

Para explicação acerca dos fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento
nas Ações, vide Seção “Fatores de Risco”, que se encontra a
partir da página 68 deste Prospecto, além de outras
informações incluídas no presente Prospecto.

Aprovações Societárias

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 08 de janeiro de 2008, cuja ata será publicada no
jornal “Valor Econômico” em 17 de janeiro de 2008 e no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 18 de janeiro de 2008,
foram aprovados: (i) os termos e condições da Oferta; e (ii) a
outorga de Opção de Ações Suplementares ao Coordenador Líder.
A correspondente fixação do Preço de Distribuição por Ação, a
determinação da quantidade de Ações a serem emitidas e o
respectivo aumento de capital da Companhia e a conseqüente
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia na subscrição de Ações da Oferta, serão aprovados
pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião a ser
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a
concessão do registro da Oferta pela CVM.

Arbitragem

De acordo com nosso Estatuto Social e os termos estabelecidos
no Regulamento de Arbitragem do Novo Mercado da
BOVESPA, nós, nossos acionistas, administradores, membros
do Conselho Fiscal e a BOVESPA, obrigam-se a resolver por
meio de arbitragem toda e qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir, relacionada ou oriunda, em especial, da
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do
Regulamento de Arbitragem do Novo Mercado e do Contrato
de Participação no Novo Mercado.
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Comitês de Assessoramento ao
Conselho de Administração

Nosso Conselho de Administração, para seu assessoramento,
poderá estabelecer comitês técnicos e consultivos, com
objetivos e funções definidos, sendo integrados por membros
do nosso Conselho de Administração ou não, observado que
caberá ao nosso Conselho de Administração estabelecer as
normas aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre
composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.
Atualmente não temos comitês técnicos ou consultivos.

Conselho Fiscal

De acordo com nosso Estatuto Social, nosso Conselho Fiscal
não funciona em caráter permanente.

Não Aplicabilidade do Controle
Difuso nesta Oferta

Com a realização desta Oferta, mesmo considerando as Ações
Suplementares, continuaremos a ser parte de um grupo de
controle absoluto liderado pela Norse Energy Corp. ASA, que
detém mais do que 50% de nossas ações ordinárias, situação que
não nos expõe à hipótese de Controle Difuso, que é aquele
considerado como: (i) o poder de controle exercido por acionista
detentor de menos de 50% do capital social; ou (ii) o poder de
controle quando exercido por acionistas que, em conjunto, sejam
detentores de percentual superior a 50% do capital social em que
cada acionista detenha, individualmente, menos de 50% do
capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários
de acordo de votos, não estejam sob controle comum e nem
atuem representando um interesse comum.

Informações Adicionais

Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, vide
Seção “Informações Relativas à Oferta”, que se encontra a
partir da página 47 deste Prospecto. O registro da Oferta foi
solicitado por nós e pelo Coordenador Líder em 29 de outubro
de 2007, estando a presente Oferta sujeita à prévia aprovação
da CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas
por meio das Instituições Participantes da Oferta nos endereços
indicados na Seção “Informações sobre a Oferta” deste
Prospecto.

Quaisquer comunicados ao mercado serão informados por meio de publicação de Aviso ao Mercado
no jornal “Valor Econômico” e por meio de aviso na página da Companhia na Internet, que é
www.norseenergy.com.br. As informações contidas em nossa página na rede mundial de
computadores não são partes integrantes deste Prospecto.
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COMPOSIÇÃO ATUAL DO CAPITAL SOCIAL
O quadro abaixo indica a quantidade de Ações detidas por nosso Acionista Controlador e por nossos
Conselheiros na data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta, considerando a colocação da
totalidade das Ações, sem levar em conta o exercício da Opção de Ações Suplementares:

Acionista
Norse Energy Corp. ASA ...............
Conselheiros ..................................
Mercado ........................................
Total..............................................

Quantidades de Ações e porcentagens
Após a Oferta
Antes da Oferta
Ações
(%)
Ações
(%)
34.999.995
5
0
35.000.000

99,9%
0,1%
–
100%

34.999.995
5
23.000.000
58.000.000

60,34%
0,01%
39,65%
100%

O quadro abaixo indica a quantidade de Ações detidas por nosso Acionista Controlador e por nossos
Conselheiros na data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta, considerando a colocação da
totalidade das Ações e considerando o exercício integral da Opção de Ações Suplementares:

Acionista
Norse Energy Corp. ASA ...............
Conselheiros ..................................
Mercado ........................................
Total..............................................

Quantidades de Ações e porcentagens
Antes da Oferta
Após a Oferta
Ações
(%)
Ações
(%)
34.999.995
5
0
35.000.000

99,9%
0,1%
–
100%

34.999.995
5
26.450.000
61.450.000

56,95%
0,00%
43,05%
100%

Para maiores informações sobre nossos acionistas, vide Seção “Principais Acionistas”, que se encontra
na página 208 deste Prospecto.
DESCRIÇÃO DA OFERTA
A Oferta compreenderá, inicialmente, a distribuição pública primária de 23.000.000 novas Ações a serem
emitidas pela Companhia. Na emissão de novas Ações pela Companhia, haverá exclusão do direito de
preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e
tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.
Adicionalmente, o montante de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescido de um lote suplementar de até
3.450.000 Ações Suplementares, equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, conforme
a Opção de Ações Suplementares outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder, nas mesmas condições
e preço das Ações inicialmente ofertadas, para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, dentro do limite de
capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos seus atuais
acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. A Opção de Ações
Suplementares poderá ser exercida, parcial ou integralmente, a exclusivo critério do Coordenador Líder, no
prazo de até 31 dias contados da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive.
O Coordenador Líder, com a participação do Coordenador e das Instituições Intermediárias, (em conjunto
com o Coordenador Líder, “Instituições Participantes da Oferta”), realizará a Oferta no Brasil, em mercado de
balcão não-organizado, com a prestação de garantia firme de liquidação, nos termos do Contrato de
Distribuição a ser celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e a CBLC, na qualidade de
interveniente-anuente, em conformidade com os termos da Instrução CVM 400.
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Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da
América, para investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), conforme definidos na
Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities
Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais Países, exceto no Brasil e nos
Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no
país de domicílio de cada investidor, e, em qualquer caso, por meio de mecanismos de investimento
regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da CVM, do Bacen e do CMN. As Ações que forem
objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional serão obrigatoriamente
subscritas, pagas e liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, junto ao Coordenador Líder.
Valor Total da Oferta
Estima-se que o Valor Total da Oferta seja de R$414.000.000,00, sem considerar a distribuição das
Ações Suplementares e considerando o preço médio da faixa indicativa de R$18,00.
CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
Os custos de distribuição da Oferta serão devidos pela Companhia, conforme acordado no Contrato
de Distribuição. Abaixo segue descrição dos custos relativos à Oferta:
Comissões e Despesas
Comissão de coordenação..........................................................
Comissão de garantia firme de liquidação..................................
Comissão de distribuição ...........................................................
Comissão de incentivo ...............................................................
Total de comissões.....................................................................
Despesas com advogados e consultores ......................................
Despesas com publicidade da Oferta..........................................
Despesas com auditoria externa .................................................
(1)
Outras despesas .......................................................................
Total de despesas .......................................................................
Taxa de Registro ........................................................................
Total ..........................................................................................
(1)
(2)

(2)

Valor (R$)

4.140.000,00
4.140.000,00
8.280.000,00
4.140.000,00
20.700.000,00
2.000.000,00
200.000,00
150.000,00
1.000.000,00
3.350.000,00
82.870,00
24.132.870,00

% em Relação ao Valor
(2)
Total da Oferta
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
0,48
0,05
0,04
0,24
0,81
0,02
5,83

Custos estimados com roadshow e emolumentos da CBLC para liquidação da Oferta.
Sem considerar as Ações Suplementares.

FIXAÇÃO DO PREÇO DE DISTRIBUIÇÃO POR AÇÃO
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço de Distribuição por Ação estará situado entre R$16,00 e
R$20,00, ressalvado, no entanto, que o Preço de Distribuição por Ação poderá, eventualmente, ser fixado
fora dessa faixa. Na hipótese de o Preço de Distribuição por Ação ser fixado fora dessa faixa indicativa, os
Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados. O Preço de Distribuição por Ação será
fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido pelo Coordenador Líder,
no Brasil e no exterior. Caso a demanda verificada na Oferta seja inferior à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (ou seja, excluindo-se as Ações Suplementares) acrescidas de 1/3, será aceita a
participação de Investidores Institucionais considerados investidores que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço de Distribuição por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo do valor da Oferta, podendo impactar a formação de preço ou a
liquidez das Ações no mercado secundário. Para mais informações, vide Seção “Fatores de Risco”,
Sub-Seção “Riscos Relacionados à Oferta”, que se encontra a partir da página 81 deste Prospecto. Caso
seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações (excluídas as Ações Suplementares), não
será permitida a distribuição de Ações pelo Coordenador Líder ou pelo Coordenador para os Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento dos mesmos
automaticamente canceladas. Subscrições de Ações realizadas em decorrência de contratos de total return
swap não são consideradas subscrições de Ações de Pessoas Vinculadas, para fins da presente Oferta.
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A escolha do critério de determinação do Preço de Distribuição por Ação por meio da realização do
Procedimento de Bookbuilding justifica-se pelo fato de que tal critério refletirá o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de subscrição das Ações no âmbito da Oferta,
e portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores NãoInstitucionais que aderirem à Oferta de Varejo, e, conforme o caso, os Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, caso haja, excesso de demanda superior a um terço das Ações (excluídas as
Ações Suplementares), não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de
determinação do Preço de Distribuição por Ação.
APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de janeiro de 2008, cuja
ata será publicada no jornal “Valor Econômico” em 17 de janeiro de 2008 e no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro em 18 de janeiro de 2008, foram aprovados: (i) os termos e condições da
Oferta; e (ii) a outorga de Opção de Ações Suplementares ao Coordenador Líder. A correspondente
fixação do Preço de Distribuição por Ação, a determinação da quantidade de Ações a serem emitidas
e o respectivo aumento de capital da Companhia e a conseqüente exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição de Ações da Oferta, serão aprovados pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião a ser realizada entre a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta pela CVM.
RESERVA DE CAPITAL
Com base no ponto médio da faixa de preços estimada para o Preço de Distribuição por Ação, de
R$18,00, receberemos recursos de R$393.300.000,00, descontadas as Comissões, provenientes da
emissão de novas Ações objeto da Oferta Primária. A totalidade dos recursos será destinada à
formação do capital social da Companhia.
PÚBLICO ALVO DA OFERTA
O Coordenador Líder, em conjunto com as Instituições Participantes da Oferta, realizará a distribuição das
Ações, nos termos da Instrução CVM 400 e conforme previsto no Contrato de Distribuição, por meio de
duas ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo e a Oferta Institucional, observado o esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e o disposto abaixo.
A Oferta de Varejo será realizada junto a investidores pessoas físicas e jurídicas, residentes e
domiciliados no Brasil, que não sejam considerados Investidores Institucionais, e clubes de
investimento registrados na BOVESPA, em ambos os casos, que realizem solicitação de reserva
antecipada mediante o preenchimento de formulário específico destinado à subscrição de Ações, o
Pedido de Reserva, observado, para tais investidores, o valor mínimo de investimento de R$3.000,00
e o valor máximo de investimento de R$300.000,00.
A Oferta Institucional será destinada aos Investidores Institucionais, ou seja, a investidores pessoas físicas e
jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA, cujos valores de investimento excedam o valor de
R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e determinados
investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução 2.689 e da
Instrução CVM 325, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo direto da Lei 4.131.
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Os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de colocação das Ações no exterior
para Investidores Internacionais Estrangeiros, em operações isentas de registro em conformidade com
o Securities Act, de acordo com as disposições do Placement Facilitation Agreement.
CRONOGRAMA E PROCEDIMENTOS DA OFERTA
Cronograma da Oferta
A Oferta deverá ter início após o encerramento do Período de Reserva, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a celebração do Contrato de Distribuição, a concessão do registro da Oferta pela CVM, a
publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta.
Ordem dos
Eventos
1.

(1)

Publicação do Aviso ao Mercado (sem os logotipos das Instituições Intermediárias).
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início do Roadshow.
Início do Procedimento de Bookbuilding.

17.01.2008

2.

Publicação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Intermediárias).
Início do Período de Reserva.

24.01.2008

3.

Encerramento do Período de Reserva.

29.01.2008

4.

(2)

Data
prevista(1)

Eventos

Encerramento do Roadshow.
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço de Distribuição por Ação.
Aprovação do aumento de capital da Companhia e do Preço de Distribuição por Ação.
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Placement Facilitation Agreement e
de outros contratos relacionados à Oferta.
Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares.

30.01.2008

5.

Concessão dos registros da Oferta pela CVM.
Publicação do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.

31.01.2008

6.

Início de negociação das Ações na BOVESPA.

01.02.2008

7.

Data de Liquidação.

07.02.2008

8.

Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares.
(2)

29.02.2008

9.

Data de Liquidação das Ações Suplementares.

05.03.2008

10.

Publicação do Anúncio de Encerramento.

10.03.2008

11.

Data máxima para alienação das Ações subscritas pelo Coordenador Líder
decorrentes do exercício da Garantia Firme de Liquidação, caso aplicável.

31.07.2008

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.
Considerando-se o exercício da Opção de Ações Suplementares no último dia do prazo.

Procedimentos da Oferta
Plano de Distribuição. O Coordenador Líder, com a expressa anuência da Companhia, elaborou
plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, no
que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual leva em conta suas relações com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder e da Companhia,
observado que o Coordenador Líder deverá assegurar a adequação do investimento ao perfil de risco
dos investidores, bem como o tratamento justo e eqüitativo a todos eles.
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Prazos. A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta
e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com
o artigo 29 da Instrução CVM 400. O prazo para a distribuição das Ações objeto da Oferta terá início na
data de publicação do Anúncio de Início e será encerrado na data de publicação do Anúncio de
Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contados a partir da data de publicação do Anúncio
de Início, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400 (“Prazo de Distribuição”).
A liquidação física e financeira da Oferta está prevista para ser realizada no 3º dia útil após a data de
publicação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), exceto com relação à distribuição de Ações
Suplementares, cuja liquidação ocorrerá no 3º dia útil após a data do exercício da Opção de Ações
Suplementares, se houver (“Data de Liquidação das Ações Suplementares”).
Os Investidores Não-Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva no prazo a ser iniciado
em 24 de janeiro de 2008 e a ser encerrado em 30 de janeiro de 2008, inclusive, o qual poderá ser
estendido a critério do Coordenador Líder. Não haverá Período de Reserva para os Investidores NãoInstitucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que, caso haja excesso de demanda superior a um
terço das Ações efetivamente distribuídas, sem considerar as Ações Suplementares, Investidores NãoInstitucionais que sejam Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva automaticamente
canceladas.
Oferta de Varejo. O montante de 10% do total das Ações da Oferta, excluindo as Ações
Suplementares, será destinado prioritariamente à distribuição pública junto a Investidores NãoInstitucionais, nas condições a seguir expostas:
(a) os Investidores Não-Institucionais interessados deverão realizar reservas de Ações junto a uma única
Instituição Participante da Oferta mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, celebrado em
caráter irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (d), (h), (i), (j), (k), e (l) abaixo, no
Período de Reserva, observado o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de
investimento de R$300.000,00 por Investidor Não-Institucional;
(b) cada Investidor Não-Institucional poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, o preço
máximo por Ação como condição de eficácia do seu Pedido de Reserva, nos termos do artigo 45,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. Caso o Investidor Não-Institucional opte por estipular um
preço máximo por Ação no Pedido de Reserva e o Preço de Distribuição por Ação seja fixado em
valor superior ao preço máximo por Ação estipulado pelo investidor, o Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta;
(c) a quantidade de Ações subscritas e o respectivo valor do investimento dos Investidores
Não-Institucionais serão informados a cada Investidor Não-Institucional até as 16:00 horas do
dia útil imediatamente posterior à data de publicação do Anúncio de Início pela Instituição
Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência,
por telefone ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e
ressalvadas as possibilidades de rateio previstas no item (g) abaixo;
(d) cada Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item
(c) acima, junto à Instituição Participante da Oferta com que tenha realizado o respectivo Pedido
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas da Data de Liquidação.
Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva poderá ser cancelado pela Instituição
Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado;
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(e) na Data de Liquidação, após a verificação de que a Companhia efetuou o depósito das Ações
objeto da Oferta junto ao serviço de custódia da CBLC e confirmado o crédito correspondente ao
produto da distribuição das Ações na conta de liquidação da CBLC, a CBLC, em nome de cada
uma das Instituições Participantes da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido
realizado, entregará a cada Investidor Não-Institucional que com ela tenha feito a reserva, o
número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante do
Pedido de Reserva e o Preço de Distribuição por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência
e cancelamento previstas nos itens (b), (d), (h), (i), (j), (k) e (l), e as possibilidades de rateio
previstas no item (g) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento
será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações;
(f) na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores
Não-Institucionais tenha sido igual ou inferior ao montante de 10% das Ações objeto da Oferta,
sem considerar as Ações Suplementares, não haverá rateio, sendo todos os Investidores
Não-Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote
ofertado aos Investidores Não-Institucionais destinadas aos Investidores Institucionais;
(g) na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores
Não-Institucionais tenha sido superior ao montante de 10% das Ações objeto da Oferta, sem
considerar as Ações Suplementares, será realizado o rateio de tais Ações entre todos os Investidores
Não-Institucionais, sendo que (i) até o limite de R$5.000,00, inclusive, o critério de rateio será a
divisão igualitária e sucessiva das Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais, limitada ao
valor individual de cada um dos Pedidos de Reserva e à quantidade total de Ações; e (ii) uma vez
atendido o rateio descrito no item (i) acima, as Ações destinadas aos Investidores Não-Institucionais
remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor de cada Pedido de Reserva entre todos os
Investidores Não-Institucionais, desconsiderando-se as frações de Ações;
(h) no caso de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor
Não-Institucional, ou a sua decisão de investimento, o investidor poderá, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, desistir do seu Pedido de Reserva no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contado da data da publicação do comunicado ao mercado ou Anúncio de Início
informando a divergência relevante ocorrida. Tal desistência deverá ser comunicada à Instituição
Participante da Oferta que tiver recebido o respectivo Pedido de Reserva pelo Investidor
Não-Institucional, por escrito, até às 16:00 horas do 5º dia útil imediatamente posterior à data da
publicação do comunicado ao mercado ou Anúncio de Início informando a divergência relevante
ocorrida, presumida a manutenção do Pedido de Reserva em caso de silêncio;
(i) na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do Contrato de
Distribuição, ou, ainda, em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em
função de expressa disposição legal ou regulamentar, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e cada uma das Instituições Participantes da Oferta comunicará o
cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso ao mercado, aos Investidores
Não-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva;
(j) o Investidor Não-Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva no caso de suspensão ou
modificação da Oferta, previstos nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, respectivamente, no
prazo de cinco dias úteis contados da data da publicação do comunicado ao mercado informando
a suspensão ou modificação da Oferta. Tal desistência deverá ser comunicada à Instituição
Participante da Oferta que tiver recebido o respectivo Pedido de Reserva pelo Investidor
Não-Institucional, por escrito, até às 16:00 horas do 5º dia útil imediatamente posterior à data da
publicação do comunicado ao mercado informando a suspensão ou modificação da Oferta,
presumida a manutenção do Pedido de Reserva em caso de silêncio;
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(k) em caso de cancelamento ou revogação da Oferta, previstos nos artigos 19 e 25 da Instrução CVM 400,
respectivamente, tal fato será divulgado por meio da publicação de um comunicado ao mercado. Todos
os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta comunicará a cada
Investidor Não-Institucional que com ela tenha realizado Pedido de Reserva, o cancelamento da Oferta;
(l) na hipótese de haver descumprimento, conforme o caso, pelo Coordenador ou por qualquer das
Instituições Intermediárias, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação
aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, o
Coordenador ou Instituição Intermediária deixará de integrar o grupo de instituições financeiras
responsáveis pela distribuição das Ações no âmbito da Oferta, pelo que serão cancelados todos os
Pedidos de Reserva que tenha recebido. O Coordenador ou a Instituição Intermediária a que se
refere este item deverá informar imediatamente, sobre o referido cancelamento, os Investidores NãoInstitucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva; e
(m) caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (d) acima
e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos dos itens (h) e (j) ou tenha seu Pedido de
Reserva cancelado nos termos dos itens (b), (d), (i), (k) e (l), os valores depositados serão
devolvidos sem juros, correção monetária ou qualquer remuneração, no prazo de cinco dias úteis
contados, respectivamente, do pedido de cancelamento do Pedido de Reserva ou do cancelamento
da Oferta e/ou do Pedido de Reserva.
Os Investidores Não-Institucionais deverão realizar a integralização das Ações mediante o pagamento à
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com o procedimento descrito acima.
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não-Institucionais titulares de conta-corrente bancária ou de conta de investimento nelas
aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se ao Investidor Não-Institucional que
verifique com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de
Reserva, se tal Instituição Participante da Oferta exigirá, a seu exclusivo critério, a manutenção de
recursos em conta aberta e/ou mantida em tal Instituição Participante da Oferta, para fins de garantia
do Pedido de Reserva, bem como outras condições aplicáveis a tal conta.
Oferta Institucional. Após o atendimento dos Pedidos de Reserva as Ações remanescentes serão destinadas
à distribuição pública junto a Investidores Institucionais, por meio do Coordenador Líder e do
Coordenador, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo
valores mínimo ou máximo de investimento, exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas,
além de clubes de investimento, cujos valores de investimento devem exceder o montante de R$300.000,00
a fim de que sejam considerados Investidores Institucionais. Caso o número de Ações objeto de ordens
recebidas de Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Ações
remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não-Institucionais, nos termos
e condições descritas acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores
Institucionais que, a critério da Companhia e do Coordenador Líder, levando em consideração o disposto
no plano de distribuição descrito acima, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base
diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação, ao
longo do tempo, sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e as conjunturas
macroeconômicas brasileira e internacional.
Os Investidores Institucionais deverão realizar a integralização das Ações objeto da Oferta mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição das Ações.
Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações efetivamente distribuídas
(excluídas as Ações Suplementares), não será permitida a distribuição de Ações para Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento dos mesmos
automaticamente canceladas.
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INADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES
O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda
variável, e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações no âmbito da Oferta estão sujeitos
a diversos riscos, inclusive aqueles relacionados com a volatilidade do mercado de capitais, com a
liquidez das Ações e com a oscilação de suas cotações em bolsa, e, portanto, poderão perder uma
parcela ou a totalidade de seu eventual investimento. O investimento em ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais ou aos
riscos inerentes às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.
Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
subscrever as Ações no âmbito da Oferta.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E PLACEMENT FACILITATION AGREEMENT
A Companhia celebrará com o Coordenador Líder e a CBLC (como interveniente-anuente) o
Contrato de Distribuição. De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, o Coordenador
Líder concordará em distribuir, no Brasil e em mercado de balcão não-organizado, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações.
Nos termos do Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia e o UBS
Securities LLC, na mesma data de celebração do Contrato de Distribuição, os Agentes de Colocação
Internacional realizarão esforços de colocação das Ações exclusivamente no exterior. As Ações que
forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional serão
obrigatoriamente adquiridas, liquidadas e pagas ao Coordenador Líder, em moeda corrente nacional,
inclusive as Ações Suplementares, conforme o caso.
Cláusulas de declarações, garantias e indenização
O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que a obrigação do
Coordenador Líder e do UBS Securities LLC de efetuarem o pagamento pelas Ações está sujeita a
determinadas condições, como (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da
Companhia e do Coordenador Líder; (ii) a assinatura de termos de restrição à negociação de Ações
pela Companhia, por membros do Conselho de Administração e Diretoria e principais acionistas da
Companhia; e (iii) a emissão de cartas de conforto pelos auditores independentes da Companhia
relativas às demonstrações financeiras consolidadas e demais informações financeiras contidas neste
Prospecto e no offering circular a ser utilizado nos esforços de colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que as obrigações do
Coordenador Líder, dos Agentes de Colocação Internacional, da Companhia e seus controladores
estão sujeitas a determinadas condições que visam atestar ao Coordenador Líder e ao Agente de
Colocação Internacional a não ocorrência de eventos adversos relevantes em relação à Companhia, a
conformidade da Oferta Global com as legislações aplicáveis e a consistência das informações
financeiras da Companhia divulgadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
imediatamente antes da realização, pelo Coordenador Líder e pelo UBS Securities LLC, do pagamento
das ações. Tais cláusulas de garantias, em alguns casos, estão ressalvadas pela sua relevância,
afastando a necessidade de indenização pela Companhia nos casos em que seu descumprimento não
resulte em impactos relevantes às atividades da Companhia.
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De acordo com o Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement, a Companhia se
obriga a indenizar o Coordenador Líder e os Agentes de Colocação Internacional em relação à
(i) quaisquer violações de direitos, perdas, danos, custos e prejuízos que estes venham a incorrer em
razão de declarações falsas ou supostamente falsas, omissões, violações ou descumprimento do
Contrato de Distribuição e/ou do Placement Facilitation Agreement, por parte da Companhia; bem
como (ii) por todos os gastos nos quais o Coordenador Líder e os Agentes de Colocação Internacional
venham a incorrer em razão de ações judiciais relacionadas ao Contrato de Distribuição e/ou ao
Placement Facilitation Agreement, que venham a ser contra si ajuizadas, como também se obriga a
assumir sua defesa na hipótese de litígio; e (iii) ao pagamento de quaisquer acordos, compromissos ou
consentimentos aos quais a Companhia venha a se obrigar, isentando o Coordenador Líder e o
Agente de Colocação internacional de qualquer dano decorrente de tais obrigações. Em especial, o
Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para indenizá-los no caso de que ele venha a sofrer perdas no exterior por
conta de incorreções ou omissões relevantes nos Prospectos da Oferta. Caso os Agentes de Colocação
Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, ele poderá ter direito de
regresso contra a nossa Companhia por conta desta cláusula de indenização. Adicionalmente, o
Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em relação à observância de isenções
das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a
potenciais processos judiciais.
Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a
Companhia no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão
envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo
das indenizações devidas nestes processos. Nada impede que os valores devidos a título indenizatório
pela Companhia sejam superiores àqueles obtidos pela nossa Companhia em razão da Oferta.
Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são
obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a
tais processos mesmo que fique provado que nenhuma improbidade foi cometida. A eventual
condenação de nossa Companhia em um processo no exterior em relação a incorreções ou omissões
nos documentos da Oferta, bem como relativamente ao Placement Facilitation Agreement, se envolver
valores elevados, poderá ter um impacto significativo e adverso para nossa Companhia. Vide Seção
“Fatores de Risco”, Sub-Seção “Riscos Relativos à Oferta e às nossas Ações”, que se encontra a partir
da página 81 deste Prospecto.
As Ações serão ofertadas pelas Instituições Participantes da Oferta e pelos Agentes de Colocação
Internacional pelo Preço de Distribuição por Ação.
Após a assinatura do Contrato de Distribuição e deferimento dos respectivos pedidos de registros da
Oferta pela CVM, uma cópia do Contrato de Distribuição estará disponível para consulta ou cópia no
endereço do Coordenador Líder indicado nesta Seção em “Informações Complementares da Oferta”.
INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃO
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação do Coordenador Líder de subscrever, pelo Preço
de Distribuição por Ação a constar do Prospecto Definitivo, na Data de Liquidação, a totalidade do
saldo resultante da diferença entre o número de Ações da Oferta objeto de garantia firme por ele
prestada, nos termos do Contrato de Distribuição, e o número de Ações da Oferta efetivamente
distribuídas junto a investidores e liquidadas no mercado.
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RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES (LOCK-UP)
Companhia, cada um dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e o Acionista
Controlador celebrarão acordos de restrição à venda de ações de emissão da Companhia, por meio
dos quais concordarão, sujeitos a algumas exceções, em não emitir, ofertar, vender, contratar a venda,
dar em garantia ou de qualquer outra forma alienar, direta ou indiretamente, quaisquer ações de
emissão da Companhia por um prazo de 180 dias contados da data de publicação do Prospecto
Definitivo, exceto com relação às Ações Suplementares.
Adicionalmente, de acordo com as regras do Novo Mercado, ressalvadas determinadas exceções, o
Acionista Controlador e os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia
não podem vender e/ou ofertar à venda ações de emissão da Companhia, ou derivativos lastreados
nestas ações, durante os primeiros seis meses subseqüentes à Oferta, que corresponde à primeira
distribuição pública de ações da Companhia após a assinatura do Contrato de Participação no Novo
Mercado. Após este período inicial de seis meses, o Acionista Controlador e os membros do Conselho
de Administração e da Diretoria da Companhia não podem vender e/ou ofertar à venda mais do que
40% de suas ações ordinárias de emissão da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações de que
eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, por seis meses adicionais.
ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DE DISTRIBUIÇÃO POR AÇÃO
O Coordenador Líder, por intermédio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço das Ações, no prazo de até
30 dias contados a partir do início da negociação das Ações na BOVESPA, inclusive, estimado para
ocorrer no primeiro dia útil após a data de publicação do Anúncio de Início, por meio de operações de
compra e venda de ações de emissão da Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o
disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão
da Norse Energy do Brasil S.A. (“Contrato de Estabilização”), o qual será previamente aprovado pela
BOVESPA e pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, antes da
publicação do Anúncio de Início.
DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS AÇÕES
As Ações conferem aos seus titulares os direitos, as vantagens e as restrições decorrentes da Lei das
Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social, dentre os quais: (i) direito
a voto nas Assembléias Gerais da Companhia; (ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada
exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, bem como recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer
natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação, observada a
restrição ao pagamento de dividendos acima do obrigatório; (iii) em caso de alienação a título oneroso
do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, direito de alienação de suas ações nas mesmas condições asseguradas ao Acionista
Controlador alienante (tag along de 100,0%); (iv) em caso de liquidação da Companhia, direito ao
rateio dos ativos remanescentes da Companhia após o pagamento de todos os passivos na proporção de
suas respectivas participações no total das Ações de emissão da Companhia; e (v) todos os demais
direitos assegurados às Ações, nos termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto
Social e na Lei das Sociedades por Ações.
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ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES
Solicitamos o registro para negociação de nossas Ações na BOVESPA no segmento de listagem do
Novo Mercado, e, tão logo seja deferido tal registro, nossas Ações passarão a ser listadas no Novo
Mercado sob o código NORS3. Não foi e não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações
na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro País,
exceto no Brasil. O Início da Negociação das nossas Ações será 06 de fevereiro de 2008.
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA
Nos termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, a Companhia poderá requerer que a CVM a
autorize a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas
nas circunstâncias inerentes à Oferta, existentes na data do pedido de registro de distribuição, que
resultem em um aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia. Adicionalmente, a
Companhia poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições
para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o
requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para
distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 dias, contados da aprovação do pedido de
registro. No caso de revogação da Oferta, a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores ao
cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por meio do jornal
“Valor Econômico”, veículo também usado para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de
Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”). Após a
publicação do Anúncio de Retificação, o Coordenador Líder somente aceitará ordens no
Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles investidores que se declararem cientes
dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão
considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação se, até às 16:00 horas do quinto dia útil de
sua publicação, não houverem revogado expressamente suas ordens no Procedimento de
Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta
presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em
contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, remuneração ou correção monetária, conforme
disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA OFERTA
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da
Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da
CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer
oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de
uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser
sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a
CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. A suspensão ou o
cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes
facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o quinto dia útil
posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham revogado a
sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral
dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20
da Instrução CVM 400, no prazo de até cinco dias úteis, sem qualquer acréscimo, remuneração ou
correção monetária.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O COORDENADOR LÍDER
Além do relacionamento relativo à Oferta, atualmente a Companhia não está utilizando nenhum
serviço ou produto do Coordenador Líder. Entretanto, o Coordenador Líder poderá, no futuro, vir a
prestar para a Companhia serviços e produtos de banco comercial e de investimento e de mercado de
capitais, incluindo, entre outras, operações de (i) financiamento; (ii) crédito; (iii) crédito vinculadas a
comércio exterior; (iv) derivativos; (v) câmbio; (vi) emissão de ações e (vii) assessoria financeira.
Operações com Derivativos (Total Return Swaps)
O UBS AG, London Branch, e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais
se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas
de juros fixas ou flutuantes (operações de total return swap). O UBS AG e/ou suas afiliadas poderão
adquirir Ações no âmbito da Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais
operações poderão afetar a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial
durante a Oferta.
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O COORDENADOR
Além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e suas afiliadas mantêm com o Unibanco
e/ou demais instituições integrantes do seu conglomerado financeiro relacionamento comercial, de
banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços, consistindo em serviços de cash
management, seguros, aplicações em fundos de investimento que totalizam R$10,2 milhões, assessoria
em diversos projetos necessários para a condução das atividades da Companhia, e as seguintes
operações de crédito:
(i) empréstimos concedidos pelo BNDES, sendo que: (a) três empréstimos totalizam o montante de
R$36,7 milhões, cujos juros correspondem à cesta de moedas acrescido de 5,30% e à TJLP
acrescido de 6,80% a.a. e cujos vencimentos estão previstos para agosto e outubro de 2013;
(ii) empréstimos de longo prazo, sendo (a) no montante de R$15,0 milhões e juros correspondentes a
Libor acrescido de 5,50% a.a., com vencimento previsto para outubro de 2010; (b) no montante
de R$15,0 milhões e juros correspondentes a Libor acrescido de 4,75% a.a., com vencimento
previsto para outubro de 2010; (c) no montante de R$9,4 milhões e juros correspondentes a
9,55% a.a., com vencimento previsto para outubro de 2012; (d) no montante de R$7,0 milhões e
juros correspondentes a Libor acrescido de 4,65% a.a., com vencimento previsto para dezembro
de 2011; e (e) no montante de R$4,0 milhões e juros correspondentes a Libor acrescido de 5,50%
a.a., com vencimento previsto para dezembro de 2007 e março de 2008; e
(iii) operações de conta garantida que totalizam R$2,5 milhões, com pagamento de juros de CDI
acrescido de 3,04% a.a.
Adicionalmente às operações de crédito descritas acima, em dezembro de 2007 foi formalizado um
empréstimo concedido pelo BNDES, no valor de R$3,6 milhões e juros correspondentes à TJLP
acrescido de 6,80% a.a., com vencimentos previstos para agosto e outubro de 2013. Para mais
informações acerca dos empréstimos descritos acima, vide Seção “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, Sub-Seção “Contratos
Financeiros Relevantes”, na página 126 do Prospecto.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESCRITURADORA DAS AÇÕES
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco
Itaú S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA OFERTA
O Coordenador Líder recomenda aos investidores, antes de tomarem qualquer decisão de
investimento relativa às Ações ou à Oferta, a leitura cuidadosa deste Prospecto. A leitura deste
Prospecto possibilita aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos
riscos a ela inerentes.
Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva, incluindo a obtenção de
cópias do Contrato de Colocação, do Contrato de Estabilização e dos demais documentos e contratos
relativos à Oferta poderão ser obtidas com o Coordenador Líder da Oferta e com os Coordenadores
Contratados, nos endereços e telefones abaixo mencionados.
Para a obtenção de mais informações adicionais sobre a Oferta, os investidores interessados deverão
dirigir-se à CVM, nos seguintes endereços: (a) Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro
– RJ, tel.: (0xx21) 3233-8686; ou (b) Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo –
SP, tel.: (0xx11) 2146-2006, ou contatar quaisquer das Instituições Participantes da Oferta, nos
endereços indicados abaixo:
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco UBS Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 10º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: (0xx11) 3383-2000
Fax: (0xx11) 3383-2001
http://www.ubs.com/ubspactual
Coordenador
UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusébio Matoso, nº 891, 21º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Álvaro S. Carramaschi
Tel.: (0xx11) 3584-4169
Fax: (0xx11) 3584-4501
http://unibanco.com.br/prospectos
Instituições Intermediárias
Informações adicionais sobre as Instituições Intermediárias credenciadas na CBLC para participar da
Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado, poderão ser obtidas no website da CBLC
(www.cblc.com.br).
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Na data deste Prospecto, não há nenhum empréstimo em aberto tomado pela Companhia, por suas
Subsidiárias ou por seu Acionista Controlador, junto ao Coordenador Líder ou ao Coordenador, que
esteja de alguma forma vinculado à presente Oferta.
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DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA
INTRODUÇÃO
Em 26 de outubro de 2007, apresentamos à CVM pedido de dispensa de elaboração de apresentação de
estudo de viabilidade econômico-financeira (“Estudo de Viabilidade”), por entender não ser aplicável o
disposto nos incisos II e IV do artigo 32 da Instrução CVM 400, o qual requer que tal estudo seja
realizado quando a emissora exerça a sua atividade há menos de dois anos e esteja realizando a primeira
distribuição pública de valores mobiliários, e quando o montante dos recursos captados na Oferta seja
superior ao patrimônio líquido da Emissora e os recursos captados visarem a expansão ou diversificação
das atividades ou investimentos em controladas ou coligadas. As demais hipóteses previstas no artigo 32
da Instrução CVM 400 não são aplicáveis à Oferta. As outras hipóteses de apresentação de Estudo de
Viabilidade são descartadas por serem inaplicáveis. O pedido de dispensa encontra-se, atualmente,
pendente de decisão. Apresentamos a seguir os fundamentos do pedido de dispensa.
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Fomos constituídos em 29 de abril de 2005, sob a forma de uma sociedade limitada com a
denominação social de “Norse Energy do Brasil Ltda.”, tendo como controladora a Norse Energy
Corp ASA. Em 18 de setembro de 2007, nos transformamos em uma sociedade anônima, passando a
adotar a denominação “Norse Energy do Brasil S.A.”, no âmbito da reestruturação societária
Nosso Acionista Controlador foi criado em 2005 como resultado de uma fusão entre a NaturGass
(USA) AS, uma sociedade limitada norueguesa, e a Northern Oil ASA, sucessora da Northern Offshore
ASA, empresa listada na Bolsa de Valores de Oslo, na Noruega (Oslo Stock Exchange – OSE).
As atividades do grupo Northern Oil no Brasil tiveram seu início em 2000, quando a Northern
Offshore ASA, empresa criada em 1997, adquiriu o controle da empresa canadense Naftex Energy
Corporation. A Naftex detinha participações em concessões para exploração e produção de petróleo
no Brasil, por meio da Coplex.
A Coplex foi constituída em julho de 1999 e desde a fusão da Northern Oil passou a ser controlada
indiretamente pelo nosso Acionista Controlador. Em 18 de outubro de 2007, 99,9% das quotas
Coplex foram transferidas para a Norse Energy ASA e 0,1% para a Norse Energy AS.
Em 07 de novembro de 2007, nosso Acionista Controlador realizou integralização do capital de nossa
Companhia em bens, mediante transferência para a Companhia de todas as suas quotas na Coplex.
Em 18 de dezembro de 2007, a Norse Energy AS transferiu para nosso Acionista Controlador sua
participação de 0,1% na Coplex.
Além da Coplex, temos também como subsidiárias a Rio das Contas e a Morro do Barro.
Em face da reestruturação societária apontada, passamos a consolidar todos os investimentos do
Grupo Norse realizados na área de petróleo e gás no Brasil, grupo este que iniciou suas atividades no
Brasil em 1999, por meio da Coplex, possuindo histórico financeiro e operacional superior aos dois
exercícios sociais em atividades exigidos pela Instrução CVM 400.
Assim, a despeito do fato de a Companhia ter iniciado suas atividades há menos de dois anos,
entendemos ser dispensável a apresentação do Estudo de Viabilidade porque a Companhia
(i) congrega os ativos do Grupo Norse no setor de petróleo e gás natural no Brasil por meio de suas
subsidiárias Coplex e Rio das Contas, que desenvolvem atividades de exploração e produção de
petróleo e gás natural; (ii) apresenta fundamentos operacionais e financeiros que demonstram a
viabilidade econômico-financeira dos negócios que desenvolve; e (iii) apresenta neste Prospecto
informações claras e precisas sobre a nossa situação financeira, inclusive mediante a apresentação e
discussão das Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas.
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SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO
Apresentamos no Seção “Resumo de nossos ativos de Exploração, Desenvolvimento e Produção”, nas
páginas 19 e 144 deste Prospecto, informações sobre campos em exploração, desenvolvimento e em
produção nos quais detemos participação.
Nossos fundamentos operacionais e econômico-financeiros encontram-se nas Seções “Sumário
das Informações Financeiras e Operacionais”, “Apresentação das Informações Financeiras e Outras
Informações” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais”.
Além disso, analisamos por meio da Seção “Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais” as informações constantes das Demonstrações Financeiras
Combinadas Consolidadas, que combinam informações financeiras das empresas sob controle comum
Norse, Coplex, Morro do Barro e Rio das Contas.
Tais informações são suficientes para que, em nosso entendimento, o investidor possa avaliar a
situação da Companhia.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES HABITUAIS
O artigo 32, inciso IV, da Instrução CVM 400, trata da hipótese de emissão de valores mobiliários em
valor superior ao patrimônio líquido da emissora cujos recursos captados visem à expansão ou
diversificação das atividades ou investimentos em controladas ou coligadas.
A verificação das condições previstas no inciso IV do artigo 32 serve para proteger o investidor que,
ao se deparar com uma companhia que esteja realizando uma captação de recursos junto ao público
por meio de emissão de valores mobiliários em valor superior ao seu patrimônio líquido, possa ter a
segurança de que os recursos por ele investidos na emissora (i) serão aplicados nas mesmas atividades
descritas detalhadamente no Prospecto da emissão e analisadas por tal investidor em sua decisão de
investimento; ou, alternativamente, (ii) no caso de aplicação de tais recursos em uma mudança
substancial nas atividades descritas no Prospecto, que tal investidor esteja municiado de todos os
elementos necessários para uma tomada de decisão de investimento fundamentada (inclusive, se for o
caso, em projeções e estimativas).
A hipótese prevista no inciso IV do artigo 32 da Instrução CVM 400 não se aplica à Oferta, tendo em
vista que, apesar do fato de que o volume da Oferta provavelmente excederá o patrimônio líquido
expresso nas nossas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas relativas ao período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007 e aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro
de 2006, 2005 e 2004 (uma vez definida a faixa de preços e o número de ações da Oferta), esses
recursos serão destinados à continuidade das nossas atividades habituais, quais sejam, a exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.
As informações a respeito da destinação que será conferida aos recursos da Oferta constam na Seção
“Destinação dos Recursos” na página 83 deste Prospecto, esclarecendo que nós utilizaremos esses
recursos para dar continuidade às nossas atividades habituais.

62

Dispensa de apresentação de estudo de viabilidade econômico-financeira
INFORMAÇÕES SOBRE O IMPACTO DA ABERTURA DE CAPITAL DA COMPANHIA
Custos Anuais Estimados
Apresentamos na tabela abaixo uma estimativa dos custos anuais adicionais em decorrência da
reorganização societária proposta, bem como da manutenção da Companhia como companhia aberta,
listada na Bovespa, considerando-se, inclusive, sua política de governança corporativa, perfazendo um
total de R$1.100 mil ao ano (“Custos Adicionais”).
Despesas
1.

2.
3.
4.

Despesas adicionais decorrentes do estabelecimento de órgãos de administração
compatíveis com aqueles exigidos pela legislação brasileira aplicável às
companhias abertas, incluindo-se Conselheiros Independentes e despesas
anuais referentes à remuneração dos administradores, sendo excluído o
montante de R$800 mil, que foi orçado para a sociedade antes de sua abertura
de capital, ou seja, consideramos apenas os Custos Adicionais...................................
Despesas relativas ao departamento de relações com investidores .................................
Despesas relativas a publicação de atos societários e outras informações
conforme a legislação e regulamentação brasileiras....................................................
Despesas com auditores independentes para auditoria das demonstrações financeiras ..

Valor (R$)

300 mil
400 mil
300 mil
100 mil

Para fins de representação do comparativo dos custos antes e após a reorganização societária
comparamos os Custos Adicionais a serem incorridos pela Companhia com as receitas bruta e líquida
de vendas, sendo que Custos Adicionais representam 1,61% da receita bruta de vendas combinada e
consolidada de 2006 e 1,68% da receita líquida de vendas combinada e consolidada de 2006, sendo
denominadas combinadas porque têm como objetivo combinar as empresas sob controle comum
Coplex, Rio das Contas e Morro do Barro a fim de apresentar uma posição patrimonial e financeira
combinada da Norse.
Assim sendo, os Custos Adicionais a serem incorridos pela Companhia, para que mantenha sua
condição de companhia aberta não comprometerão sua viabilidade econômico-financeira, pois
inexistem impactos financeiros capazes de ameaçar a viabilidade econômico-financeira em virtude dos
Custos Adicionais a serem incorridos pela Companhia.
Adicionalmente, com o objetivo de conferir maior transparência aos eventuais custos diretos e
indiretos da Companhia, incluímos neste Prospecto descrição detalhada dos Planos de Opções, em
conformidade com a o Ofício-Circular/CVM/SEP/SNC/nº 001/2007, nas Seções “Diluição” e
“Administração da Companhia – Plano de Opção de Compra de Ações”, nas páginas 88 e 185,
respectivamente, deste Prospecto.
Conforme demonstrado acima, o impacto causado na estrutura de custos da Companhia não
representa ameaça à sua viabilidade econômico-financeira, mesmo sem considerarmos as alterações na
estrutura de investimentos e receitas que decorrerão da Oferta. A Companhia não só está convicta de
que os aumentos de custos decorrentes da reorganização societária não comprometem sua viabilidade
econômica, como também de que tais Custos Adicionais são necessários para que a Companhia possa
implementar sua estratégia de negócios após a realização da Oferta.
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Identificação

Norse Energy do Brasil S.A., companhia aberta de capital autorizado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.467.619/0001-50, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro sob o NIRE nº 33.3.0028410-9.

Sede

Nossa sede está localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 8º andar, sala 801 (parte),
CEP 22250-040.

Diretoria de Relações
com Investidores

Nossa Diretoria de Relações com Investidores está localizada na Cidade
do Rio de Janeiro. O responsável por esta diretoria é o Sr. Carl Peter
Berg. O telefone do Departamento de Relações com Investidores é
(21) 3078 7475, o fax é (21) 2553 7475 e o e-mail é ri@norseenergy.com.

Auditores Independentes
da Companhia

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Títulos e Valores
Mobiliários Emitidos

Em 11 de dezembro de 2007, celebramos com a BOVESPA o Contrato
de Participação no Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de
publicação do Anúncio de Início da Oferta, e de acordo com o qual
nossas Ações serão admitidas à negociação no Novo Mercado. As Ações
passarão a ser negociadas no Novo Mercado da BOVESPA no primeiro
dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, sob o código
NORS3. Para informações adicionais sobre os valores mobiliários
emitidos, vide Seção “Informações sobre Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos”, que se encontra na página 187 deste Prospecto.

Jornais nos quais
realizamos publicação
de informações

Nossas informações são publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e no jornal “Valor Econômico”.

Site na Internet

Nosso site na Internet é www.norseenergy.com.br. As informações
contidas em nosso site na Internet não fazem parte deste Prospecto
Preliminar.

Atendimento aos
Acionistas

O atendimento aos nossos acionistas é efetuado em determinadas
agências do Banco Itaú S.A. O responsável pelo atendimento aos nossos
acionistas é o Sr. Márcio Conde de Souza, telefone (11) 5029-1925,
fax (11) 5029-1920 e e-mail marcio.conde-souza@itau.com.br.

Informações Adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais sobre nossa
Companhia e a Oferta poderão ser obtidos junto (i) à Companhia, em
sua sede social; (ii) ao Coordenador Líder, na Av. Brigadeiro Faria
Lima, nº 3729, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; (iii) à BOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo; e (iv) à CVM, na Rua Sete de
setembro, nº 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E
AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
Norse Energy do Brasil S.A.
At.: Sr. Carl Peter Berg
Praia de Botafogo, nº 228, 8º andar, sala 801 (parte)
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040
Tel.: (21) 3078-7475
Fax: (21) 2553-7475
E-mail: ri@norseenergy.com
Internet: www.norseenergy.com.br

Coordenador Líder
Banco UBS Pactual S.A.
At.: Sr. Fabio Nazari
Av. Brig. Faria Lima, nº 3729, 10º andar
São Paulo, SP, CEP 04538-133
Tel.: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001
E-mail: fabio.nazari@ubs.com
Internet: www.ubs.com/ubspactual

Coordenador
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
At.: Sr. Álvaro S. Carramaschi
Av. Eusébio Matoso, nº 891, 21º andar
São Paulo, SP, CEP 05423-901
Tel.: (0xx11) 3584-4169
Fax: (0xx11) 3584-4501
E-mail: alvaro.carramaschi@unibanco.com.br
Internet: www.unibanco.com.br
Consultores Legais Locais da Companhia
Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e
Flesch Advogados
At.: Sr. Maurício Teixeira dos Santos
Praia de Botafogo, nº 228, 11º andar, sala 1101
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040
Tel.: (21) 2196-9200
Fax: (21) 2551-5898
E-mail: scbfrj@scbf.com.br
Internet: www.scbf.com.br

Consultores Legais Externos da Companhia
Clifford Chance LLP
At.: Sra. Sara Hanks
31 West 52nd Street, New York
New York, Estados Unidos, CEP 10019-6131
Tel.: (1-202) 641-2659
Fax: (1-202) 878 8014
E-mail: sara.hanks@CliffordChance.com
Internet: www.cliffordchance.com

Consultores Legais Locais dos Coordenadores
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
At.: Sr. Carlos José Rolim de Mello
Av. Rio Branco, nº 1, 9º andar, bloco B
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-003
Tel.: (11) 3150-7000
Fax: (11) 3150-7071
E-mail: crolim@mmso.com.br
Internet: www.mmso.com.br

Consultores Legais Externos dos Coordenadores
Simpson Thacher & Bartlett LLP
At.: Sr. Jaime Mercado
425 Lexington Avenue
Nova Iorque, Estados Unidos da América, CEP
10017
Tel.: (1 212) 455-2000
Fax: (1 212) 455-2502
E-mail: jmercado@stblaw.com
Internet: www.stblaw.com

Auditores Independentes da Companhia
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
At.: Sr. Claudio Camargo
Praia de Botafogo, nº 300, 13º andar
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040
Tel.: (21) 2109-1744
Fax: (21) 2109-1601
E-mail: claudio.camargo@br.ey.com
Internet: www.ey.com.br
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DECLARAÇÕES DA COMPANHIA E DO COORDENADOR LÍDER
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA
A Companhia declara ser responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta e
considerando ainda que:
(i) consultores legais foram constituídos pela Companhia e pelo Banco UBS Pactual S.A.
(o “Coordenador Líder”) para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii) para tanto, está sendo realizada due diligence na Companhia desde 03 de setembro de 2007, a
qual prosseguirá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta;
(iii) foram disponibilizados pela Companhia os documentos que estes consideram, a seu critério,
relevantes para a Oferta;
(iv) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados à Companhia documentos e
informações adicionais relativas à Companhia; e
(v) foram disponibilizados pela Companhia, a seu critério, para análise do Coordenador Líder da
Oferta e seus consultores legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas as
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos
investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta, que:
(a) o Prospecto Preliminar contém, e o Prospecto Definitivo conterá, na data de sua publicação,
as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e
(b) o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM 400.
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
Considerando que:
(i) a Companhia e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliálos na Oferta;
(ii) tendo em vista a Oferta, está sendo efetuada due diligence na Companhia, iniciada em 03 de
setembro de 2007, a qual prosseguirá até a divulgação do prospecto definitivo da Oferta
(“Prospecto Definitivo”);
(iii) foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a Companhia considera
materialmente relevantes para a Oferta;
(iv) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líder documentos
e informações adicionais relativos à Companhia, os quais a Companhia confirmou ter
disponibilizado; e
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Declarações da Companhia e do Coordenador Líder
(v) a Companhia confirmou ter disponibilizado todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder e de
seus consultores legais, com o fim de permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada
sobre a Oferta;
o Coordenador Líder declara que:
(a) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, para assegurar que: (a) as
informações prestadas pela Companhia no prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto
Preliminar”) e, as informações a serem prestadas pela Companhia no Prospecto Definitivo,
nas datas de suas respectivas publicações, bem como (b) todas e quaisquer informações
fornecidas ao mercado durante a distribuição das Ações; são verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta; e
(b) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes,
bem como o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400.
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FATORES DE RISCO
O investimento em nossas Ações envolve um alto grau de risco. Os potenciais investidores de nossas
ações ordinárias devem considerar cuidadosamente os seguintes riscos, assim como outras
informações contidas neste Prospecto antes de decidir investir em nossas Ações. Nosso negócio,
condição financeira e resultados das operações foram, e podem ser consideravelmente afetados, de
forma negativa, pelos riscos a seguir. Caso algum dos eventos descritos a seguir venha a ocorrer, o
valor e o preço de negociação de nossas Ações podem ser reduzidos e os investidores podem perder
todo ou parte de seu investimento. São descritos, abaixo, os riscos e as incertezas que nós acreditamos
que são importantes em relação a um eventual investimento nas Ações. Porém, riscos e incertezas
adicionais, atualmente não conhecidos por nós, ou que atualmente consideramos irrelevantes, podem
também prejudicar nossas atividades de maneira significativa e podem também causar uma redução
em nossa receita, um aumento de despesas ou outros eventos que podem resultar na redução do valor
de nossas Ações.
RISCOS RELACIONADOS A NÓS E AO NOSSO NEGÓCIO
Quedas substanciais ou prolongadas nos preços dos hidrocarbonetos podem ter um efeito
negativo considerável no nosso negócio, condição financeira e resultados das operações.
Nossa receita decorre principalmente das vendas de hidrocarbonetos, i.e., petróleo e gás natural. Nossa
rentabilidade, receita e taxa de crescimento futuro dependem dos preços predominantes nos mercados
doméstico e internacional para petróleo e gás natural. Aumento e queda nos preços desses produtos
afetam o volume do fluxo de caixa disponível para nossos investimentos, o que pode fazer com que nós
reduzamos ou alteremos significativamente a época de nossos investimentos, bem como pode afetar
adversamente nossa capacidade de captar recursos adicionais. Preços mais baixos também podem
reduzir a quantidade de petróleo e gás natural que nós podemos produzir com lucro. Dessa forma,
qualquer queda significativa ou prolongada nos preços ou na demanda de petróleo e gás natural teria
um considerável efeito negativo em nossa condição financeira e nos resultados das nossas operações.
Nós não podemos prever os preços futuros de petróleo e gás natural, que atualmente são, ou estão
próximos de ser, historicamente os mais altos, e que podem oscilar e diminuir significativamente no
futuro. Os preços internacionais para hidrocarbonetos variaram intensamente em conseqüência de
muitos fatores que estão além de nosso controle. Estes fatores incluem, dentre outros:
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•

oferta e demanda globais e regionais para o petróleo bruto e o gás natural, que dependem, por
sua vez, de conjunturas econômicas globais;

•

desenvolvimentos econômicos e geopolíticos globais e locais das regiões produtoras de petróleo
bruto, especialmente Oriente Médio, Rússia e América do Sul;

•

incertezas do mercado;

•

o preço e a disponibilidade de combustíveis e outras fontes alternativas de energia;

•

o preço e a quantidade de importações de petróleo e de gás natural pelo Brasil;

•

a capacidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de definir e manter os
níveis da produção de petróleo bruto e influenciar os preços;

•

a concorrência de fontes alternativas de energia;

•

legislação governamental local e internacional; e

•

condições climáticas.

Fatores de risco
Além disso, os preços do petróleo e do gás natural não variam necessariamente de forma diretamente
proporcional entre si. Em 31 de dezembro de 2006, 53,6% de nossas reservas estimadas eram de
petróleo e 46,4% eram de gás natural. Nossos resultados financeiros em 2007 são mais sensíveis à
movimentação no preço do petróleo, considerando que sua volatilidade é mais acentuada que a do
preço do gás natural no Brasil. Os preços médios do petróleo bruto Brent, tipo de petróleo que serve
de referência no mercado internacional, eram aproximadamente US$67,84 por barril nos primeiros
nove meses de 2007, US$65,42 por barril em 2006, US$54,51 por barril em 2005 e US$38,32 por
barril em 2004. Em 8 de janeiro de 2008, o preço do petróleo bruto Brent era US$96,37 por barril.
O preço do gás natural geralmente é definido entre as partes compradora e vendedora. Ainda que
tenhamos contrato com a Petrobras para a compra da nossa produção atual de gás natural do campo
de Manati a um preço pré-determinado, oscilações no preço do gás natural podem afetar
adversamente as condições de venda de gás natural de outros campos que possam vir a ser
descobertos, bem como a nossa capacidade de encontrar compradores para esse produto.
A volatilidade e a incerteza dos preços internacionais para o petróleo bruto e para os produtos
petrolíferos podem continuar e nós não podemos assegurar que os níveis dos preços existentes serão
mantidos no futuro. A revisão do preço do gás natural prevista em nosso contrato de venda de gás
natural pode ser desvantajosa em relação às margens atualmente existentes. Para maiores informações
vide Seção “Informações da Companhia”, Sub-Seção “Contratos Relevantes”, que se inicia na página 169
deste Prospecto. Quedas substanciais ou prolongadas no preço do petróleo bruto internacional e a
incapacidade de vendermos nosso gás natural a um bom preço podem ter um considerável efeito negativo
em nossos negócios, resultados das operações e condição financeira e no valor de nossas reservas.
Nossa capacidade de atingir nossos objetivos de crescimento de produção depende
de nossa capacidade para descobrir ou adquirir reservas adicionais e desenvolver nossas
reservas com sucesso.
Nossa capacidade de atingir nossos objetivos de crescimento de longo prazo é condicionada à nossa
capacidade de descobrir ou adquirir reservas adicionais, assim como de desenvolver e explorar, com
sucesso, nossas reservas. Além disso, nossas atividades de exploração nos expõem a riscos inerentes da
perfuração, incluindo o risco de não ser descoberto petróleo bruto ou reserva de gás natural viável
comercialmente e de termos que assumir os custos associados à atividade exploratória. Os custos de
perfuração de poços são geralmente incertos, e inúmeros fatores que estão além do nosso controle (tal
como circunstâncias inesperadas de perfuração, pressões anormalmente altas nas formações
geológicas, falhas de equipamento ou acidentes, disponibilidade de equipamentos para perfuração e
de peças de reposição relacionadas, escassez de mão de obra, condições climáticas adversas e demora
na obtenção de aprovações e licenças necessárias de autoridades governamentais) podem fazer com
que as operações de perfuração sejam dificultadas, atrasadas ou canceladas, o que pode afetar de
forma negativa as nossas operações.
A menos que nós conduzamos atividades bem sucedidas de exploração e desenvolvimento ou
adquiramos concessões ou outros ativos que contenham Reservas Provadas, as nossas reservas
existentes diminuirão à medida que tais reservas forem sendo extraídas de nossos atuais ativos em
produção. Se nós não conseguirmos ter acesso a reservas adicionais comercialmente viáveis, nós
poderemos não atingir nossos objetivos para o crescimento da produção e os nossos resultados das
operações e condição financeira podem ser afetados de forma negativa.
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Fatores de risco
Nossas estimativas de reservas e recursos de petróleo bruto e de gás natural, mesmo quando
certificadas por entidades independentes, são incertas e imprecisas.
Estimar as quantidades de nossas reservas e recursos existentes de petróleo e gás natural e projetar
nossa produção futura estão além de nosso controle, considerando que essas estimativas são baseadas
em vários fatores e premissas. Essa atividade de realizar estimativas é um processo subjetivo baseado
em várias premissas que podem futuramente provar-se incorretas. Mesmo nossos parceiros ou
consorciados na exploração dos campos podem registrar estimativas, certificadas ou não, diferentes
das nossas. Os resultados da perfuração, teste e produção após a data de uma estimativa podem
resultar em revisões às estimativas originais, inclusive às apresentadas neste Prospecto.
Os engenheiros do petróleo consideram muitos fatores e fazem várias suposições para estimar reservas
de petróleo e de gás natural e os fluxos futuros de caixa líquidos. Preços baixos de petróleo e gás
natural causam geralmente menores estimativas de reservas existentes. A produção real e as receitas e
despesas efetivamente relacionadas às nossas reservas poderão variar significativamente em relação às
apresentadas nas estimativas. Ainda que as reservas sejam declaradas como de acordo com definições
de reservas e recursos da SPE e da WPC, os investidores em potencial devem estar cientes de que
determinadas categorias de reservas e recursos, tais como as reservas 2P, são inerentemente menos
exatas do que determinadas outras categorias, tais como 1P ou Reservas Provadas. Além disso, as
estimativas de reservas existentes podem ser revisadas para refletir o histórico de produção, resultados
da exploração e desenvolvimento, e outros fatores, muitos dos quais estão fora do nosso controle.
Como conseqüência dos preços vigentes de petróleo e de gás natural no futuro ou de futuras revisões
a menor da reserva, nós poderemos ter de reduzir significantemente nossas estimativas contabilizadas.
Se registrarmos reduções de valores em nossa contabilidade, o valor patrimonial dos investimentos
dos acionistas pode ser reduzido. Além disso, as revisões a menor em nossas estimativas de reserva
podem levar a uma produção futura menor, o que poderia ter um efeito negativo em nossos
resultados de operações e condição financeira.
Não temos como garantir o início da produção de novos campos e o aumento de produção
dos atuais campos produtivos.
Atualmente detemos participação em dois ativos em fase de produção, a saber, o campo de gás
natural de Manati e o campo de petróleo de Coral. Estimamos que as operações no campo de Coral
sejam encerradas no exercício de 2008 e não temos como prever de forma exata o início da produção
de nossos outros ativos. Estimamos que nossos próximos ativos a iniciar a produção serão o BAS-131
e o campo de Sardinha, entre os anos de 2009 e 2010 e o campo de Cavalo Marinho em 2010.
No entanto, não temos como garantir quais campos serão efetivamente os próximos ativos a
produzir, nem qual será a quantidade produzida e não temos como precisar o período necessário para
início das atividades de produção.
O início das atividades de produção em nossos campos estão sujeitos a fatores além do nosso
controle. Além disso, o início das atividades de produção em novas áreas dependem de significativos
investimentos. Atrasos ou incapacidade de iniciar, manter ou aumentar nossa produção podem afetar
negativamente nossos resultados.
A Petrobras é atualmente o único comprador da nossa produção de petróleo bruto e gás natural.
Nós celebramos acordos de longo prazo para venda de petróleo bruto e fornecimento de gás natural à
Petrobras. Portanto, nós estamos sujeitos ao risco de atrasos nos pagamentos pelos volumes da
produção entregues e a outros descumprimentos pela Petrobras.
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Diferentemente dos nossos atuais contratos de fornecimento de gás natural, nossos acordos de venda
de petróleo não contêm o compromisso firme da Petrobras de pagamento, ainda que esta não retire a
produção. Se a Petrobras reduzir ou interromper a compra do petróleo, o nosso rendimento pode ser
afetado negativamente. Além disso, tais acordos de fornecimento de petróleo prevêem que a Petrobras
é responsável por transportar o petróleo produzido. Se a Petrobras reduzir ou interromper a retirada
de petróleo do local da produção, isto impactará a nossa capacidade de armazenamento e afetará de
forma negativa a nossa produção e o nosso rendimento.
Adicionalmente, em determinados casos, em conseqüência da geografia, infra-estrutura ou outras
limitações ou fatores, a Petrobras é, na prática, o único potencial comprador de nossa produção. Este
é particularmente o caso para as vendas de gás natural que dependem da disponibilidade ou da
construção de transporte e de outras instalações de infra-estrutura para permitir que o gás natural
produzido seja fornecido aos consumidores finais. A ausência de concorrentes para o transporte ou
para a compra do gás natural produzido por nós pode nos expor à fixação adversa de preço ou a
outros termos contratuais menos favoráveis ou pode restringir a disponibilidade de transporte ou de
outra infra-estrutura necessária.
Tais atrasos ou inadimplências ou a fixação adversa de preço ou de outras disposições contratuais ou
limitações de disponibilidade de infra-estrutura poderá nos causar um efeito adverso relevante na
condição financeira e nos resultados das operações, assim como no preço de nossas Ações.
Não somos Operadores na maioria dos ativos que possuímos. Nós dependemos de terceiros
para operar a maior parte dos nossos recursos atuais em exploração e nós compartilhamos
todas as nossas concessões.
A maior parte dos nossos atuais ativos em exploração são operados pela Petrobras, pela Starfish ou
pela El Paso e nós temos capacidade limitada de exercer influência sobre as operações desses ativos ou
seus custos associados. Nossa dependência em relação ao Operador para esses projetos e nossa
capacidade limitada de influenciar decisões relativas às operações e aos custos associados podem
afetar de forma negativa a realização da nossa meta de retorno de capital em atividades de perfuração
ou exploração e nossa meta de taxa de crescimento da produção. O sucesso e o cronograma das
atividades de perfuração, desenvolvimento e exploração desses ativos operados por esses terceiros
dependem de inúmeros fatores que estão além do nosso controle, incluindo, dentre outros, a
capacidade técnica e recursos financeiros do Operador, a disponibilidade dos serviços prestados por
terceiros, aprovação de outros participantes na respectiva concessão para a perfuração dos poços e a
utilização de tecnologia adequada.
É possível que não tenhamos nenhum controle sobre o cronograma ou os investimentos associados a
projetos operados por terceiros. Se nós não pudermos ou não estivermos dispostos a financiar nossa parte
dos investimentos em relação a tais projetos, quando requerido pelo titular majoritário ou pelo Operador,
nossa participação nestes projetos pode ser reduzida. Adicionalmente, podemos ser excluídos dos acordos
de operação conjunta e, em situações extremas, podemos perder nossa parcela na concessão.
Há um risco de que nossos parceiros possam decidir não participar em determinadas atividades relacionadas
a nossos ativos. Nestas circunstâncias, talvez não seja possível realizarmos tais empreendimentos sozinhos ou
conjuntamente com outros participantes no tempo desejado ou mesmo realizá-los de modo geral.
Outros participantes podem inadimplir suas obrigações de prover fundos ou de prestar os serviços
contratados em relação aos ativos. Em tais circunstâncias, nós podemos ser obrigados por lei ou pelos
termos do acordo de operação existente a pagar, no todo ou em parte, o valor inadimplido por esse
participante. Somos responsáveis solidariamente com outros parceiros perante as autoridades
governamentais em relação às obrigações assumidas, inclusive ambientais, por força dos acordos de
operação conjunta e dos contratos de concessão.
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Qualquer atraso ou incapacidade de assumir tais atividades ou qualquer descumprimento de nossas
obrigações ou por parte de terceiros em relação aos quais sejamos solidariamente responsáveis pode
afetar, de forma negativa, nosso negócio, resultados das operações e perspectivas de crescimento.
Nos tornamos Operadores de três de nossos ativos na Nona Rodada de Licitação realizada
pela ANP e teremos o controle do gasto de tempo e capital, bem como de outros aspectos
relacionados a esses ativos.
Foram-nos outorgados, juntamente com a Brasoil, três blocos na Nona Rodada de Licitação realizada
pela ANP. Como Operadores, assumiremos, em nome de todo o consórcio, a responsabilidade sobre a
operação dos ativos e os custos a eles associados, bem como sobre a adoção de padrões ambientais, de
segurança e saúde aceitávies. O sucesso e o tempo de perfuração, desenvolvimento e exploração das
atividades nos referidos ativos dependerão de diversos fatores que incluem, entre outros, nossa
experiência e recursos financeiros; a disponibilidade de serviços relacionados prestados por empresas
contratadas por nós; e a anuência dos demais participantes para a perfuração de poços e utilização de
tecnologia. Possíveis atrasos ou incapacidade em assumir tais atividades, bem como qualquer
inadimplemento, inclusive por parte de nossos parceiros, poderão afetar de forma negativa nossos
negócios, nossas perspectivas de crescimento ou o resultado de nossas operações.
A comercialização de nossa produção de petróleo e de gás natural depende de serviços e
instalações que podem não estar disponíveis na época da produção ou da venda.
A comercialização de nossa produção depende, em parte, da disponibilidade, proximidade e
capacidade de sistemas de coleta de petróleo e gás natural, gasodutos e instalações de processamento
do gás natural. A coleta e o transporte de nosso petróleo e gás natural podem ser prejudicados em
decorrência de manutenção ou reparo dos sistemas, ou de outras razões imprevistas. Se os sistemas
atualmente existentes, incluindo oleodutos ou gasodutos ou outras instalações, se tornarem
indisponíveis, nós seremos obrigados a encontrar uma alternativa apropriada para transportar e
processar o petróleo e o gás natural, o que poderia aumentar nossos custos e reduzir os recursos que
nós poderíamos obter com a venda desses hidrocarbonetos. A escassez ou a indisponibilidade de um
dos serviços ou instalações pode resultar em uma restrição na produção e obtenção de receita. Tais
ocorrências podem ocasionar um efeito material adverso em nossa condição financeira ou nos
resultados de nossas operações.
Nós podemos ter despesas com o abandono dos campos acima do que está depositado no
fundo de provisionamento.
Os concessionários devem arcar, na proporção de suas participações no consórcio, com todas as
despesas relativas à desativação do campo, que deve ser realizada de acordo com o plano de
desenvolvimento do campo já aprovado pela ANP, incluindo o planejamento das operações de
abandono de poços, remoção ou desativação de instalações de produção e reabilitação de áreas
terrestres. Apesar do contrato de concessão prever a obrigatoriedade de apresentação à ANP de uma
garantia de desativação e abandono, através de seguro, carta de crédito, fundo de provisionamento ou
outras formas de garantias aceitas pela ANP, em conformidade com a legislação brasileira aplicável,
não podemos garantir que esta garantia será suficiente para cobrir todos os custos. Especificamente
em relação à Coral, em reunião realizada em 28 de setembro de 2005, aprovamos, juntamente com os
parceiros, a constituição de um fundo de reserva para o pagamento das despesas a serem incorridas
no abandono do campo de Coral. Entendemos que o somatório dos depósitos efetuados até a data do
abandono cobrirá os desembolsos previstos e inerentes ao processo de abandono do campo de Coral.
Entretanto, não podemos garantir que o montante será suficiente. Caso o valor previsto no fundo
não seja suficiente para financiar o abandono do campo, isto poderá causar um efeito adverso em
nossa condição financeira.
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Nós detemos participações em nossos ativos, por meio de concessões. A propriedade das
reservas de petróleo bruto e de gás natural é do governo brasileiro.
Uma fonte garantida de reserva de petróleo bruto e de gás natural é essencial à produção e geração de
renda por uma companhia de petróleo e gás natural. De acordo com a lei brasileira, o governo
brasileiro é o titular de todas as reservas de petróleo bruto e gás natural no Brasil e a concessionária
possui apenas o direito ao petróleo e gás natural que essas reservas vierem a produzir. Nós detemos
apenas os direitos exclusivos de desenvolver as reservas conforme os acordos de concessão outorgados
a nós e aos nossos parceiros, e nós detemos a titularidade dos bens que nós produzimos sob os
contratos de concessão, sujeitos às proporções determinadas nos acordos de parceria, mas se o
governo brasileiro restringir ou impedir que nós exploremos estas reservas de petróleo bruto e de gás
natural, isso poderá afetar negativamente nossa capacidade de gerar receita e poderá causar um efeito
adverso relevante e no preço de nossas Ações.
Reservas e recursos não certificados: Algumas das informações referentes às nossas Reservas
e Recursos Potenciais contidos neste Prospecto não foram certificados ou revisados por
entidade independente. Em 2005, nossas Reservas foram parcialmente certificadas. Os
campos de Estrela do Mar, Cavalo Marinho, Coral e Manati foram certificados pela Gaffney
Cline. Nesta data nós possuíamos também participação nos Blocos de exploração BM-CAL-5 e
BM-CAL-6, cujos Recursos Contingentes não foram certificados.
Em 2006, as nossas reservas relativas aos campos Caravela Sul, Cavalo Marinho, Coral e Estrela do Mar,
na bacia de Santos, Manati e Sardinha, na bacia de Camamu-Almada, foram certificadas pela Gaffney
Cline. Os campos certificados constituíam a totalidade de nossos campos descobertos até então. Em 2006,
foram certificados também os Recursos Contingentes relacionados aos campos de Manati, Caravela Sul,
Cavalo Marinho, Coral, Estrela do Mar e Sardinha. Os campos certificados constituem a totalidade de
nossos campos, exceto pelos blocos da Nona Rodada de Licitação, adquiridos posteriormente à elaboração
do relatório da Gaffney Cline, cujos Recursos Potenciais não foram certificados.
As informações relativas ao potencial dos Blocos exploratórios são fornecidas por nós e tomam por
base os prospectos mapeados e aprovados por nossos parceiros para a perfuração dos poços,
considerando as avaliações das empresas Operadoras dos ativos nos quais nós temos participação. Há
uma incerteza adicional com relação a tais informações não certificadas e nenhuma garantia pode ser
dada de que tais informações sejam exatas.
Os potenciais investidores não devem confiar indistintamente nas informações sobre Reservas ou
recursos. Se tais informações não-certificadas sobre Reservas ou recursos forem incorretas, nós ou os
Operadores dos ativos nos quais temos participação podemos ser incapazes de produzir nos níveis
previstos, ou com a qualidade estimada, os hidrocarbonetos representados por tais informações não
certificadas e, da mesma forma, o negócio, perspectivas, condições financeiras ou resultados da
operação podem ser afetados de forma negativa.
Nós estamos sujeitos a vários riscos de operações e de sinistros.
Nossas operações estão sujeitas aos perigos e aos riscos inerentes à exploração, à produção e ao
transporte do petróleo e do gás natural, tais como:
•

incêndios;

•

desastres naturais;

•

incertezas e formações geológicas de pressões anormais;

•

rupturas, desabamentos e explosões; e

•

derramamento e rompimento de gasodutos.
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Quaisquer destes perigos e riscos podem resultar em perda de hidrocarbonetos, poluição e outros
danos ambientais, acidentes envolvendo pessoas e outros danos aos nossos ativos e à propriedade de
terceiros. Conseqüentes atrasos e quedas na produção em relação ao funcionamento em condições
normais de operação podem ser esperados e afetar de forma negativa as nossas condições financeiras e
resultados operacionais em vários graus.
A nossa produção é atualmente originária de nossa participação em um número limitado de ativos.
Caso algum dos riscos mencionados acima afete de forma negativa qualquer um de nossos ativos em
produção, isso poderá nos causar um efeito adverso relevante e no preço de nossas Ações.
A indisponibilidade ou o custo elevado de equipamentos de perfuração, peças de reposição,
seguro e serviços do campo petrolífero.
Nossa indústria é cíclica e, de tempos em tempos, há escassez de plataformas, equipamentos, peças de
reposição, seguros ou pessoal qualificado. Durante esses períodos, os custos e o tempo de entrega
desses bens e serviços, que atualmente nós obtemos de terceiros, são comparativamente elevados.
Em conseqüência do aumento dos níveis de exploração e produção, em resposta aos altos preços do
petróleo e do gás natural, a demanda para bens e serviços na indústria petrolífera aumentou nos
últimos anos, e os custos desses bens e serviços ficaram mais elevados, enquanto que a qualidade
destes pode sofrer negativamente. A indisponibilidade ou o custo elevado dos equipamentos de
perfuração, peças de reposição, seguros e serviços, se particularmente altos no Brasil ou nas Regiões
do Sudeste e/ou Nordeste do País, poderá afetar de forma negativa a nossa capacidade de executar
nossos planos de exploração e desenvolvimento dentro do nosso orçamento e poderá nos causar um
efeito adverso relevante porque nossas operações e ativos estão concentrados nessas áreas.
Nós não contratamos seguro contra a interrupção de nossas operações e a maioria de nossos
ativos não está segurada contra guerra ou sabotagem.
Nós não mantemos cobertura de seguro para interrupções do negócio de qualquer natureza para as
nossas operações. Além disso, nós não seguramos a maioria de nossos ativos contra guerra ou
sabotagem. Dessa forma, um ataque ou um incidente operacional que cause uma interrupção de nosso
negócio ou da operação de qualquer um dos nossos ativos poderá causar um efeito adverso relevante
à nossa Companhia ou ao preço de nossas Ações.
Nós enfrentamos uma competição significativa e muitos de nossos concorrentes têm recursos
superiores aos nossos.
Nós temos operação em áreas altamente competitivas de exploração e produção de petróleo e gás
natural. Nós enfrentamos intensa competição por parte de um grande número de empresas
independentes, com alto nível de tecnologia, assim como de grandes empresas ou outras empresas
independentes de petróleo e gás natural. Essa competição se verifica em várias situações tais como:
•

aquisição de ativos de exploração e produção detidos por empresas concessionárias ou em
licitações conduzidas pela ANP; e

•

obtenção de equipamento e pessoal necessários para operar e desenvolver tais ativos.

Além disso, nós podemos enfrentar competição no mercado em relação à venda de eventuais parcelas
de nossa produção de petróleo e gás natural que não estejam sujeitas a acordos de longo prazo de
venda ou fornecimento. Muitos de nossos concorrentes têm recursos financeiros e outros recursos
substancialmente superiores àqueles de que nós dispomos. Isto pode impactar o comportamento
competitivo de tais concorrentes e causar um efeito adverso relevante em nossas operações.
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Nós estamos sujeitos a inúmeras normas ambientais que vêm se tornando mais rígidas e que
podem resultar em maiores responsabilidades e maiores investimentos.
Nossas atividades estão sujeitas a uma grande variedade de leis e normas federais, estaduais e
municipais, e exigências para licenças em relação à proteção da saúde humana e do meio ambiente no
Brasil. Nós estamos expostos a sanções administrativas e criminais, incluindo avisos, multas e ordens
para fechamento por não-cumprimento dessas normas ambientais que, entre outras coisas, limitam ou
proíbem emissões ou derramamentos das substâncias tóxicas produzidas em decorrência de nossas
operações. As normas de eliminação de lixo e de emissões podem nos obrigar a limpar ou adaptar as
nossas instalações a um custo substancial e podem resultar em contingências significativas. Além
disso, nós estamos sujeitos a leis ambientais que nos obrigam a incorrer em custos significativos para
reverter um dano que um projeto pode causar ao meio ambiente.
À medida que as normas ambientais se tornam mais rígidas, nossos investimentos para cumprir com
as normas ambientais e para efetuar melhorias em nossas práticas de saúde, segurança e ambientais
podem aumentar substancialmente no futuro. Estes custos adicionais podem ter um impacto negativo
na rentabilidade dos projetos que nós pretendemos implementar ou podem tornar tais projetos
economicamente inviáveis.
Nós podemos ser incapazes de captar, em termos aceitáveis ou como um todo, recursos
adicionais para financiar o crescimento de nossas operações.
Nós fazemos e continuaremos a fazer investimentos substanciais em nossos projetos de exploração e
desenvolvimento. Nós investimos cerca de R$43,5 milhões durante os primeiros nove meses de 2007,
R$257,1 milhões durante 2006 e R$6,8 milhões durante 2005, além da despesas operacionais
relativas à nossa participação nos campos que detemos. Sem investimentos adicionais, nossas
atividades de perfuração, exploração e demais atividades podem ficar limitadas e o nosso negócio,
condições financeiras e resultados das operações podem sofrer um impacto adverso. Nós podemos
não ser capazes de obter financiamentos adicionais com prazos razoáveis ou não conseguir nenhum
financiamento, ou tais fundos podem não estar disponíveis a nós em condições comercialmente
aceitáveis. Se os recursos adicionais não estiverem disponíveis, nós poderemos ter que reduzir nossa
perfuração, exploração, desenvolvimento e outras atividades ou ser forçados a vender alguns de
nossos ativos em um prazo curto ou de forma desfavorável ou mesmo ter as respectivas concessões
extintas. Qualquer restrição ou venda de ativos poderá nos causar um efeito adverso relevante e no
preço de nossas Ações.
Nosso endividamento pode afetar de forma negativa nossa capacidade de reagir às mudanças
no desenvolvimento dos negócios ou do mercado e impedir-nos de cumprir nossas
obrigações contratuais em relação à nossa dívida.
Em 30 de setembro de 2007, nosso endividamento consolidado de curto e de longo prazo era de
R$169,5 e R$111,1 milhões, respectivamente. Nosso nível de endividamento atual, assim como todas
as obrigações adicionais que nós podemos incorrer, combinado com uma potencial diminuição no
negócio devido a fatores econômicos ou outros fatores além do nosso controle, aumentaria a
possibilidade de nós sermos incapazes de gerar recursos suficientes para pagar, quando devido, o
valor do principal, juros ou outros encargos relativos à nossa dívida. Nosso endividamento poderia
aumentar nossa vulnerabilidade a crises econômicas e à concorrência, limitando a nossa flexibilidade
para planejar, ou reagir, a mudanças nos negócios e na indústria em que nós operamos. Esta limitação
poderia nos colocar em uma desvantagem competitiva se comparada aos concorrentes que têm um
endividamento menor e mais recursos para isolar suas operações em momentos de crises do mercado e
para financiar novas oportunidades de negócio.
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Em particular, nosso nível de endividamento tem efeitos importantes em nossas operações,
incluindo os seguintes:
•

uma parte significativa de nosso fluxo de caixa das operações deve ser aplicada para o pagamento do
valor principal e dos juros e demais encargos da dívida e não está disponível para outras finalidades;

•

cláusulas contratuais contidas nos nossos contratos existentes e futuros nos exigem cumprir com
índices financeiros que afetam a nossa flexibilidade em planejar e reagir às mudanças em nosso
negócio, incluindo possíveis oportunidades de aquisição;

•

alguns contratos impõem restrições à nossa capacidade e à capacidade de nossas subsidiárias de
distribuir dividendos aos acionistas, inclusive aos titulares das Ações;

•

nossa capacidade de obter financiamento adicional para o capital de giro, investimentos,
aquisições, finalidades empresariais e outras finalidades é limitada e qualquer financiamento pode
ser onerado por maiores custos ou por obrigações contratuais mais restritivas;

•

nós podemos estar em desvantagem competitiva em comparação às empresas similares que têm
um nível menor de endividamento; e

•

nós somos mais vulneráveis às condições negativas econômicas e setoriais.

Adicionalmente, grande parte de nossos financiamentos foi fornecida por nosso Acionista Controlador a
taxas de juros abaixo do mercado. A administração está atualmente discutindo com nosso Acionista
Controlador a renegociação das dívidas existentes, com o intuito de trazer os empréstimos para os níveis que
nos são oferecidos atualmente por instituições financeiras ou procurar refinanciamento no mercado.
O inadimplemento de nossas obrigações contratuais em relação à nossa dívida, bem como o aumento nas
taxas de juros em níveis comercialmente razoáveis, podem afetar de forma negativa nossa condição financeira
e resultados operacionais.
Nós não podemos assegurar que o nosso negócio gerará recursos em quantidade suficiente para nos
permitir liquidar o nosso endividamento ou financiar as nossas outras necessidades de recursos. Além
disso, nós poderemos precisar refinanciar todo ou uma parcela de nosso endividamento na data, ou antes,
do respectivo vencimento. Nós não podemos assegurar que conseguiremos refinanciar quaisquer de nossos
débitos em condições comercialmente razoáveis ou negociá-los de qualquer forma. O inadimplemento de
nossas obrigações contratuais em relação à nossa dívida pode afetar de forma negativa nossa condição
financeira e resultados operacionais. Para mais informações a respeito de nossas obrigações, vide Seção
“Negócios da Companhia”, Sub-Seção “Contratos Relevantes”, que se encontra na página 169 deste
Prospecto e Seção “Operações com Partes Relacionadas“, na página 211 deste Prospecto.
As oscilações cambiais podem ter um efeito negativo significativo em nossa condição
financeira e resultados das operações porque uma parcela substancial de nossa receita está
em Reais e uma grande parcela de nossas obrigações está em moeda estrangeira.
O impacto, em nossas operações, das oscilações nas taxas de câmbio, especialmente na taxa de
câmbio entre o Real e o dólar dos Estados Unidos, pode ser significativo. Nos primeiros nove meses
de 2007, uma parcela de nossos produtos, correspondendo a 38,9% da nossa receita operacional
bruta, teve seu preço designado em Real, enquanto parte de nossas despesas operacionais e
investimentos e 72,4% do principal de nossa dívida foram designadas em ou indexadas ao dólar dos
Estados Unidos. Nós não realizamos operações no mercado de derivativos para nos proteger contra
essas oscilações nas taxas de câmbio, por causa de sua liquidez limitada e custos elevados. Eventual
depreciação do Real em relação ao dólar dos Estados Unidos poderá nos causar um efeito adverso
relevante e no preço de nossas Ações.
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Nós estamos expostos aos aumentos nas taxas de juros praticadas pelo mercado, o que nos
deixa vulneráveis a maiores despesas de financiamento.
Em 30 de setembro 2007, 53,7% de nossa dívida total, representando saldo de R$141,3 milhões, era
remunerada a taxas de juros flutuantes. Desse total, 28,6%, ou R$75,2 milhões do total do valor
principal de nosso endividamento, é atribuído à variação da LIBOR e 25,1%, representando R$66,1
milhões, à variação da TJLP. Tendo em vista o custo relacionado, nós decidimos não realizar
operações no mercado de derivativos para nos proteger contra oscilações nas taxas de juros. Assim, se
as taxas de juros do mercado (principalmente a LIBOR) aumentarem, nossas despesas de
financiamento aumentarão, o que poderá causar um efeito adverso relevante à nossa Companhia ou
ao preço de nossas Ações.
Nós estamos sujeitos a diversas normas governamentais do governo brasileiro, assim como a
mudanças nas normas já existentes.
Nossas atividades são regidas e supervisionadas pelo governo brasileiro por meio do MME, ANP e
outras autoridades governamentais. Estas autoridades exerceram historicamente um nível elevado de
influência sobre nossas atividades. O MME e a ANP têm o poder de implementar, modificar e
interpretar as políticas e as normas aplicáveis a vários aspectos de nosso negócio. As áreas mais
fortemente afetadas incluem a aprovação de programas e planos, inclusive planos de desenvolvimento
e planos de abandono de campos, assim como as regras que compõem os editais das rodadas
de licitações de Blocos. Qualquer medida normativa significativa adotada pelas autoridades
reguladoras, assim como mudanças nas normas já existentes, pode impor um ônus relevante em
nossas atividades e poderá nos causar um efeito adverso relevante em nosso negócio, resultados de
operações e no preço de nossas Ações.
Os Contratos de Concessão dos quais somos parte poderão ser rescindidos caso quaisquer dos
integrantes do Contrato de Concessão for declarado falido, insolvente ou haja requerimento de
recuperação judicial e não faça, no prazo de 90 dias a contar de tal evento, a cessão da sua
participação indivisa, nos direitos e obrigações do contrato, o que poderá causar um efeito adverso
relevante à nossa Companhia ou ao preço de nossas Ações.
Nos sujeitamos a recentes questionamentos ao marco regulatório que permitiu a contratação
de empresas privadas para a realização das atividades de exploração e produção de petróleo
e gás natural, assim como à validade da Terceira Rodada de Licitação.
A Emenda Constitucional nº 9, de 1995, permitiu a contratação de empresas privadas para a
realização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. A contratação foi
regulada pela Lei do Petróleo, a qual outorgou à ANP poderes para regular o setor de petróleo e
gás natural e promover as rodadas de licitação para outorga de concessões de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Desde 1999, a ANP realiza rodadas de
licitações anualmente para outorga dessas concessões. Todavia, a constitucionalidade de certos
dispositivos da Lei do Petróleo e a legalidade de certos procedimentos adotados pela ANP
foram questionados judicialmente. Atualmente, há dois questionamentos relevantes ao marco
regulatório ainda não decididos.
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Há uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta em 2005 por um partido político, questionando
certas regras da Lei do Petróleo, dentre elas a transferência do contrato de concessão para terceiros
sem a realização de nova licitação. O Procurador Geral da República proferiu parecer, não vinculante,
opinando pela invalidade da possibilidade de transferência do contrato de concessão. Até o momento,
nenhum ministro proferiu voto. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter apreciado e negado a
medida cautelar, ainda não existe uma decisão sobre o mérito. Portanto, a Lei do Petróleo continua
em vigor, mas sujeita a uma decisão quanto à validade de alguns de seus dispositivos. Alguns de
nossos direitos para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural foram obtidos
por meio da transferência de contratos de concessão outorgados originalmente a outras companhias
do setor. Se a Lei do Petróleo ou parte dela for considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, o marco regulatório do setor poderá perder parte de sua eficácia, gerando incertezas a
respeito dos contratos de concessão já assinados e quanto às cessões aprovadas pela ANP.
Há uma ação civil pública visando anular a Terceira Rodada de Licitação, proposta em 2001. A autora da
ação alega que a ANP deveria observar a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas
gerais para licitações e contratos da administração pública, ao realizar as rodadas de licitações e, por isso,
realizar audiência pública antes da rodada de licitação. Nossa subsidiária Morro do Barro figura no pólo
passivo da ação tendo em vista que adquiriu da Petroserv os direitos para exploração dos Blocos BM-CAL5 e BM-CAL-6, que foram licitados na referida Terceira Rodada. O mérito da ação ainda não foi julgado.
Caso a decisão final anule a Terceira Rodada de Licitação, haverá incerteza quanto à validade dos
contratos de concessão da Morro do Barro e esta poderá perder as respectivas concessões.
Tanto o julgamento pela inconstitucionalidade da transferência de contratos de concessão, quanto à
anulação da Terceira Rodada de Licitação, caso julgadas procedentes pelo Poder Judiciário, poderão
nos causar um efeito adverso relevante à nossa Companhia e ao preço de nossas Ações. Para maiores
informações vide Seção “Visão Geral do Setor de Petróleo e Gás Natural no Brasil”, que se encontra
a partir da página 130 deste Prospecto.
Nós dependemos de determinados membros de nossa administração e a saída de alguns
destes membros pode afetar adversamente nossas operações.
Nossas operações são determinadas por certos membros de nosso conselho de administração e de
alguns de nossos diretores, particularmente no que diz respeito às nossas estratégias e operações. Caso
algum destes membros deixe a nossa administração, o nosso negócio e os resultados de operações
podem ser negativamente impactados.
RISCOS RELATIVOS AO BRASIL
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, poderá nos
causar um efeito adverso relevante e no preço de nossas Ações.
O Governo Federal freqüentemente intervém na economia brasileira e ocasionalmente realiza modificações
significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a
inflação, além de outras políticas e normas, freqüentemente resultaram em aumento das taxas de juros,
mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle de remessa e ingresso de
capital e limitação às importações, dentre outras medidas. Poderemos ser afetados de maneira relevante
por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem os seguintes fatores:
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•

taxas de juros;

•

controles de câmbio e limitações de remessas ao exterior, tais como aquelas que foram impostas
em 1989 e no começo de 1990;
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•

variações cambiais;

•

inflação;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

políticas fiscais e normas;

•

escassez de energia;

•

comercialização de petróleo ou gás natural; e

•

outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

Além disso, a incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas
políticas ou normas que afetam esses ou outros fatores pode contribuir para a incerteza econômica no
Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e de valores
mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. Essas incertezas poderão nos causar um
efeito adverso relevante e no preço de nossas Ações.
A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la poderão influenciar
significativamente a incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar nossas atividades e o
preço de nossas Ações.
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas
adotadas pelo Governo Federal no intuito de combatê-la tiveram efeito negativo significativo sobre a
economia brasileira, contribuindo para incerteza econômica e para o aumento da volatilidade do mercado
de valores mobiliários brasileiro. Mais recentemente, a taxa de inflação acumulada em 12 meses, conforme
avaliada pelo Índice Geral de Preços - Mercado, ou IGP-M, era de 3,9% para o fim de 2006 e, para o fim
de 2005, de 2004 e de 2003, as taxas de inflação eram de 1,2%, 12,4% e 8,7%, respectivamente.
As medidas do Governo Federal para controle da inflação freqüentemente têm incluído a manutenção
de política monetária restritiva, com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de
crédito e reduzindo o crescimento econômico. Por exemplo, conforme fixado pelo COPOM, a taxa de
juros oficial no Brasil era de 13,25% em 31 de dezembro de 2006, e de 18,0%, 17,8% e 16,5% no
fim de 2005, de 2004 e de 2003, respectivamente.
As medidas do Governo Federal, incluindo a redução das taxas de juros, intervenção no mercado de
câmbio e medidas para ajustar ou fixar o valor do Real, poderão desencadear aumentos de inflação.
Se o Brasil experimentar inflação elevada no futuro, nós podemos não conseguir ajustar os preços que
nós cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos da inflação em nossa estrutura de custo, o
que poderia aumentar os nossos custos e reduzir a nossa margem operacional líquida, nos causando
um efeito adverso relevante.
A instabilidade cambial pode nos causar um efeito adverso relevante e no preço de mercado
de nossas Ações.
Em conseqüência de diversos fatores, a moeda brasileira sofreu desvalorizações freqüentes e
significativas em relação ao dólar dos Estados Unidos e a outras moedas estrangeiras ao longo das
últimas décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos
econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas
desvalorizações periódicas, durante as quais a freqüência dos ajustes variou de diária a mensal,
sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo.
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De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real e o dólar dos
Estados Unidos e outras moedas. Por exemplo, o Real se desvalorizou em relação ao dólar dos
Estados Unidos 18,7% em 2001 e em 52,3% em 2002.
Embora o Real tenha se valorizado em 18,2%, 8,8%, 13,4% e 9,5% em relação ao dólar dos Estados
Unidos em 2003, em 2004, em 2005 e em 2006, respectivamente, é impossível assegurar que o Real
não sofrerá desvalorização em relação ao dólar dos Estados Unidos novamente. Em 30 de setembro
de 2007, a taxa de câmbio dólar dos Estados Unidos – Real era de R$1,8389 por US$1,00 e, em
31 de dezembro de 2007, de R$1,7713 por US$1,00.
A desvalorização do Real em relação ao dólar dos Estados Unidos poderá criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, o que poderá afetar de modo negativo a
economia brasileira como um todo e nos causar um efeito adverso relevante e no preço de nossas Ações.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros Países, sobretudo nos Estados Unidos e em
Países emergentes, podem prejudicar o preço de mercado de valores mobiliários brasileiros,
inclusive as nossas Ações.
A economia brasileira e o preço de mercado das ações de companhias brasileiras são influenciados, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros Países, especialmente os Estados
Unidos, Países da América Latina e outros Países emergentes. Embora a conjuntura econômica desses
Países possa ser significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos
investidores aos acontecimentos nesses outros Países pode prejudicar o valor de mercado dos valores
mobiliários de companhias brasileiras. Crises em outros Países emergentes podem reduzir o interesse
dos investidores pelos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive as nossas Ações. Isso
poderia prejudicar o preço das nossas Ações, além de dificultar o nosso acesso ao mercado de capitais
e ao financiamento das nossas operações, em termos aceitáveis ou em absoluto.
As crises em outros Países de economia emergente podem diminuir o interesse do investidor
por títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os nossos, o que poderia
afetar negativamente o preço de mercado de nossas Ações.
Os preços de mercado de ações negociadas na BOVESPA, por exemplo, têm sido historicamente
sensíveis às flutuações das taxas de juros dos EUA e ao comportamento das principais bolsas dos EUA.
Qualquer aumento na taxa de juros que prevaleça em outros Países, particularmente nos Estados
Unidos, pode reduzir a liquidez global e o interesse dos investidores pelo mercado brasileiro de ações, o
que afetaria negativamente o preço de mercado de nossas ações ordinárias. Qualquer um destes fatores
pode afetar negativamente o preço de mercado de nossas Ações e dificultar nosso acesso aos mercados
de capital e a financiamentos futuros de nossas operações em termos aceitáveis ou de um modo geral.
Alterações em políticas fiscais brasileiras, bem como nas cobranças impostas ao setor de
petróleo e gás natural, poderão nos causar um efeito adverso relevante.
O Governo Federal implementou, e poderá implementar novamente no futuro, mudanças em suas
políticas fiscais, bem como nas cobranças impostas ao setor de petróleo e gás natural, que nos poderão
afetar. Essas mudanças incluem alterações a alíquotas de tributos e, ocasionalmente, o recolhimento de
contribuições temporárias relacionadas a propósitos governamentais específicos. Algumas dessas
medidas poderão resultar em um aumento de tributos e, nesse caso, poderemos ser incapazes de obter
aumento proporcional de nossas receitas, o que poderá nos causar um efeito adverso relevante.
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RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS NOSSAS AÇÕES ORDINÁRIAS
Estamos realizando uma Oferta de Ações, o que poderá deixar nossa Companhia exposta a
riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos
a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
Nossa Oferta compreende a oferta de Ações realizada no Brasil, em mercado de balcão
não-organizado, por meio de uma distribuição pública primária e secundária registrada na CVM, que
inclui esforços de colocação das Ações no exterior, nos Estados Unidos da América, para investidores
institucionais qualificados, definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities
Act, e para investidores nos demais países (exceto Estados Unidos da América e Brasil), com base no
Regulamento S do Securities Act que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento autorizados pelo governo brasileiro. Os esforços de colocação de Ações da Oferta no
exterior expõem a nossa Companhia às normas de proteção de investidores por conta de incorreções
ou omissões relevantes no Preliminary Confidential Offering Circular e no Confidential Offering
Circular a ser datado da data do Prospecto Definitivo, inclusive no que tange aos riscos de potenciais
procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a estas questões.
Adicionalmente, nossa Companhia é parte do Placement Facilitation Agreement, que regula os esforços de
colocação das Ações no exterior. O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de
indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para indenizá-los no caso de que eles venham
a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções ou omissões relevantes no Preliminary Confidential
Offering Circular ou no Confidential Offering Circular datado da data do Prospecto Definitivo. Caso os
Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, eles
poderão ter direito de regresso contra a nossa Companhia por conta desta cláusula de indenização.
Finalmente, informamos que o Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em
relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, as
quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais.
Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a
Companhia no exterior. Tais procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos da América,
poderão envolver valores substanciais em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos da
América para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Nada impede que os valores
devidos a título indenizatório pela Companhia sejam superiores àqueles obtidos pela nossa
Companhia em razão da Oferta. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos da
América, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que nenhuma
improbidade foi cometida. A eventual condenação de nossa Companhia em um processo no exterior
em relação a incorreções ou omissões no Preliminary Confidential Offering Circular datado da data
deste Prospecto e no Final Confidential Offering Circular datado da data do Prospecto Definitivo, se
envolver valores elevados, poderá ter um impacto significativo e adverso para nossa Companhia.
Após a Oferta, nós continuaremos a ser controlados pelos nosso atual Acionista Controlador,
cujos interesses podem conflitar com os interesses de nossos outros acionistas.
Após a finalização da Oferta, nosso Acionista Controlador deterá, aproximadamente, 60,34% do nosso
capital total e votante, não considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares e, considerando o
exercício da Opção de Ações Suplementares, nosso Acionista Controlador deterá, aproximadamente,
54,3%. Nosso Acionista Controlador deterá poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos
membros de nosso conselho de administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que exigir
aprovação dos acionistas, incluindo certas transações entre partes relacionadas, reorganizações societárias,
alienações e a quantidade e o prazo para o pagamento de dividendos. Os interesses de nosso Acionista
Controlador podem diferir, e podem conflitar, dos interesses dos nossos outros acionistas.
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A volatilidade e falta de liquidez do mercado acionário brasileiro poderão limitar
significativamente a capacidade dos investidores de vender nossas ações ordinárias pelo
preço e no momento desejados.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é significativamente menor, menos líquido, mais volátil e
mais concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais, tal como o dos
Estados Unidos. Como exemplo, a BOVESPA apresentou capitalização bursátil de US$723,0 bilhões
(R$1.545 bilhões) em 2006, e um volume médio de negociação diária de US$1,1 bilhão (R$2,4 bilhões)
no período de 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2006. Já a NYSE apresentou capitalização
bursátil de US$25,0 trilhões em 31 de dezembro de 2006, e um volume médio de negociação diária de
US$68,3 bilhões no período de 12 meses que terminou em 31 de dezembro de 2006. O mercado de
valores mobiliários brasileiro é significativamente mais concentrado. As dez ações mais negociadas em
termos de volume contabilizaram 46,1% de todas as ações negociadas na BOVESPA no período de
12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2006. Essas características de mercado podem limitar
substancialmente a capacidade dos acionistas de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem
fazê-lo e, conseqüentemente, poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das Ações. Após
a consumação da presente Oferta, a capacidade de venda de nossas Ações pelo preço e no momento
desejados pelos investidores poderá ficar substancialmente limitada.
Um mercado ativo e líquido para nossas Ações poderá não se desenvolver e a participação de
pessoas relacionadas na Oferta poderá ter um impacto adverso na liquidez das Ações e
impactar a definição do preço por Ação.
Não existe atualmente mercado para nossas Ações. Nossas Ações serão listadas e negociadas na
BOVESPA após o início da Oferta. Sendo assim, não há nenhuma garantia de que mercado líquido e
ativo para nossas ações ordinárias será desenvolvido ou mantido após a Oferta.
Mercados de negociação líquidos e ativos geralmente acarretam menor volatilidade de preços e maior
eficiência na execução de ordens de compra e venda de pessoas que não tenham nenhuma relação com
a emissora. A liquidez de um mercado acionário é freqüentemente determinada pelo volume de ações
em circulação. Por conseguinte, a capacidade dos investidores de vender nossas ações ordinárias pelo
preço e no momento desejados poderá ficar substancialmente limitada.
Ademais, nos termos da regulamentação em vigor, no caso de não ser verificado excesso de demanda
superior a um terço da quantidade de ações ofertadas, Pessoas Vinculadas poderão adquirir Ações na
Oferta Institucional o que poderá ter um impacto adverso na liquidez esperada das ações.
Talvez precisemos de recursos adicionais no futuro, podendo optar por obtê-los por meio da
emissão de valores mobiliários, o que poderá afetar o preço de nossas ações ordinárias e
acarretar diluição da participação de investidores nas nossas ações ordinárias.
Nós podemos precisar captar recursos adicionais no futuro por meio de emissão pública ou privada
de ações ou valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis por ações. Qualquer emissão pública
de ações ou valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis por ações poderá afetar o preço de
nossas Ações e acarretar a diluição da participação de investidores nas nossas ações ordinárias.
Ao adquirir Ações, os investidores estarão sujeitos à diluição imediata de seus investimentos.
Nós esperamos que o valor por Ação exceda o valor patrimonial contábil por ação do nosso capital social.
Entretanto, o valor por Ação que os investidores pagarão será provavelmente maior do que nossos ativos
menos o total do passivo dividido por nosso número de Ações, e tais investidores estarão, portanto,
sujeitos a uma imediata e substancial diluição do valor patrimonial contábil do seu investimento. Para mais
informações, vide Seção “Diluição”, que se encontra na página 88 deste Prospecto.
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Nossos administradores e empregados poderão participar de planos de opção de compra de
ações (“Stock Option Plan”) que será bastante relacionado ao desempenho do preço de
nossas Ações. Este plano pode fazer com que nossos administradores e empregados almejem
retornos a curto prazo, o que pode conflitar com os interesses dos acionistas que procuram
retornos a longo prazo em seus investimentos em nossas Ações.
Nossa política de remuneração da administração inclui a previsão do estabelecimento de planos de
opção de compra de Ações, a serem instituídos nos termos das diretrizes aprovadas na Assembléia
Geral Extraordinária de 06 de dezembro de 2007, segundo as quais é permitido que nosso Conselho
de Administração venha a instituir planos de opção de compra de Ações a nossos administradores e
empregados, desde que representem até 4% de nossas ações ordinárias. O preço de aquisição de
nossas opções de compra de Ações, a menos que nosso Conselho de Administração venha a deliberar
de forma diversa, corresponderá ao preço de mercado de nossas Ações, acrescido de 8% ao ano até a
data de seu exercício.
Vide Seção “Administração”, Sub-Seção “Plano de Opção de Compra de Ações” que se encontra na
página 185 deste Prospecto. Da mesma forma, a remuneração recebida por nossos administradores e
por nossos empregados será atrelada ao preço de nossas Ações e o plano de opção de compra de
Ações pode fazer com que os nossos administradores e empregados almejem retornos a curto prazo, o
que pode conflitar com os interesses dos acionistas que procuram retornos a longo prazo de seu
investimento em nossas Ações. Além disso, como descrito acima, nosso plano de opção de compra de
Ações pode conduzir à diluição dos acionistas que investem nesta Oferta. Para informações adicionais
sobre a possível diluição causada por nosso plano de opção de subscrição de Ações, vide Seção
“Diluição”, que se encontra na página 88 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Estimamos receber recursos líquidos de aproximadamente R$390 milhões provenientes da emissão de
23.000.000 Ações no âmbito da Oferta, com base no preço de R$18,00 por Ação, correspondente ao
ponto médio da faixa indicativa de preço entre R$16,00 e R$20,00 por Ação, sem considerar o
exercício da Opção de Ações Suplementares, após a dedução das comissões de distribuição e das
despesas estimadas relativas à Oferta e devidas por nós. Pretendemos utilizar os recursos líquidos
recebidos em razão da Oferta Primária da forma descrita no quadro abaixo:
Destinação dos recursos
Exploração e desenvolvimento de nossos Blocos exploratórios......................
(1)
Atividades geológicas e geofísicas .............................................................
(2)
Perfuração de poços exploratórios ...........................................................
(3)
Atividades de Desenvolvimento ................................................................
(4)
Aquisições de ativos de petróleo e/ou gás no Brasil .....................................
Total.............................................................................................................
(1)

(2)

(3)

(4)

Valor
(em R$ milhões)

Percentual

312
38
140
134
78
390

80,0%

20,0%
100%

Atividades geológicas e geofísicas: Inclui a obtenção e processamento de dados sísmicos da bacia de Santos (Blocos SM-1035, SM-1036 e
SM-1100), da bacia de Camamu-Almada (Blocos BM-CAL-5 e BM-CAL-6) e o bônus de assinatura dos três Blocos obtidos na Nona
Rodada de Licitação (Blocos SM-1035, SM-1036 e SM-1100).
Perfuração de poços exploratórios: Inclui a perfuração de poços exploratórios nos seguintes prospectos: Gengibre, Cravo, Canela e Dendê
(Bloco BCAM-40); Copaíba e Jequitibá (Bloco BM-CAL-5); e Peroba (Bloco BM-CAL-6); juntamente com a perfuração de poços de
avaliação de cada descoberta.
Atividades de Desenvolvimento: Inclui atividades de desenvolvimento planejadas para: (i) campo de Cavalo Marinho, na bacia de Santos;
(ii) completação de Manati, BAS-131 e Sardinha, na bacia de Camamu-Almada.
A aquisição de Blocos ou campos poderá ser realizada por meio das Rodadas de Licitação da ANP ou por meio de cessão de Blocos ou
campos detidos por outros concessionários. As oportunidades de aquisição por cessão de outros concessionários são imprevisíveis e fora do
nosso controle.

Os números apresentados acima representam estimativa da Administração da Companhia com base
nas informações disponíveis no momento. Tais estimativas estão sujeitas a alterações não somente
pelos fatores discriminados na Seção “Considerações Sobre Estimativas e Declarações Futuras” que se
inicia na página 14 deste Prospecto, mas por fatores intrínsecos ao próprio segmento de atuação da
Companhia, a indústria do petróleo e gás natural, segmento que envolve elevados investimentos,
incertezas e riscos, notadamente em razão de variáveis geológicas, alterações de volumes e dinâmica
das acumulações.
A alocação dos nossos recursos é influenciada pelo comportamento do mercado. O futuro
comportamento do mercado não pode ser determinado com precisão neste momento e, dependendo
de sua evolução, pode implicar alteração no plano de aplicação de recursos aqui descritos.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos por nós auferidos em decorrência da
presente Oferta em nossa situação patrimonial, vides Seções “Capitalização” e “Análise e Discussão
da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” que se encontram a
partir das páginas 87 e 96 deste Prospecto, respectivamente.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta nossos montantes de disponibilidades (caixa, bancos e aplicações
financeiras em fundos de investimento), endividamento de curto e longo prazo e a capitalização total
em 30 de setembro de 2007, em base histórica real e ajustado para refletir o recebimento de recursos
líquidos após a dedução das comissões de distribuição e despesas estimados em R$390 milhões, com
base no preço de R$18,00 por Ação, correspondente ao ponto médio da faixa indicativa de preço por
Ação proveniente da emissão das Ações pela Companhia no âmbito da Oferta Primária, sem
considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. A tabela abaixo deve ser lida em conjunto
com as Seções “Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, que se encontram nas
páginas 90 e 96 deste Prospecto, respectivamente, e nossas Demonstrações Financeiras Combinadas
Consolidadas relativas a 30 de dezembro de 2007, objeto de revisão especial, e respectivas notas
explicativas, constantes deste Prospecto Preliminar.
Em 30 setembro de 2007
Ajustado(1)
Real
(Em R$ milhões)
Disponibilidades .......................................................................................
Financiamentos e empréstimos
Financiamentos e empréstimos de curto prazo .......................................
Financiamentos e empréstimos de longo prazo..........................................
Total dos financiamentos e empréstimos...................................................
Total do patrimônio líquido .....................................................................
Capitalização total....................................................................................
(1)

28,2

418,2

169,5
111,1
280,6
86,8
367,4

169,5
111,1
280,6
476,8
757,4

Ajustado para refletir a aplicação dos recursos líquidos provenientes da Oferta, sem considerar a emissão pela Companhia de Ações
Suplementares e excluindo comissões de distribuição e despesas estimadas.
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DILUIÇÃO
Em 30 de setembro de 2007, o valor do nosso patrimônio líquido, calculado a partir das Demonstrações
Financeiras Combinadas Consolidadas para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007,
era de R$86,8 milhões. O valor patrimonial por ação, que representa o valor contábil do nosso patrimônio
líquido constante de referidas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas dividido pelo número
total de Ações de nossa emissão, correspondia, na mesma data, a R$2,48.
Considerando a subscrição de 23.000.000 Ações ao preço de R$18,00 por Ação, correspondente ao
ponto médio da faixa indicativa de preço por Ação proveniente da emissão das Ações pela
Companhia no âmbito da Oferta Primária, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares, o valor do nosso patrimônio líquido em 30 de setembro de 2007 seria de,
aproximadamente, após dedução das comissões de distribuição e despesas estimadas,
R$476,8 milhões, representando R$8,22 por Ação. Considerando o preço de R$18,00 por Ação, a
realização da Oferta representaria, em 30 de setembro de 2007, um aumento imediato do valor
patrimonial contábil por Ação correspondente a R$5,74 por Ação para os atuais acionistas,
representando uma diluição imediata no valor patrimonial contábil de R$9,78 por Ação para os
novos investidores adquirentes de Ações no contexto da presente Oferta. Esta diluição representa a
diferença entre o Preço de Distribuição pago pelos investidores e o valor patrimonial contábil por
Ação imediatamente após a Oferta. O preço efetivo por Ação emitida nesta Oferta será informado no
Prospecto Definitivo e poderá ser diferente do ponto médio da faixa indicativa de preço informado na
capa deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação:
Diluição

Valor
(1)

Preço de Distribuição ........................................................................................................
Valor patrimonial por Ação em 30 de setembro de 2007.....................................................
Valor patrimonial por Ação em 30 de setembro de 2007 ajustado pela Oferta ....................
Aumento no valor patrimonial por Ação atribuído aos acionistas existentes .......................
Diluição por Ação para novos investidores..........................................................................
Percentual de diluição para os novos investidores(2) .............................................................
(1)
(2)

R$18,00
R$2,48
R$8,22
R$5,74
R$9,78
54,3%

Correspondente ao ponto médio da faixa indicativa de preço informada na capa deste Prospecto.
Calculado por meio da diluição no valor patrimonial contábil por ação dos novos investidores pelo Preço de Distribuição.

O Preço de Distribuição não guarda relação com o valor patrimonial de nossas Ações e será fixado com
base no Procedimento de Bookbuilding. Para mais informações sobre a fixação do Preço de Distribuição,
vide Seção “Informações Relativas à Oferta” que se encontra na página 46 deste Prospecto.
Um aumento (redução) de R$1,00 no preço por Ação de R$18,00, aumentaria (reduziria), após a conclusão
da Oferta e sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares: (i) o valor do nosso patrimônio
líquido contábil em R$23 milhões; (ii) o valor patrimonial por Ação em 30 de setembro de 2007 ajustado
pela oferta em R$0,40 por Ação; e (iii) a diluição por Ação para novos investidores em R$0,40 por
Ação, considerando que o número de Ações emitidas no âmbito da Oferta, conforme estabelecido na
capa deste Prospecto, não sofrerá alteração. O valor do nosso patrimônio líquido contábil após a
conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes da alteração do preço por Ação, bem
como de quaisquer outras alterações nos termos e condições desta Oferta que somente serão
conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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Diluição
De acordo com o nosso Estatuto Social, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo
com as Diretrizes para a Estruturação de Plano de Opção de Compra de Ações aprovadas em
Assembléia Geral de 06 de dezembro de 2007, por decisão de nosso Conselho de Administração
podemos outorgar planos de opção de compra ou subscrição de nossas Ações, sem direito de
preferência para os acionistas, em favor de executivos e empregados da nossa Companhia e de nossas
controladas diretas ou indiretas.
Os planos de opção de compra de Ações a serem oferecidas nos termos dessas diretrizes
representarão, a qualquer momento, até 4% do nosso capital social. O preço de exercício destas
opções, exceto se de outra forma dispuser nosso Conselho de Administração, deverá ser igual ao valor
de mercado, por Ação, na data da concessão das Opções, acrescida de 8% ao ano até a data de seu
exercício. Os termos e condições, inclusive o preço por Ação, dos planos de opção de compra das
Ações serão definidos pelo Conselho de Administração no momento da outorga ou concessão. Os
acionistas, nos termos do que dispõe o artigo 171, § 3°, da Lei das Sociedades por Ações, não terão
preferência no exercício da opção de compra de Ações.
Buscamos, pelo acréscimo anual do preço de exercício das Opções ao percentual de 8%, aumentar o
grau de comprometimento do beneficiário do plano, fixando uma meta pré-estabelecida, na qual
apenas após seu atingimento as Opções serão economicamente atrativas. As Ações decorrentes do
exercício das opções de compra serão outorgadas aos beneficiários do plano por meio de transferência
de Ações existentes em tesouraria ou por emissão de novas Ações, com o conseqüente aumento do
capital social da Companhia.
Ainda não foram outorgados quaisquer opções no âmbito do referido Plano de Opção de Compra de Ações.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS
As informações financeiras combinadas consolidadas em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006
relativas aos exercícios encerrados nessas datas apresentadas abaixo foram extraídas das nossas
Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas, incluídas no Anexo F deste Prospecto, elaboradas
de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e auditadas pela Ernst & Young, conforme
indicado no seu parecer também incluso neste Prospecto. As informações financeiras combinadas
consolidadas em 30 de setembro de 2006 e 2007 e relativas aos períodos de nove meses encerrados nessas
datas apresentadas abaixo foram extraídas das nossas Demonstrações Financeiras Combinadas
Consolidadas, incluídas no Anexo H deste Prospecto, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil e submetidas à revisão limitada de Ernst & Young, conforme indicado no seu relatório
também incluso neste Prospecto.
Para mais informações, vide Seções “Sumário da Companhia” e “Análise e Discussão da
Administração Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, Sub-Seção “Eventos
Recentes”, que se iniciam nas páginas 18 e 102 deste Prospecto, respectivamente.
As informações financeiras abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossas
Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas, incluindo as respectivas notas explicativas,
bem como as informações contidas nas Seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras
Informações” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados
Operacionais” que se iniciam nas páginas 16 e 96 deste Prospecto, respectivamente.
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Informações financeiras e operacionais selecionadas
Informações das Demonstrações Combinadas Consolidadas do Resultado

2004

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005
2006
2004 x 2005 2005 x 2006
(1)
(1)
(1)
(%)
(%)
(%)
(%)(2)
(%)(2)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)

RECEITA BRUTA ..............

72.242

(-) Impostos sobre vendas ....

(2.678)

RECEITA LÍQUIDA
DE VENDAS ....................

69.564

100,0

90.068

100,0

65.557

100,0

(-) Custo dos produtos
vendidos ...........................

(56.274)

(80,9)

(56.790)

(63,1)

(57.583)

(87,8)

LUCRO BRUTO.................

13.290

19,1

33.278

36,9

7.974

12,2

RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS .............

387

0,6

(13.730)

(15,2)

(2.410)

(3,7)

(3,6)

(3.053)

(3,4)

(4.441)

(6,8)

Despesas gerais
e administrativas...............

(2.505)

103,8
(3,8)

Amortização do ágio............

–

–

Baixa do poço 1 – SCS – 11 ....

–

–

Resultado financeiro
líquido ..............................

2.892

RESULTADO
OPERACIONAL ..............

13.677

Resultado
não operacional ................

(91)

93.480
(3.412)

–

103,8
(3,8)

–

68.138
(2.581)

103,9
(3,9)

29,4

(27,1)

27,4

(24,4)

29,5

(27,2)

0,9
150,4
(3.647,8)

1,4
(76,0)
(82,4)

21,9

45,5

–

–

–

–

–

–

–

–

4,9

2.031

3,1

53,5

(54,2)

19.548

21,7

5.564

8,5

42,9

(71,5)

(0,1)

(1.209)

(1,3)

1.228,6

(45,2)

(15.115)

(16,8)

4.438

19,7

(4.2)

(662)

(1,0)

LUCRO (PREJUÍZO)
ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL............................

13.586

19,5

18.339

20,4

4.902

7,5

35,0

(73,3)

Imposto de renda e da
contribuição social............

(4.607)

(6,6)

(6.976)

(7,7)

(2.194)

(3,3)

51,4

(68,6)

LUCRO LÍQUIDO
(PREJUÍZO) DO
EXERCÍCIO.....................

8.979

12,9

11.363

12,6

2.708

4,1

26,6

(76,2)

(1)
(2)

Indicam os percentuais de representatividade das contas em relação à Receita Líquida de Vendas.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.
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Informações financeiras e operacionais selecionadas
Período de Nove Meses encerrado
em 30 de setembro
2006

RECEITA BRUTA ...................................

103,8
(3,8)

76.951

112,7

36,5
322,6

(-) Impostos sobre vendas .........................

(2.057)

(8.694)

(12,7)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS ..........

54.305

100,0

68.257

100,0

25,7

(-) Custo dos produtos vendidos...............

(43.199)

(79,5)

(56.972)

(83,5)

31,9

LUCRO BRUTO .....................................

11.106

20,5

11.285

16,5

1,6

RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS ..................................

(516)

(1,0)

(20.918)

(30,6)

3.953,9

Despesas gerais e administrativas .............

(2.913)

(5,4)

(3.263)

(4,8)

12,0

(5,0)

–
–

(3)

Amortização do ágio ................................

–

–

(3.384)

Provisão para perda em
ativo imobilizado...................................

–

–

(25.273)

(37,0)

Resultado financeiro líquido.....................

2.397

4,4

11.002

16,1

359,0

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES
DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL..................

10.590

19,5

(9.633)

(14,1)

(191,0)

(3.625)

(6,7)

3.016

4,4

(183,2)

6.965

12,8

(6.617)

(9,7)

Imposto de Renda e
Contribuição Social ...............................
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)
DO PERÍODO ......................................
(1)
(2)
(3)
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56.362

3º trimestre 2006 x
3º trimestre 2007
(1)
(1)
(2)
(%)
(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)
2007

(3)

(3)

(195)

Indicam os percentuais de representatividade das contas em relação à Receita Líquida de Vendas.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.
Em junho de 2007 efetuamos provisão para perda no Campo de Coral no montante de R$25,3 milhões. Tal provisionamento, não
recorrente, afetou significativamente nosso resultado, tendo sido o principal fator para nosso resultado negativo de R$6,6 milhões, não
obstante o lucro bruto de R$11,3 milhões.

Informações financeiras e operacionais selecionadas
BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO CONSOLIDADO
2004

2005
(1)

(%)

Em 31 de dezembro de
2006
(1)

2004 x 2005

(1)

(2)

(%)
(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)

2005 x 2006
(2)

(%)

ATIVO
Circulante ..............................................................
Disponibilidades .................................................
Contas a receber da Petrobrás.............................
Estoques..............................................................
Tributos a compensar .........................................
Outros créditos ...................................................

21.043
8.311
7.441
3.779
452
1.060

14,4
5,7
5,1
2,6
0,3
0,7

31.058
19.639
3.276
5.851
2.253
39

21,9
13,9
2,3
4,1
1,6
0,0

33.291
17.371
3.979
6.671
5.161
109

8,0
4,1
0,9
1,6
1,2
0,0

47,6
136,3
(56,0)
54,8
398,5
(96,3)

7,2
(11,5)
21,5
14,0
129,1
179,5

8.870

6,0

7.109

5,0

13.066

3,1

(19,9)

83,8

8.870
–

6,0
–

7.109
–

5,0
–

7.472
5.594

1,8
1,3

(19,9)
–

5,1
–

Permanente ............................................................ 116.770
Investimentos ......................................................
–
Imobilizado......................................................... 113.818
2.952
Diferido ..............................................................

79,6
–
77,6
2,0

103.519
–
97.752
5.767

73,1
–
69,0
4,1

372.598
64.668
282.224
25.706

88,9
15,4
67,4
6,1

(11,3)
–
(14,1)
95,4

259,9
–
188,7
345,7

Total do ativo ........................................................ 146.683

100,0

141.686

100,0

418.955

100,0

(3,4)

195,7

Circulante .............................................................. 108.450
Empréstimos e Financiamentos ...........................
8.875
Empréstimos de empresas ligadas........................ 73.425
Contas a pagar por aquisição de ativos ...............
–
Contas a pagar Petrobrás .................................... 22.921
Tributos a recolher..............................................
2.216
Outras contas a pagar .........................................
1.013

73,9
6,1
50,1
–
15,6
1,5
0,7

81.005
10.215
59.660
–
7.431
2.662
1.037

57,1
7,2
42,1
–
5,2
1,9
0,7

286.816
123.139
125.866
19.740
13.840
2.399
1.832

68,5
29,4
30,0
4,7
3,3
0,6
0,4

(25,3)
15,1
(18,8)
–
(67,6)
20,1
2,4

254,1
1.105,5
110,9
–
86,2
(9,9)
76,7

Não Circulante.......................................................
Empréstimos e Financiamentos ...........................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos.................................................
Provisão para abandono .....................................

24.733
15.870

16,9
10,8

32.534
11.958

23,0
8,4

69.625
30.443

16,6
7,3

31,5
(24,7)

114,0
154,6

5.348
3.515

3,6
2,4

5.218
15.358

3,7
10,8

6.991
32.191

1,7
7,7

(2,4)
336,9

34,0
109,6

Patrimônio Líquido ................................................
Capital subscrito .................................................
Capital a integralizar...........................................
Lucros (Prejuízos) acumulados............................

13.500
24.800
(8.007)
(3.293)

9,2
16,9
(5,5)
(2,2)

28.147
25.800
(5.723)
8.070

19,9
18,2
(4,0)
5,7

62.514
94.800
(38.341)
6.055

14,9
22,6
(9,2)
1,4

108,5
4,0
(28,5)
345,1

122,1
267,4
569,9
(25,0)

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo .......................................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos.................................................
Fundo de reserva para abandono Coral...................

PASSIVO

Total do passivo e patrimônio líquido.................... 146.683
(1)
(2)

100,0

141.686

100,0

418.955

100,0

(3,4)

195,7

Indicam os percentuais de representatividade das linhas em relação ao total do Ativo ou do Passivo, respectivamente.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.
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Informações financeiras e operacionais selecionadas

Períodos encerrados
Em 31 de dezembro
de 2006

Em 30 de setembro
de 2007

(1)

(1)

31 de dezembro
de 2006 x
30 de setembro
de 2007
(2)

(%)
(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)
ATIVO
Circulante ............................................................................
Disponibilidades ...............................................................
Contas a receber da Petrobrás ..........................................
Estoques ...........................................................................
Tributos a compensar .......................................................
Outros créditos .................................................................

33.291
17.371
3.979
6.671
5.161
109

8,0
4,1
0,9
1,6
1,2
0,0

53.198
28.254
12.305
4.362
7.615
662

12,1
6,4
2,8
1,0
1,7
0,2

59,8
62,7
209,2
(34,6)
47,5
507,3

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo..................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos...........
Fundo de reserva para abandono Coral.........................

13.066
7.472
5.594

3,1
1,8
1,3

25.921
17.741
8.180

5,9
4,0
1,9

98,4
137,4
46,2

Permanente ..........................................................................
Investimentos....................................................................
Imobilizado.......................................................................
Diferido ............................................................................

372.598
64.668
282.224
25.706

88,9
15,4
67,4
6,1

361.281
61.284
278.087
21.910

82,0
13,9
63,1
5,0

(3,0)
(5,2)
(1,5)
(14,8)

Total do ativo......................................................................

418.955

100,0

440.400

100,0

5,1

PASSIVO
Circulante ............................................................................
Empréstimos e Financiamentos.........................................
Empréstimos de empresas ligadas .....................................
Contas a pagar por aquisição de ativos ............................
Contas a pagar Petrobrás..................................................
Tributos a recolher ...........................................................
Outras contas a pagar.......................................................

286.816
123.139
125.866
19.740
13.840
2.399
1.832

68,5
29,4
30,0
4,7
3,3
0,6
0,4

208.428
31.744
137.714
18.113
11.441
7.578
1.838

47,3
7,2
31,3
4,1
2,6
1,7
0,4

(27,3)
(74,2)
9,4
(8,2)
(17,3)
215,9
0,3

Não Circulante ....................................................................
Empréstimos e Financiamentos.........................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..............
Provisão para abandono ...................................................

69.625
30.443
6.991
32.191

16,6
7,3
1,7
7,7

145.199
111.140
9.197
24.862

33,0
25,2
2,1
5,6

108,5
265,1
31,6
(22,8)

Patrimônio Líquido..............................................................
Capital subscrito...............................................................
Capital a integralizar ........................................................
Lucros (prejuízos) acumulados .........................................

62.514
94.800
(38.341)
6.055

14,9
22,6
(9,2)
1,4

86.773
94.800
(7.465)
(562)

19,7
21,5
(1,7)
(0,1)

38,8
0,0
(80,5)
(109,3)

Total do passivo e patrimônio líquido.................................

418.955

(1)
(2)

100,0

440.400

100,0

Indicam os percentuais de representatividade das linhas em relação ao total do Ativo ou do Passivo, respectivamente.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.
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5,1

Informações financeiras e operacionais selecionadas
OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Reconciliação entre EBITDA e Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
Em 30 de
Exercício social encerrado em
setembro de
31 de dezembro de
2005
2006
2006
2004
(em R$ milhares)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício .............
Total da despesa (benefício) do imposto
de renda e contribuição social.....................
Despesas (receitas) financeiras, líquidas .........
Depreciação e amortização............................
Baixa do Poço e Provisão para perda.............
EBITDA ........................................................
Margem EBITDA ..........................................

Em 30 de
setembro de
2007

8.979

11.363

2.708

6.965

(6.617)

4.607

6.976

2.194

3.625

(3.016)

(2.892)
11.547
–
22.241
32,0%

(4.438)
15.581
15.115
44.597
49,5%

(2.031)
11.536
–
14.407
22,0%

(2.397)
9.971
–
18.164
33,5%

(11.002)
14.931
25.273
19.569
28,7%
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO
FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS
A presente análise e discussão da administração sobre a situação financeira e o resultado das operações é
baseada em e deve ser lida em conjunto com: (i) nossas Demonstrações Financeiras Combinadas
Consolidadas em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e para os exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e em 30 de setembro de 2006 e 2007 para os períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2006 e 2007; e (ii) outras informações contábeis e gerenciais e
demais informações constantes das Seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras
Informações”, “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais” e “Informações Financeiras e
Operacionais Selecionadas” que se encontram nas páginas 16, 35 e 90 deste Prospecto, respectivamente.
Esta Seção contém estimativas e declarações futuras que envolvem riscos e incertezas. Os resultados
efetivamente obtidos por nós poderão diferir substancialmente daqueles discutidos nessas estimativas
e declarações futuras por diversas razões, incluindo, sem limitação, aquelas indicadas nas Seções
“Considerações sobre Estimativas e Declarações Futuras” e “Fatores de Risco”, que se iniciam nas
páginas 14 e 68 deste Prospecto, respectivamente.
VISÃO GERAL
Somos uma companhia independente de exploração e produção de petróleo e gás natural. Iniciamos
nossa atuação no mercado brasileiro logo após a edição da Lei do Petróleo e a conseqüente
flexibilização do monopólio do setor de petróleo no Brasil, que permitiu a entrada de empresas privadas
no setor de exploração e produção de petróleo e gás natural. Desde nossa entrada no mercado em 1999,
conseguimos construir uma carteira balanceada de ativos de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e gás natural. Nossa administração possui amplo conhecimento técnico adquirido por meio de
muitos anos de serviços prestados às principais empresas petrolíferas brasileiras e à ANP.
Somos parte de um sólido grupo internacional com experiência na indústria de petróleo e gás natural,
em terra e no mar. Nosso Acionista Controlador, Norse Energy Corp ASA, é uma companhia
norueguesa listada na Bolsa de Valores de Oslo que, além das atividades no Brasil, desempenha
atividades de exploração, produção, transporte e venda de gás natural nos Estados Unidos.
Detemos nossos ativos por meio de concessões de longo prazo outorgadas pela ANP, as quais
compartilhamos com outros participantes da indústria de petróleo e gás natural. Em linha com nossa
estratégia de entrada no Brasil, atuamos como uma companhia não-operadora até 2007. A Operadora
da maioria de nossos ativos é a Petrobras, uma das dez maiores empresas de energia do mundo em
2007, de acordo com o ranking da Platts, e também a Operadora da maioria dos campos de petróleo
e gás natural no Brasil.
Na Nona Rodada de Licitação ocorrida em novembro de 2007, como estratégia de expansão no
Brasil, adquirimos três novos blocos em consórcio com a Brasoil, localizados na Bacia de Santos, nos
quais detemos participação de 50% e somos Operadores.
Nossos ativos de produção, desenvolvimento e exploração estão situados nas bacias de Santos,
Camamu-Almada e Recôncavo. Acreditamos que as bacias marítimas de Camamu-Almada e de Santos,
onde temos a maioria dos nossos ativos, são duas das mais promissoras e ainda sub-exploradas bacias em
exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.
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O campo de Manati, na bacia marítima de Camamu-Almada, é o maior campo de gás natural
não-associado em produção no Brasil, com Reservas 2P de 24,5 bilhões de metros cúbicos de gás
natural, das quais detemos 10%. Este campo iniciou sua produção em janeiro de 2007, e em 30 de
setembro de 2007 a produção correspondia a, aproximadamente, 3,8 milhões de metros cúbicos por
dia, com quatro poços conectados. Em 27 de dezembro de 2007, com todos os seis poços conectados,
a produção atingiu 5,8 milhões de metros cúbicos por dia.
A bacia marítima de Santos, onde se localizam os campos de Coral, Cavalo Marinho e Estrela do Mar
e os Blocos exploratórios adquiridos na Nona Rodada de Licitação realizada pela ANP, quais sejam,
S-M-1100, S-M-1035 e S-M-1036, tem sido palco de importantes descobertas nos últimos anos e
constitui um foco cada vez mais importante de investimentos em razão da sua similaridade geológica
com a bacia adjacente e mais produtiva, a bacia de Campos. Partes importantes da bacia de Santos
foram classificadas pela ANP como de elevado potencial, durante as rodadas de licitações de Blocos,
em função das relevantes descobertas de petróleo e gás natural e dos interesses que atrai para
investimentos em pesquisa exploratória.
A bacia terrestre do Recôncavo, na Bahia, onde detemos participações em dois Blocos, é a mais antiga
bacia no Brasil e, de acordo com a ANP, possui uma produção acumulada de mais de 1,4 bilhão de
barris de petróleo até dezembro de 2005, com ampla infra-estrutura, sendo considerada de baixorisco para descobertas de pequeno e médio porte.
Além dos dois campos em produção, Manati e Coral, possuímos Recursos Contingentes e Blocos
exploratórios onde foi identificado potencial para futuras descobertas. Não há certeza quanto a
eventuais descobertas, mas, caso ocorram, irão afetar de forma significativa nossas reservas e o valor
da nossa Companhia. Estimamos que nossas atividades de exploração nos expõem a um volume
considerável de recursos potenciais. Em 31 de dezembro de 2006, nossas reservas atingiram
21,5 milhões de barris de Óleo Equivalente classificados como 1P; 33,2 milhões de barris de Óleo
Equivalente classificados como 2P; e 44,2 milhões de barris de Óleo Equivalente classificados como
3P, de acordo com o relatório, relativo a dezembro de 2006 preparado pela Gaffney Cline.
CENÁRIO MACRO-ECONÔMICO
Nossos resultados operacionais podem ser afetados (i) pelo volume de petróleo, condensado e gás
natural que produzimos e vendemos; (ii) por alterações nos preços praticados no mercado
internacional de petróleo e seus derivativos, os quais são expressos em Dólares norte-americanos; e
(iii) por alterações no mercado nacional de gás natural, os quais são expressos em Reais. Além disso,
as condições políticas e econômicas brasileiras, flutuações entre o Real e o Dólar norte-americano, a
taxa LIBOR, as taxas de inflação, as políticas cambiais, a economia e o cenário político mundiais, em
particular no Oriente Médio, onde se encontram os maiores produtores de petróleo, podem afetar
nossos resultados operacionais futuros.
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
Entre 31 de dezembro de 2004 e 2005, o Real sofreu valorização frente ao Dólar dos Estados Unidos
de 11,7 %. Ainda que tenha havido valorização, o Brasil teve saldo em conta corrente positivo de
US$14,0 bilhões, seu maior superávit já registrado. A taxa de desemprego decresceu de 9,6% em
31 de dezembro de 2004 para 8,3% em 31 de dezembro de 2005 nas principais regiões metropolitanas
do Brasil, de acordo com estimativas do IBGE. Em 2005, a média de inflação, medida pelo IPCA, foi de
5,7% e a média da taxa de juros TJLP foi de 9,8%. O PIB cresceu 2,9% no mesmo ano.
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Em 2006, o Real manteve sua tendência e teve valorização frente ao dólar dos Estados Unidos de
8,5% entre 31 de dezembro de 2005 e 2006. Mesmo com a valorização, o Brasil alcançou saldo em
conta corrente positivo de US$13,6 bilhões. Pelo quarto ano consecutivo a relação Transações
Correntes/PIB, como indicador de vulnerabilidade às crises financeiras internacionais, é positiva, ou
seja, mostra uma exposição menor do país ao risco. A taxa de desemprego cresceu para 8,4% em
31 de dezembro de 2006 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de acordo com estimativas
do IBGE. Em 2006, a inflação medida pelo IPCA foi de 3,1% e a taxa de juros TJLP foi de 6,85%. As
reservas internacionais também alcançaram patamares históricos e com melhor qualidade, reduzindo
a participação de capital especulativo.
Os resultados macroeconômicos preliminares do ano de 2007 apontam para uma aceleração do ritmo
do crescimento econômico com estabilidade monetária. A valorização cambial de 14,0% observada
nos nove primeiros meses do ano tem contribuído para uma redução ainda maior da inflação que, no
período de nove meses encerrado em setembro de 2007, medida pelo IPCA, atingiu 2,0%. No campo
externo, o superávit comercial acumulado nos nove primeiros meses de 2007, US$30,9 bilhões, foi
ligeiramente menor que os US$34,0 bilhões registrados nos nove primeiros meses de 2006, apesar da
valorização cambial observada no período. As reservas internacionais do País continuaram a crescer,
alcançando US$163,0 bilhões ao final de setembro de 2007.
A previsão do Banco Central é de que a economia mundial continuará em expansão e que a economia
brasileira será capaz de manter taxas de inflação em torno de 4,5% ao ano e taxas de crescimento
interno de aproximadamente 4 a 5% nos próximos anos.
Cenário do Setor Energético
Para o setor energético, o Plano Nacional de Energia, PNE 2030, publicado em julho de 2007 pelo
Ministério de Minas e Energia, prevê a diversificação das fontes que compõem a matriz energética
brasileira, mas com expansão do setor do petróleo e gás, com os seguintes indicadores principais:
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•

crescimento da população brasileira em 55 milhões de pessoas até 2030;

•

crescimento do PIB brasileiro de US$796,3 bilhões em 2005 para US$2.133,2 bilhões em 2030;

•

crescimento das Reservas Provadas de petróleo de 11,7 bilhões de barris em 2005 para 19,4
bilhões em 2030;

•

crescimento das Reservas Provadas de gás natural de 306 bilhões de m³ em 2005 para 1,654
bilhões de m³ em 2030;

•

crescimento da demanda de energia per capita de 1,2 tonelada equivalente de petróleo por
habitante (tep/hab) em 2005 para 2,3 tep/hab em 2030;

•

crescimento no consumo de petróleo no Brasil de 1,7 milhão de barris em 2005 para 2.9 milhões
de barris em 2030; e

•

crescimento no consumo de gás natural no País de 57 milhões metros cúbicos por dia em 2005
para 267 milhões metros cúbicos por dia em 2030.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE PREÇOS
Os preços internacionais do petróleo aumentaram a uma taxa recorde em 2006. Os principais fatores
desse aumento de preço incluem:
•

o crescimento substancial na demanda por petróleo e seus derivados;

•

limitação do crescimento da produção e fornecimento pelas grandes empresas de petróleo;

•

falta de capacidade de produção das refinarias; e

•

tensões no Oriente Médio e em outras regiões do mundo.

Os nossos preços do petróleo são influenciados pelos preços internacionais do petróleo. Atualmente, o
preço que cobramos pelo petróleo é mais baixo do que os preços do Brent.
Em 2007, os preços do petróleo atingiram recordes históricos. A Organização dos Países
Exportadores de Petróleo prevê o crescimento da demanda mundial de petróleo em 1,52% em 2007 e
1,56% em 2008.
A tabela abaixo apresenta crescimento do PIB, preços do Brent (média e fechamento), inflação, taxas
de juros e taxa de câmbio (Real/Dólar dos Estados Unidos) nos períodos indicados:
Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2004
2005
2006
Crescimento do PIB ...........................................
Preço Brent (fechamento em US$)......................
Média Preço Brent (em US$)..............................
Taxa de Inflação (IGP-M)(1)................................
Taxa de Inflação (IPCA)(2) ..................................
Taxa Libor ........................................................
Taxa Selic .........................................................
TJLP(3) ................................................................
Valorização do Real frente ao Dólar..................
Taxa de Câmbio R$para US$ 1.00 ....................
Taxa de Câmbio média– R$para US$ 1.00 ........

5,7%
40,24
38,32
12,4%
7,6%
2,78%
17,75%
9,75%
8,0%
2,65
2,93

2,9%
58,87
54,51
1,2%
5,7%
4,70%
18,00%
9,75%
11,7%
2,34
2,43

3,7%
60,13
65,42
3,8%
3,1%
5,37%
13,25%
6,85%
8,5%
2,14
2,18

Período de nove
meses encerrado em
30 de setembro de
2006
2007
–
61,37
67,32
2,3%
2,0%
5,37%
14,25%
7,50%
7,1%
2,17
2,18

–
79,40
67,27
4,1%
4,1%
5,13%
11,25%
6,25%
14,0%
1,84
2,00

(1)

A inflação (IGP-M) é o índice geral de preço do mercado medido pela Fundação Getúlio Vargas.
A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
(3)
Representa a taxa de juros aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (fim do período).
Fontes: BNDES, Banco Central, Bloomberg e Fundação Getúlio Vargas.
(2)

PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM NOSSOS RESULTADOS OPERACIONAIS
Oscilação no Preço do Petróleo e do Gás Natural
Nosso resultado operacional é afetado pelo volume de nossa produção e pelos preços do petróleo,
condensado e gás natural que vendemos.
Nossas receitas são mais sensíveis às variações de preço do petróleo e condensado do que do volume
de vendas. Os preços do petróleo variam significativamente em mercados internacionais. Os preços
médios do Brent eram de aproximadamente US$38,32 por barril em 2004 e US$67,27 por barril nos
nove primeiros meses de 2007.
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Qualquer aumento ou diminuição significativos da nossa capacidade total de produção do gás natural
depende de uma combinação de demanda de nossos clientes e capacidade do gasoduto e do campo. O
preço de gás natural depende de fatores internos, tais como a estrutura de transporte e gasodutos
disponíveis para escoar a produção de gás natural, assim como o preço estipulado em contratos
individuais. O preço de gás natural de acordo com os nossos contratos é estipulado em um preço fixo
que é ajustado anualmente pelas taxas de inflação (IGPM).
Para maiores informações vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais”, Sub-Seção “Breve Histórico sobre Preços”, que se inicia na
página 99 deste Prospecto.
Taxa de câmbio
O resultado de nossa operação é diretamente afetado pelas variações da taxa de câmbio, dado que
parte da nossa receita da venda do petróleo é determinada por preços em Dólar dos Estados Unidos.
Em 30 de setembro de 2007, 61,1% de nossa receita de vendas estava relacionada ao petróleo e
condensado. O preço da venda do petróleo é determinado na data da entrega, tendo como referência
o Brent, que é então convertido em Reais pela taxa PTAX do dia anterior da emissão da fatura.
Assim, qualquer valorização do Real frente ao Dólar dos Estados Unidos reduz nossas receitas de
vendas de petróleo e condensado em Real e vice-versa.
Do nosso endividamento total de R$280,6 milhões em 30 de setembro de 2007, R$204,8 milhões é
denominado em dólares de Estados Unidos. O endividamento remanescente de R$75,8 milhões é
denominado em Reais.
Temos, ainda, uma porção significativa de nossas despesas em Dólares, principalmente relacionadas a
custos de produção e investimentos, para o qual não temos proteção contratada para o caso de mudança
inesperada nas taxas de câmbio. Nossas despesas gerais e administrativas, nossos investimentos em
conteúdo local e despesas operacionais de arrendamento são tipicamente cobradas em Reais.
Além disso, nosso contrato de venda de gás natural oriundo do campo de Manati é denominado em Reais,
enquanto nosso contrato de venda de petróleo oriundo do campo de Coral é denominado em Dólares.
Dessa forma, qualquer desvalorização do Real frente ao Dólar poderá aumentar nossas despesas e
endividamento e reduzir as receitas oriundas de nosso contrato de venda de petróleo.
Preços dos Equipamentos e Serviços
O preço dos equipamentos e serviços utilizados na exploração e produção de petróleo e gás natural
tem sofrido apreciação significativa ao longo dos últimos anos. A demanda por esses equipamentos e
serviços tem sido superior à sua oferta, acarretando um aumento de preços.
Taxa de Juros
Somos expostos a flutuações de taxas de juros, já que uma parte de nosso endividamento está atrelado
a taxas flutuantes. Em 30 de setembro de 2007, R$77,2 milhões do total do valor principal de nosso
endividamento era remunerado à taxa LIBOR mais um percentual fixo e R$66,7 milhões à taxa TJLP
mais um percentual fixo.
Assim, nossos resultados são afetados pelas mudanças em taxas de juros, na medida em que qualquer
aumento nestes índices resultará em um aumento de nossos custos de financiamento. Atualmente, nós
não realizamos operações de derivativo para mitigar riscos de oscilações nas taxas de juros.
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Taxas de Inflação
Nosso contrato de venda de gás expresso em Reais estabelece que o preço de venda é indexado a ajustes
inflacionários com base no IGPM. Por essa razão, nossos resultados são afetados pelos aumentos nas
taxas de inflação.
Infra-estrutura Instalada
Tendo em vista que a indústria do gás natural no Brasil ainda é carente de infra-estrutura, nossos
projetos na fase de desenvolvimento exigem investimentos na infra-estrutura de transporte e
instalação de dutos para levar a produção até as áreas de consumo. Dessa forma, as limitações da
capacidade de transporte instalada poderão ser um limitador para nossos investimentos futuros.
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, na elaboração de nossas demonstrações
financeiras nos baseamos em estimativas e premissas derivadas de nossa experiência histórica e de vários
outros fatores que entendemos ser razoáveis e relevantes, incluindo estimativas relacionadas ao cálculo de
provisões de empréstimos duvidosos e o valor de mercado de valores mobiliários e derivativos. A utilização
de estimativas e premissas geralmente requer julgamento por parte de nossa administração com relação aos
efeitos de eventos incertos relacionados às nossas condições financeiras e resultados operacionais. Caso
nossa administração decida alterar essas estimativas e premissas, nossa situação financeira, bem como os
resultados das operações, poderão ser afetados.
•

Reconhecimento de receita: As vendas de produtos de petróleo são registradas como receita no
momento da entrega, quando o título passa ao cliente conforme os termos contratuais.

•

Estoques: Os estoques consistem em petróleo cru não extraído e são avaliados com base no menor
entre o custo de produção e o valor líquido realizável. O custo de produção consiste nos custos de
material, trabalho e uma parte das despesas de manutenção. O valor líquido realizável é o preço
estimado de venda calculado no curso normal dos negócios, menos as despesas estimadas de venda.

•

Imobilizado: Licenças, campos não desenvolvidos, propriedades, instalações e equipamentos são
registrados no balanço pelo seu valor histórico menos a depreciação acumulada e eventuais baixas.
Contabilizamos nossas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás
natural sob o método dos esforços bem sucedidos (successful efforts). Esse método determina que os
custos de aquisição de propriedades, de perfuração de poços de desenvolvimento e dos poços
exploratórios bem sucedidos são capitalizados. Por outro lado, custos sem benefício futuro
identificado são contabilizados como despesas, como os custos de geologia e geofísica e os custos com
poços exploratórios em que não encontramos reservas provadas.
Os custos de equipamentos de produção são amortizados utilizando-se o método das unidades
produzidas com base nas reservas provadas estimadas de petróleo e gás natural, enquanto a
amortização das licenças é baseada em reservas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas. Os
custos para futuro abandono e desmantelamento das áreas de produção são estimados e
registrados como parte dos custos desses ativos em contrapartida à provisão que suportará tais
gastos. Os custos para abandono são calculados pelo Operador do campo. Despesas relacionadas
a juros dos financiamentos para campos em desenvolvimento são capitalizados.
Os móveis, instalações e equipamentos são depreciáveis, pelo método linear, de cinco a dez anos.
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•

Imposto de renda e contribuição social diferidos: Reconhecemos esses ativos fiscais quando é
provável que teremos lucro tributável suficiente para usar tais ativos fiscais. Na data de cada
balanço, realizamos uma revisão do imposto de renda e contribuição social diferidos que
havíamos reconhecido. Reconhecemos créditos fiscais anteriormente não reconhecidos quanto se
torna provável que poderemos usá-lo como ativo fiscal. Da mesma forma, reduzimos os ativos
fiscais diferidos quando não mais podemos utilizá-los.
Mensuramos os ativos fiscais diferidos e obrigações fiscais com base na expectativa de alíquotas
de tributação futura, aplicável às subsidiárias, quando diferenças temporárias tenham surgido.
Reconhecemos os ativos fiscais diferidos e obrigações fiscais em seu valor nominal independente de
quando as diferenças serão revertidas e classificadas como ativo ou passivo não circulante no balanço.

•

Despesas diferidas. Estas despesas representam nossas despesas gerais e administrativas alocadas a
cada campo de petróleo e à receita financeira durante o período pré-operacional e amortizadas
durante um período de cinco a dez anos contados do início da produção.

EVENTOS RECENTES
Em setembro de 2007, realizamos a conversão de cada quota de nossa Companhia em cinco ações.
Em outubro de 2007, 99,9% das quotas da Coplex foram transferidas para a Norse Energy ASA e 0,1%
para a Norse Energy AS (que posteriormente as transferiu para nosso Acionista Controlador).
Em novembro de 2007, aumentamos o nosso capital social, mediante a emissão de 18.337.735 de ações
ordinárias, as quais foram totalmente subscritas por nosso Acionista Controlador ao preço de R$1,52
por Ação, por meio da integralização em bens, correspondentes a 99,9% do capital social da Coplex.
Ainda em outubro de 2007, celebramos com nosso Acionista Controlador um contrato de mútuo no
valor de US$5,0 milhões, devidos em 28 de janeiro de 2008, sujeito à ajuste com base na taxa LIBOR
mais 1% ao ano. Utilizamos aproximadamente US$2,2 milhões obtidos por meio deste contrato para
liquidar o total faltante de três contratos de financiamento (Contratos nº 348.568-7, 346.111-8 e
348.556-2). Ainda nesse mês, pagamos o principal pendente e as taxas de juros de mais três contratos
de financiamento, através de recursos provenientes de nossas receitas.
Em novembro de 2007, foi solicitada autorização à ANP para a cessão da participação de 27,5% da
Coplex no campo de Estrela do Mar para a Norse, de forma a simplificar a estrutura societária do grupo.
Em novembro de 2007, adquirimos três novos poços na Nona Rodada de Licitação realizada pela
ANP, na qualidade de Operadores.
Em dezembro de 2007, o sexto poço do campo de Manati entrou em produção.
Em assembléia realizada em janeiro de 2008, foi deliberado o grupamento de ações da Companhia,
resultando na atual composição do capital social, representado por 35,0 milhões de ações.

102

Análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais
PRINCIPAIS LINHAS DO NOSSO RESULTADO
Receita Bruta de Vendas
A receita bruta de vendas é composta da venda de petróleo, condensado e gás natural. A totalidade de
nossas vendas de hidrocarbonetos destina-se à Petrobras, com base em contratos de longo prazo.
Impostos sobre as Vendas
Nas vendas de petróleo e condensado para o mercado interno incidem PIS a uma alíquota de 0,65%
nas vendas da Coplex e 1,65% nas vendas da Norse e Rio das Contas e COFINS a uma alíquota de
3,00% para a Coplex e 7,60% para a Norse e Rio das Contas.
Para as vendas de gás natural no mercado interno pagamos, adicionalmente, ICMS a uma alíquota de
12,0% baseada no total da receita bruta. Atualmente, nós não vendemos petróleo e gás fora do Brasil.
Custos dos Produtos Vendidos
Os custos dos produtos vendidos são variáveis e são reconhecidos quando a venda do correspondente
produto é concluída (quando o risco e a titularidade do produto são transferidos ao comprador). Os
nossos principais custos consistem em: (i) custos de produção; (ii) depreciação e amortização; (iii)
custos de exaustão; (iv) serviços de terceiros; (v) manutenção e reparo; (vi) transporte; e (vii) royalties
de 7,50% para o gás e condensado, no Campo de Manati, e 8,50% para produção de petróleo no
campo de Coral.
Lucro Bruto
Nosso lucro bruto é calculado pela soma da receita líquida dos produtos vendidos (receita bruta de
venda menos os impostos sobre a venda) subtraída dos custos dos produtos vendidos.
Receitas e Despesas Operacionais
Nossas despesas e receitas operacionais são aquelas não relacionadas diretamente à produção de
petróleo, seus derivativos, e gás natural e incluem:
Despesas Gerais e Administrativas. Consistem em despesas com os nossos funcionários
administrativos, despesas de escritório, incluindo aluguel e condomínio, viagens, dentre outros.
Amortização de Ágio: Representa a despesa de amortização de ágio decorrente da aquisição de empresas.
Baixa do poço 1 – SCS – 11 e Provisão para perda em ativo imobilizado: Estes custos representam
despesas relativas a poços secos e reservas não comerciais que foram reconhecidas como perdas.
Receitas financeiras líquidas. Nossas receitas financeiras são geradas pelos resultados das aplicações
financeiras, pelo reflexo da variação da taxa de câmbio sobre nossos passivos indexados ao Dólar dos
Estados Unidos, custos e juros de nossos contratos de mútuo, bem como CMPF incorrida por nós.
Lucro antes de imposto de renda e contribuição social
O nosso lucro antes de imposto de renda e contribuição social é calculado por meio receita bruta
subtraída pelas receitas e despesas operacionais.

103

Análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais
Imposto de Renda e Contribuição Social
Operamos sob o regime de imposto de renda por lucro real, estando sujeitos à alíquota de 25% de
imposto de renda e 9% adicionais de contribuição social sobre o lucro líquido ajustado conforme a
legislação fiscal.
Lucro Líquido consolidado e combinado no período
Lucro líquido consolidado e combinado no período é o lucro líquido no período considerando o
resultado de Norse, Coplex e Rio das Contas.
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS RESULTADOS
EBITDA
O EBITDA apresentado é utilizado por nós para medirmos nossa performance. O EBITDA é igual ao lucro
líquido antes dos impostos de renda e contribuição social, custos de poço seco, resultado financeiro
líquido, depreciação, amortização, baixa do poço 1-SCS-11 e provisão para perda em ativo imobilizado.
Em razão destes itens não serem considerados para o seu cálculo, o EBITDA funciona como um
indicador de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por flutuações nas taxas de
câmbio, alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de
depreciação e amortização. Conseqüentemente, acreditamos que o EBITDA funciona como uma
ferramenta significativa para comparar, periodicamente, nosso desempenho operacional, bem como
para embasar determinadas decisões na gestão dos negócios.
Acreditamos que o EBITDA permite uma melhor compreensão não só do nosso desempenho
financeiro, como também de nossa capacidade de cumprir com nossas obrigações passivas e de obter
recursos para nossas despesas de capital e para nosso capital de giro. O EBITDA, no entanto,
apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida de nossa lucratividade.
Para mais informações sobre o EBITDA, vide Seção “Sumário das Informações Financeiras e
Operacionais” que se encontra na página 35 deste Prospecto.
Resultados Operacionais
A discussão a seguir sobre os nossos resultados operacionais baseia-se nas nossas demonstrações de
resultado e informações financeiras combinadas e consolidadas, elaboradas de acordo com as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil, incluídas neste Prospecto. As tabelas a seguir apresentam as
informações de nossas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas do resultado para os
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e para os períodos de nove meses
encerrados em 30 de setembro de 2006 e 2007. Para fins de comparação, a tabela apresenta variações
percentuais para os períodos indicados.
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2004

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004 x
2005
2005
2006
(1)

(1)

(%)
RECEITA BRUTA.........................
(-) Impostos sobre vendas...............
RECEITA LÍQUIDA
DE VENDAS...............................
(-) Custo dos produtos vendidos ....
LUCRO BRUTO............................
RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS........................
Despesas gerais e administrativas ...
Amortização do ágio ......................
Baixa do poço 1 – SCS – 11 ...........
Resultado financeiro líquido ..........
RESULTADO OPERACIONAL....
Resultado não operacional .............
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES
DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .
Imposto de renda e
da contribuição social .................
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)
DO EXERCÍCIO ........................
(1)
(2)

(1)

(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)

2005 x
2006

(2)

(2)

(%)

(%)

72.242
(2.678)

103,8
(3,8)

93.480
(3.412)

103,8
(3,8)

68.138
(2.581)

103,9
(3,9)

29,4
27,4

(27,1)
(24,4)

69.564
(56.274)
13.290

100,0
(80,9)
19,1

90.068
(56.790)
33.278

100,0
(63,1)
36,9

65.557
(57.583)
7.974

100,0
(87,8)
12,2

29,5
0,9
150,4

(27,2)
1,4
(76,0)

387
(2.505)
–
–
2.892
13.677
(91)

0,6
(3,6)
–
–
(4,2)
19,7
(0,1)

(13.730)
(3.053)
–
(15.115)
4.438
19.548
(1.209)

(15,2)
(3,4)
–
(16,8)
4,9
21,7
(1,3)

(2.410)
(4.441)
–
–
2.031
5.564
(662)

(3,7)
(6,8)
–
–
3,1
8,5
(1,0)

13.586

19,5

18.339

20,4

4.902

7,5

35,0

(73,3)

(4.607)

(6,6)

(6.976)

(7,7)

(2.194)

(3,3)

51,4

(68,6)

8.979

12,9

11.363

12,6

2.708

4,1

26,6

(76,2)

(3.647,8)
21,9
–
–
53,5
42,9
1.228,6

82,4
45,5
–
–
(54,2)
(71,5)
(45,2)

Indicam os percentuais de representatividade das contas em relação à Receita Líquida de Vendas.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.

Período de Nove Meses encerrado
em 30 de setembro de
3º trimestre
2006 x 3º trimestre
2007

2007

2006
(1)

(1)

(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)
RECEITA BRUTA...........................................
(-) Impostos sobre vendas .................................
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS..................
(-) Custo dos produtos vendidos.......................
LUCRO BRUTO .............................................
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS ....
Despesas gerais e administrativas .....................
Amortização do ágio ........................................
Provisão para perda em ativo imobilizado........
Resultado financeiro líquido ............................
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES
DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ................
Imposto de Renda e Contribuição Social..........
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)
DO PERÍODO ..............................................
(1)
(2)
(3)

(2)

(%)

56.362
(2.057)
54.305
(43.199)
11.106
(516)
(2.913)
–
–
2.397

103,8
(3,8)
100,0
(79,5)
20,5
(1,0)
(5,4)
–
–
4,4

76.951
(8.694)
68.257
(56.972)
11.285
(3)
(20.918)
(3.263)
(3.384)
(3)
(25.273)
11.002

112,7
(12,7)
100,0
(83,5)
16,5
(30,6)
(4,8)
(5,0)
(37,0)
16,1

36,5
322,6
25,7
31,9
1,6
3.953,9
12,0
–
–
359,0

10.590
(3.625)

19,5
(6,7)

(9.633)
3.016

(14,1)
4,4

(191,0)
(183,2)

6.965

12,8

(6.617)

(9,7)

(195)

(3)

Indicam os percentuais de representatividade das contas em relação à Receita Líquida de Vendas.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.
Em junho de 2007 efetuamos provisão para perda no Campo de Coral no montante de R$25,3 milhões. Tal provisionamento, não
recorrente, afetou significativamente nosso resultado, tendo sido o principal fator para nosso resultado negativo de R$6,6 milhões, não
obstante o lucro bruto de R$11,3 milhões.
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Período de Nove Meses Encerrado em 30 de setembro de 2006 Comparado com o Período de
Nove Meses Encerrado em 30 de setembro de 2007
Receita Bruta
Nossa receita bruta atingiu R$77,0 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007,
o que representa um aumento de 36,5% (ou R$20,6 milhões) se comparado com R$56,4 milhões no mesmo
período de 2006. Esse aumento deve-se principalmente ao início da produção de gás e condensado no Campo
de Manati em 15 de janeiro de 2007, cuja venda contribuiu com uma receita bruta de R$31,0 milhões.

Receita Bruta
Petróleo..................................................
Gás natural ............................................
Condensado ...........................................
Total de Vendas........................................

Período de nove meses encerrado em 30 de setembro de
2007
(%)
2006
(%)
(Em R$ milhares, exceto quando de outra forma indicado)
45.945
29.907
1.099
76.951

59,7
38,9
1,4
100

56.362
–
–
56.362

100
–
–
100%

Petróleo. Nossa receita bruta com as vendas de petróleo no mercado atingiu R$45,9 milhões no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, o que representa uma redução de
18,6% (ou R$10,5 milhões) se comparado com R$56,4 milhões no mesmo período de 2006. Essa
variação decorre principalmente da (i) queda de 4,2% no volume de venda de petróleo do campo de
Coral, de 391.767 barris no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006 comparado
com 375.485 barris no mesmo período de 2007; e (ii) valorização do Real de 9,1% frente ao dólar
dos Estados Unidos, R$2,0 no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006
comparado com R$2,18 no mesmo período de 2007. Estes fatores foram compensados parcialmente
pelo aumento nos preços médios de venda do petróleo de Coral.
Gás natural. Nossa receita bruta com as vendas de gás natural no mercado atingiu R$29,9 milhões no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, tendo alcançado o volume de vendas de
68,7 milhões de metros cúbicos no período. Não estamos comparando com o ano anterior visto que o
início da produção de gás ocorreu em janeiro de 2007.
Condensado. Nossa receita bruta com as vendas de condensado no mercado atingiu R$1,1 milhão no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, tendo alcançado o volume de vendas de
7,2 mil barris no período. Não estamos comparando com o ano anterior visto que o início da venda
de condensado ocorreu em março de 2007.
Impostos sobre Vendas
Impostos sobre vendas. Os impostos sobre vendas atingiram R$8,7 milhões no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2007 (dos quais R$2,2 milhões decorrem das vendas de petróleo e
R$6,5 milhões da venda de gás e condensado). Isso representa um aumento de 322,6% (ou R$6,6 milhões)
se comparado com R$2,1 milhões no mesmo período de 2006. O aumento decorreu do aumento da
nossa produção em razão do incremento de nossa participação percentual no campo de Coral e do
início das operações em Rio das Contas.
Receita Líquida de Vendas
Pelas razões descritas acima, nossa receita líquida de vendas atingiu R$68,3 milhões no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de 25,7% (ou
R$14,0 milhões) se comparado com R$54,3 milhões no mesmo período de 2006.
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Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos nossos produtos vendidos pode ser dividido em duas categorias: os custos de produzir e
vender petróleo do campo de Coral e os custos para o gás produzido e condensado no campo de
Manati. Os custos com a venda de petróleo do campo de Coral atingiram R$48,9 milhões no período
de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, enquanto os custos com a venda do gás e
condensado de Manati foram de R$8,1 milhões. Tais custos representaram um aumento de 31,9%
(ou R$13,8 milhões) se comparado com R$43,2 milhões no mesmo período de 2006. Essa variação
deve-se, principalmente, a custos com intervenções (“work-over”) no campo de Coral e ao início da
produção no campo de Manati em janeiro de 2007. Como percentual da receita de vendas, nossos
custos com produtos vendidos subiram de 79,5% no período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de 2006 para 83,5% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007.
Lucro Bruto
Pelas razões apresentadas acima, nosso lucro bruto atingiu R$11,3 milhões no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de 1,6% (ou R$0,2 milhão) se
comparado com R$11,1 milhões no mesmo período de 2006. Como percentual da receita líquida,
nosso lucro bruto caiu de 20,5% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006
para 16,5% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007.
Receitas e Despesas Operacionais
Nossas despesas operacionais atingiram R$20,9 milhões no período de nove meses encerrado em
30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de 3.953,9% (ou R$20,4 milhões) se
comparado com R$0,5 milhão no mesmo período de 2006. Essa variação deve-se, principalmente, a
uma provisão para perda em ativo imobilizado relativo ao campo de Coral, que produziu efeito nas
demonstrações financeiras de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, no valor de
R$25,3 milhões, baseado num laudo de avaliação elaborado por uma terceira parte independente.
Como percentual da receita líquida, nossas despesas operacionais aumentaram de 1,0% no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006 para 30,6%, no período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de 2007.
Despesas Gerais e Administrativas: Nossas despesas administrativas atingiram R$3,3 milhões no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de
12,0% (ou R$0,4 milhão) se comparado com R$2,9 milhões no mesmo período de 2006. Essa
variação decorre, principalmente, do aumento das atividades gerais e subseqüente aumento na
contração de pessoal técnico e administrativo. Como percentual da receita líquida, nossas despesas
administrativas diminuíram de 5,4% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006
para 4,8% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007.
Amortizações do ágio: A amortização do ágio começou em janeiro de 2007, quando começou a
produção de gás natural no Campo de Manati. Sendo assim, em 2006 não houve nenhuma
amortização de ágio, enquanto no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007 o
valor totalizou R$3,4 milhões.
Provisão para perda em ativo imobilizado: Com base em avaliação do valor por terceiro independente
para o campo de Coral, em junho de 2007 efetuamos uma redução de parte de nosso investimento no
Campo de Coral no valor de R$25,3 milhões com base em relatório de avaliação do “valor justo” do
ativo. A avaliação do valor por terceiro independente foi calculada com base no pressuposto de que o
Campo de Coral será abandonado durante o exercício de 2008, o que pode ocorrer ou não.
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Resultado financeiro líquido: Nossos resultados financeiros líquidos atingiram R$11,0 milhões no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de
359,0% (ou R$8,6 milhões) se comparado com R$2,4 milhões no mesmo período de 2006. Essa
variação decorre, principalmente, do ganho com variação cambial relacionado aos empréstimos
contraídos em dólar, que representam 72,6% do nosso endividamento.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Nosso prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social foi de R$9,6 milhões no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, se comparado com um lucro de R$10,6 milhões
no mesmo período de 2006, o que representa um decréscimo de R$20,2 milhões. Essa redução deve-se
aos fatos explicados nos itens acima.
Imposto de Renda e Contribuição Social
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, acumulamos créditos no valor de
R$3,0 milhões comparados com as despesas de R$3,6 milhões no mesmo período de 2006. Esta
flutuação é decorrente, principalmente, do imposto de renda diferido na provisão para perda do
campo de Coral.
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período
Como resultado dos fatores descritos acima, nosso resultado líquido atingiu um prejuízo de R$6,6 milhões
no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, se comparado com R$7,0 milhões de
lucro no mesmo período de 2006, o que representa um decréscimo de R$13,6 milhões.
Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2006 Comparado ao Exercício Encerrado em 31 de
dezembro de 2005
Receita Bruta
Nossa receita bruta atingiu R$68,1 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que
representa uma diminuição de 27,1% (ou R$25,4 milhões) se comparado com R$93,5 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005. Nesses exercícios, toda receita era proveniente da venda
de petróleo do campo de Coral e essa diminuição deve-se principalmente à redução de 34,2% no volume
de produção do campo de Coral, de 720.046 barris em 2005 para 473.455 barris em 2006, junto com um
aumento de 21,5% dos preços médios de venda do petróleo proveniente do Campo de Coral.
Impostos sobre Vendas
Os impostos sobre vendas atingiram R$2,6 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, o
que representa uma diminuição de 24,4% (ou R$0,8 milhão) se comparado com R$3,4 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005. Essa redução decorre, principalmente, da
diminuição do volume de vendas de petróleo do Campo de Coral, reduzindo proporcionalmente os
impostos incidentes.
Receita Líquida de Vendas
Pelas razões apresentadas acima, nossa receita líquida de vendas atingiu R$65,6 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que representa uma redução de 27,2% (ou R$25,4 milhões)
se comparado com R$90,1 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005.

108

Análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais
Custos dos Produtos Vendidos
Nossos custos com produtos vendidos atingiram R$57,6 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2006, o que representa um acréscimo de 1,4% (ou R$0,8 milhão) se comparado com
R$56,8 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005. Como percentual da receita
líquida, nossos custos com produtos vendidos subiram de 63,1%, no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2005 para 87,8% em 2006. Essa variação deve-se, principalmente, aos altos custos das
intervenções (“work-over”) no Campo de Coral, realizadas na tentativa de recuperar sua produção.
Os custos de intervenção em 2006 totalizaram R$17,0 milhões (ou 42,9%) de aumento se comparado
com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005.
Lucro Bruto
Pelas razões apresentadas acima, nosso lucro bruto atingiu R$8,0 milhões, em 2006, o que representa
uma redução de 76,0% (ou R$25,3 milhões) se comparado com R$33,3 milhões no exercício
encerrado em 2005. Essa redução deve-se, principalmente, à redução da produção e venda de petróleo
no Campo de Coral associado ao aumento dos custos operacionais causados pelas intervenções no
campo de Coral. Conseqüentemente, como percentual da receita líquida, nosso lucro bruto caiu de
37,0% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005 para 12,2% no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2006.
Receitas e Despesas Operacionais
Nossas despesas operacionais atingiram R$2,4 milhões no exercício encerrado em 2006, o que
representa uma redução de 82,4% (ou R$11,3 milhões) se comparado com R$13,7 milhões no
exercício encerrado em 2005. A diminuição deve-se, principalmente, à baixa dos custos de perfuração
do poço de modelagem do campo de Cavalo Marinho, que não foi considerado economicamente
viável para produção, no valor de R$15,1 milhões. Como percentual da receita líquida, nossas
despesas operacionais reduziram de 15,2% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005 para
3,7% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006.
Despesas Gerais e Administrativas. Nossas despesas administrativas atingiram R$4,4 milhões em
2006, o que representa um acréscimo de 45,5% (ou R$1,4 milhão) se comparado com R$3,0 milhões
em 2005. Tal aumento decorre, principalmente, do aumento do número de funcionários, em
conseqüência da nova estrutura do grupo com a aquisição das empresas Morro do Barro e Rio das
Contas. Como percentual da receita líquida, nossas despesas administrativas aumentaram de 3,4% em
2005 para 6,8% em 2006.
Baixa do poço 1-SCS-11. Conforme mencionado, em 2005, a despesa refere-se à redução do valor do poço
de extensão ao poço descobridor de Cavalo Marinho que não foi considerado economicamente viável.
Resultado financeiro líquido. Nossos resultados financeiros líquidos atingiram R$2,0 milhões em
2006, o que representa uma redução de 54,2% (ou R$2,4 milhões) se comparado com R$4,4 milhões
em 2005. Essa redução decorre, principalmente, de uma variação de 11,8% da taxa de câmbio em
2006, comparado com o ano de 2005.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Pelas razões descritas acima, nosso lucro antes do imposto de renda e contribuição social foi de
R$4,9 milhões em 2006, comparado com um lucro de R$18,3 milhões em 2005, o que representa um
decréscimo de R$13,4 milhões (ou 73,3%).
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Imposto de Renda e Contribuição Social
Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social atingiram R$2,2 milhões em 2006, o que
corresponde a 3,3% de nossa receita líquida de vendas. Nossas despesas com imposto de renda e
contribuição social representaram uma redução de 68,6% comparadas com R$7,0 milhões em 2005.
Essa redução está relacionada com a redução do lucro do exercício em 2006, que foi causadas pelos
motivos explicados acima.
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
Como resultado dos fatores descritos acima, nosso resultado líquido atingiu R$2,7 milhões em 2006,
o que representa uma redução de R$8,7 milhões se comparado com R$11,4 milhões em 2005.
Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2005 Comparado ao Exercício Encerrado em 31 de
dezembro de 2004
Receita Bruta
Nossa receita bruta atingiu R$93,5 milhões em 2005, o que representa um aumento de 29,4% (ou
R$21,3 milhões) se comparado com R$72,2 milhões em 2004. Esse aumento deve-se, principalmente,
ao aumento de 60,2% nos preços médios de venda do petróleo do campo de Coral em 2005. Durante
esse período, o volume de vendas por barril de petróleo foi de 744.982 e 719.336 barris em 2004 e
2005, respectivamente.
Impostos sobre Vendas
Os impostos sobre vendas atingiram R$3,4 milhões em 2005, o que representa um aumento de 27,4%
(ou R$0,7 milhão) se comparado com R$2,7 milhões em 2004. Essa variação decorre, principalmente,
do aumento dos preços do petróleo, aumentando proporcionalmente os impostos diretos.
Receita Líquida de Vendas
Conforme discutido acima, nossa receita líquida de vendas atingiu R$90,1 milhões em 2005, o que
representa um aumento de 29,5% (ou R$20,5 milhões) se comparado com R$69,6 milhões em 2004. Essa
variação deve-se ao aumento do preço médio de venda do petróleo proveniente do Campo de Coral.
Custo dos Produtos Vendidos
Nossos custos com produtos vendidos atingiram R$56,8 milhões em 2005, o que representa um
acréscimo de 0,9% (ou R$0,5 milhão) se comparado com R$56,3 milhões em 2004. Como percentual
da receita líquida, nossos custos com produtos vendidos reduziram de 80,9% no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2004 para 63,1% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005. Os
custos dos produtos vendidos permaneceram praticamente constantes de 2005 para 2004, porém a
redução da representatividade no percentual da receita líquida em 2005 foi causada pelo aumento dos
preços do petróleo.
Lucro Bruto
Nosso lucro bruto atingiu R$33,3 milhões em 2005, o que representa um aumento de 150,4% (ou
R$20,0 milhões) se comparado com R$13,3 milhões em 2004. Esse aumento deve-se, principalmente,
ao aumento do preço médio do petróleo. Conseqüentemente, o percentual da receita líquida sobre
nosso lucro bruto aumentou de 19,1% em 2004 para 36,9% em 2005.
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Receitas e Despesas Operacionais
Nossas despesas operacionais atingiram R$13,7 milhões em 2005 comparadas com receitas de
R$0,3 milhão, positivos, em 2004, o que representa um aumento de R$13,3 milhões (ou 3.647,8%).
Essa variação deve-se, principalmente, à baixa do investimento dos custos de perfuração e delineamento
de um poço do Campo de Cavalo Marinho, no valor de R$15,1 milhões, em 2005. Como percentual da
receita de vendas, nossas despesas operacionais aumentaram para 15,2% em 2005, em comparação
com 0,6% em 2004.
Despesas Administrativas: Nossas despesas administrativas atingiram R$3,1 milhões em 2005, o que
representa um aumento de 21,9% (ou R$0,6 milhão) se comparado com R$2,5 milhões em 2004.
Este aumento decorre, principalmente, do aluguel de sede, custos iniciais e custos administrativos
adicionais relacionados à incorporação da Norse. Como percentual da receita líquida, nossas despesas
administrativas diminuíram de 3,6% em 2004 para 3,4% em 2005.
Baixa do poço 1-SCS-11. Conforme mencionado, em 2005, a despesa refere-se à redução do valor do poço
de extensão ao poço descobridor de Cavalo Marinho que não foi considerado economicamente viável.
Resultado financeiro líquido. Nossos resultados financeiros líquidos atingiram R$4,4 milhões em 2005, o
que representa um aumento de 53,5% (ou R$1,5 milhão) se comparado com R$2,9 milhões em 2004.
Essa variação decorre, principalmente, da valorização do Real frente ao dólar dos Estados Unidos.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Nosso lucro antes do imposto de renda e contribuição social foi de R$18,3 milhões em 2005, se
comparado com um lucro de R$13,6 milhões em 2004, o que representa um aumento de R$4,7 milhões
(ou 35%). Esse acréscimo deve-se, principalmente, ao aumento no preço médio do petróleo, líquido
dos efeitos das despesas operacionais.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social atingiram R$7,0 milhões em 2005, o que
representa um aumento de 51,4% se comparado com R$4,6 milhões em 2004. Esse aumento refere-se
preço médio do petróleo, conforme citado no item “Receita Bruta” acima.
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
Nosso resultado líquido atingiu R$11,4 milhões em 2005, o que representa um aumento de R$2,4 milhões
(ou 26,6%) se comparado com R$9,0 milhões em 2004. Esse acréscimo deve-se a todos os fatos
citados anteriormente.
Contas Patrimoniais
As tabelas a seguir apresentam informações financeiras de nosso balanço patrimonial combinadas e
consolidadas em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e para os períodos de nove meses encerrados
em 30 de setembro de 2006 e 2007. Para fins de comparação, a tabela apresenta variações percentuais
para os períodos indicados.
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Em 31 de dezembro de
2005

2004
(1)

(%)
ATIVO
Circulante .........................................
Disponibilidades............................
Contas a receber da Petrobrás .......
Estoques ........................................
Tributos a compensar....................
Outros créditos..............................
Não Circulante .................................
Realizável a Longo Prazo ..................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos.............................
Fundo de reserva para
abandono Coral...........................

2004 x
2005

2006
(1)

(1)

(2)

2005 x
2006
(2)

(%)
(%)
(em R$ milhares, exceto porcentagem)

(%)

(%)

21.043
8.311
7.441
3.779
452
1.060

14,4
5,7
5,1
2,6
0,3
0,7

31.058
19.639
3.276
5.851
2.253
39

21,9
13,9
2,3
4,1
1,6
0,0

33.291
17.371
3.979
6.671
5.161
109

8,0
4,1
0,9
1,6
1,2
0,0

47,6
136,3
(56,0)
54,8
398,5
(96,3)

7,2
(11,5)
21,5
14,0
129,1
179,5

8.870

6,0

7.109

5,0

13.066

3,1

(19,9)

83,8

8.870

6,0

7.109

5,0

7.472

1,8

(19,9)

5,1

–

–

5.594

1,3

–

–

–

Permanente .......................................
Investimentos ................................
Imobilizado ...................................
Diferido .........................................

116.770
–
113.818
2.952

79,6
–
77,6
2,0

103.519
–
97.752
5.767

73,1
–
69,0
4,1

372.598
64.668
282.224
25.706

88,9
15,4
67,4
6,1

(11,3)
–
(14,1)
95,4

259,9
–
188,7
345,7

Total do ativo ...................................

146.683

100,0

141.686

100,0

418.955

100,0

(3,4)

195,7

108.450
8.875
73.425

73,9
6,1
50,1

81.005
10.215
59.660

57,1
7,2
42,1

286.816
123.139
125.866

68,5
29,4
30,0

(25,3)
15,1
(18,8)

254,1
1.105,5
110,0

–
22.921
2.216
1.013

15,6
1,5
0,7

–
7.431
2.662
1.037

–
5,2
1,9
0,7

19.740
13.840
2.399
1.832

4,7
3,3
0,6
0,4

–
(67,6)
20,1
2,4

–
86,2
9,9
76,7

Não Circulante .................................
Empréstimos e Financiamentos .....
Imposto de renda e contribuição
social diferidos............................
Provisão para abandono................

24.733
15.870

16,9
10,8

32.534
11.958

23,0
8,4

69.625
30.443

16,6
7,3

31,5
24,7

114,0
154,6

5.348
3.515

3,6
2,4

5.218
15.358

3,7
10,8

6.991
32.191

1,7
7,7

(2,4)
336,9

34,0
109,6

Patrimônio Líquido...........................
Capital subscrito ...........................
Capital a integralizar .....................
Lucros (Prejuízos) acumulados ......

13.500
24.800
(8.007)
(3.293)

9,2
16,9
(5,5)
(2,2)

28.147
25.800
(5.723)
8.070

19,9
18,2
(4,0)
5,7

62.514
94.800
(38.341)
6.055

14,9
22,6
(9,2)
1,4

108,5
4,0
(28,5)
(345,1)

122,1
267,4
569,9
(25,0)

PASSIVO
Circulante .........................................
Empréstimos e Financiamentos .....
Empréstimos de empresas ligadas..
Contas a pagar por
aquisição de ativos .....................
Contas a pagar Petrobrás ..............
Tributos a recolher ........................
Outras contas a pagar ...................

Total do passivo e
patrimônio líquido .........................
(1)
(2)

112

146.683

100,0

141.686

100,0

418.955

100,0

Indicam os percentuais de representatividade das linhas em relação ao total do Ativo ou do Passivo, respectivamente.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.

(3,4)
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Períodos encerrados
Em 31 de
dezembro 2006

Em 30 de
setembro 2007

(1)

ATIVO

31 de dezembro
de 2006 x
30 de setembro
de 2007

(1)

(2)

(%)
(%)
(%)
(em R$milhares, exceto porcentagem)

Circulante................................................................................
Disponibilidades ..................................................................
Contas a receber da Petrobrás .............................................
Estoques ..............................................................................
Tributos a compensar ..........................................................
Outros créditos ....................................................................

33.291
17.371
3.979
6.671
5.161
109

8,0
4,1
0,9
1,6
1,2
0,0

53.198
28.254
12.305
4.362
7.615
662

12,1
6,4
2,8
1,0
1,7
0,2

59,8
62,7
209,2
(34,6)
47,5
507,3

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo.....................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos .............
Fundo de reserva para abandono Coral ...........................

13.066
7.472
5.594

3,1
1,8
1,3

25.921
17.741
8.180

5,9
4,0
1,9

98,4
137,4
46,2

Permanente.............................................................................. 372.598
Investimentos....................................................................... 64.668
Imobilizado.......................................................................... 282.224
Diferido ............................................................................... 25.706

88,9
15,4
67,4
6,1

361.281
61.284
278.087
21.910

82,0
13,9
63,1
5,0

(3,0)
(5,2)
(1,5)
(14,8)

Total do ativo ......................................................................... 418.955

100,0

440.400

100,0

5,1

PASSIVO
Circulante................................................................................ 286.816
Empréstimos e Financiamentos............................................ 123.139
Empréstimos de empresas ligadas ........................................ 125.866
Contas a pagar por aquisição de ativos ............................... 19.740
Contas a pagar Petrobrás..................................................... 13.840
Tributos a recolher ..............................................................
2.399
Outras contas a pagar..........................................................
1.832

68,5
29,4
30,0
4,7
3,3
0,6
0,4

208.428
31.744
137.714
18.113
11.441
7.578
1.838

47,3
7,2
31,3
4,1
2,6
1,7
0,4

(27,3)
(74,2)
9,4
(8,2)
(17,3)
215,9
0,3

Não Circulante........................................................................
Empréstimos e Financiamentos............................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos .................
Provisão para abandono ......................................................

69.625
30.443
6.991
32.191

16,6
7,3
1,7
7,7

145.199
111.140
9.197
24.862

33,0
25,2
2,1
5,6

108,5
265,1
31,6
(22,8)

Patrimônio Líquido .................................................................
Capital subscrito..................................................................
Capital a integralizar ...........................................................
Lucros (prejuízos) acumulados ............................................

62.514
94.800
(38.341)
6.055

14,9
22,6
(9,2)
1,4

19,7
21,5
(1,7)
(0,1)

38,8
0,0
(80,5)
(109,3)

Total do passivo e patrimônio líquido .................................... 418.955
(1)
(2)

100,0

86.773
94.800
(7.465)
(562)
440.400

100,0

5,1

Indicam os percentuais de representatividade das linhas em relação ao total do Ativo ou do Passivo, respectivamente.
Indicam os percentuais de variação em relação aos períodos indicados.

30 de setembro de 2007 comparado com 31 de dezembro de 2006
Ativo Circulante
Nosso ativo circulante aumentou 59,8%, passando de R$33,3 milhões em 31 de dezembro de 2006
para R$53,2 milhões em 30 de setembro de 2007.
As principais variações foram:
Disponibilidades. O saldo das disponibilidades atingiu R$28,3 milhões em 30 de setembro de 2007, o que
representa um aumento de 62,7% se comparado com R$17,4 milhões em 31 de dezembro de 2006. Esse
aumento deve-se, principalmente, a novos empréstimos celebrados com nossa afiliada e instituições
financeiras no Brasil, bem como às vendas de petróleo do campo de Coral, ao final do mês de setembro.
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Conta a receber da Petrobras. O saldo do contas a receber da Petrobras atingiu R$12,3 milhões em
30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de 209,2% se comparado com R$4,0 milhões
em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento deve-se, principalmente, às vendas de gás no campo de
Manati, iniciadas em janeiro de 2007, representando R$9,5 milhões em setembro de 2007. Nosso
prazo médio de vendas se mantém estabilizado, na faixa dos 30 dias.
Estoques. O saldo da conta de estoques atingiu R$4,4 milhões em 30 de setembro de 2007, o que
representa uma diminuição de 34,6% se comparado com R$6,7 milhões 31 de dezembro de 2006. Essa
redução deve-se, principalmente, ao menor volume de produção no campo de Coral se comparado com
o volume efetivo da produção em 2006. A média da permanência em estoque foi de 30 dias.
Tributos a compensar. A conta de tributos a recuperar atingiu R$7,6 milhões em 30 de setembro de
2007, o que representa um aumento de 47,5% se comparado com R$5,2 milhões em 31 de dezembro
de 2006. Esse aumento deve-se, principalmente, ao crédito de ICMS relativo aos bens do campo de
Manati adquiridos pela Petrobras que geraram o crédito para Rio das Contas.
Outros créditos. A conta de outros créditos atingiu R$0,7 milhão em 30 de setembro de 2007, o que
representa um aumento de 507,3% se comparado com R$0,1 milhão em 31 de dezembro de 2006.
Realizável a Longo Prazo
Nosso realizável a longo prazo atingiu R$25,9 milhões em 30 de setembro de 2007, o que representa
um crescimento de 98,4% se comparado com R$13,1 milhões em 31 de dezembro de 2006.
As principais razões foram:
Imposto de renda e contribuição social diferidos. O saldo da conta de imposto de renda e contribuição
social diferido atingiu R$17,7 milhões em 30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de
137,4% se comparado com R$7,5 milhões em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento refere-se à
provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido calculado sobre diferenças
temporárias, principalmente devido à provisão para perda do Campo de Coral de R$25,3 milhões.
Fundo de reserva para abandono do Campo de Coral. O saldo da conta de fundo de reserva para
abandono do Campo de Coral atingiu R$8,2 milhões em 30 de setembro de 2007, o que representa
um aumento de 46,2% se comparado com R$5,6 milhões em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento
representa todos os depósitos realizados durante este período.
Permanente
Nosso ativo permanente atingiu R$361,3 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de 2007, o que representa uma redução no período de 3,0% se comparado com
R$372,6 milhões em 31 de dezembro de 2006. As principais razões foram:
Investimentos. O saldo da conta de investimentos atingiu R$61,3 milhões em 30 de setembro de
2007, o que representa uma redução de 5,2% se comparado com R$64,7 milhões em 31 de dezembro
de 2006. Essa diminuição deve-se à amortização do ágio referente à aquisição da Rio das Contas.
Imobilizado. O saldo da conta de imobilizado atingiu R$278,1 milhões em 30 de setembro de 2007, o
que representa uma redução de 1,5% se comparado com R$282,2 milhões em 31 de dezembro de
2006. Essa variação deve-se, principalmente, à provisão para perda do Campo de Coral, o que foi
parcialmente compensado pela aquisição do Campo de Sardinha e pelos investimentos feitos no
Campo de Manati, campo BCAM-40.
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Diferido. O saldo da conta de diferido atingiu R$21,9 milhões no período de nove meses encerrado em
30 de setembro de 2007, o que representa uma redução de 14,8% se comparado com R$25,7 milhões em
31 de dezembro de 2006. Essa diminuição deve-se, basicamente, à amortização do ativo diferido que
aumentou significativamente desde janeiro quando iniciou-se a produção no campo de Manati, o que,
portanto, fez com que o ativo diferido do campo de Manati começasse a ser amortizado.
Passivo Circulante
O saldo do nosso passivo circulante atingiu R$208,4 milhões em 30 de setembro de 2007, o que
representa uma redução de 27,3% se comparado com R$286,8 milhões em 31 de dezembro de 2006.
As principais razões foram:
Empréstimos e Financiamentos. O saldo da conta de empréstimos e financiamentos atingiu
R$31,7 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, o que representa
uma redução de 74,2% se comparado a R$123,1 milhões em 31 de dezembro de 2006. Essa
diminuição foi causada, principalmente, pelo refinanciamento a longo prazo contratado junto ao
BNDES, em abril de 2007, do empréstimo referente ao campo de Manati. Tal pagamento foi
realizado com recursos provenientes do empréstimo contraído perante o BNDES, o qual é classificado
como passivo exigível a longo prazo no valor de R$60,4 milhões.
Empréstimos de empresas ligadas. O saldo da conta de empréstimos de empresas coligadas era de
R$137,7 milhões no período de nove meses em 30 de setembro de 2007, o que representa um
aumento de 9,4% com relação a R$125,9 milhões em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento deve-se
ao empréstimo adicional de US$28,5 milhões obtido pela Coplex, Rio das Contas e Norse
parcialmente compensado pela capitalização de US$14,0 milhões e pelo ganho cambial.
Contas a pagar por aquisição de ativos. O saldo a pagar pela aquisição de ativos atingiu R$18,1 milhões
em 30 de setembro de 2007, o que representa uma redução de 8,2% com relação a R$19,7 milhões em
31 de dezembro de 2006. Essa diminuição decorreu do pagamento (i) de R$5,3 milhões para Queiroz
Galvão, relativo à aquisição do campo Cavalo Marinho; e (ii) de R$4,8 milhões para Starfish, relativo
à aquisição do campo Coral. Adicionalmente, foi contabilizado o valor a ser pago de R$8,5 milhões
relativo à aquisição do campo de Sardinha.
Contas a pagar para a Petrobras. O saldo de contas a pagar para Petrobras atingiu R$11,4 milhões em
30 de setembro de 2007, o que representa uma redução de 17,3% se comparado com R$13,8 milhões em
31 de dezembro de 2006. Essa diminuição está relacionada à operação normal, posto que o montante
devido a ser pago ao Operador em setembro de 2007 era menor do que em dezembro de 2006.
Tributos a recolher. O saldo da conta de tributos atingiu R$7,6 milhões em 30 de setembro de 2007,
o que representa um aumento de 215,9% se comparado com R$2,4 milhões em 31 de dezembro de
2006. Esse aumento decorreu da produção e das vendas comerciais no campo de Manati que se
iniciaram em janeiro de 2007 e geraram R$5,1 milhões em impostos a serem pagos pela Rio das
Contas em setembro de 2007.
Outras contas a pagar. O saldo das contas relativas a outras contas a pagar atingiu R$1,8 milhão em
30 de setembro de 2007, sendo valor semelhante ao verificado em 31 de dezembro de 2006.
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Não Circulante
O saldo do nosso exigível a longo prazo atingiu R$145,2 milhões em 30 de setembro de 2007, o que
representa um aumento de 108,5% se comparado com R$69,6 milhões em 31 de dezembro de 2006.
Esse aumento decorreu, principalmente, do seguinte:
Empréstimos e Financiamentos. O saldo da conta de empréstimos e financiamentos era de R$111,1 milhões
em 30 de setembro de 2007, o que representa um aumento de 265,1% com relação a R$30,4 milhões em
31 de dezembro de 2006. Esse aumento decorreu do empréstimo contraído perante o BNDES pela Rio das
Contas em abril de 2007, conforme mencionado anteriormente no Passivo Circulante.
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos. O saldo da conta de imposto de renda e
contribuição social diferidos atingiu R$17,7 milhões em 30 de setembro de 2007, o que representa um
aumento de 137,4% se comparado com R$7,4 milhões em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento se
refere à provisão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido calculado sobre
diferenças temporárias, controladas na apuração do lucro real, principalmente devido aos ganhos
decorrentes da variação cambial incidente nos empréstimos em dólares.
Provisão para abandono. O saldo da conta para provisão para abandono atingiu R$24,9 milhões em
30 de setembro de 2007, o que representa uma diminuição de 22,8% se comparado com R$32,2 milhões
em 31 de dezembro de 2006. As principais variações estão relacionadas à diminuição na provisão para o
Campo de Cavalo Marinho, parcialmente compensada pelo aumento da provisão do Campo de Coral.
Patrimônio Líquido
Nosso patrimônio liquido totalizou R$86,8 milhões em 30 de setembro de 2007, representando 19,7%
do nosso passivo total naquela data (14,8% em 31 de dezembro de 2006), verificando-se um aumento
de R$24,3 milhões se comparado ao patrimônio líquido de R$62,5 milhões apurado em 31 de
dezembro de 2006. Esse aumento decorre, principalmente, de:
Capital subscrito. Não houve alteração do capital subscrito entre o período correspondente a 31 de
dezembro de 2006 e 30 de setembro de 2007.
Capital a integralizar. O saldo da conta de capital social a integralizar atingiu R$7,5 milhões em
30 de setembro de 2007, o que representa uma redução de 80,4% se comparado com R$38,3 milhões
em 31 de dezembro de 2006. Essa redução decorreu da conversão em capital social de um empréstimo de
empresas ligadas no valor de US$14 milhões realizada pela Norse Energy Corp ASA em janeiro de 2007.
Lucros (Prejuízos) Acumulados. Nosso saldo na conta de lucros atingiu um saldo negativo de R$0,6 milhão
no período encerrado em 30 de setembro de 2007, o que representa um aumento no prejuízo de
R$6,7 milhões se comparado ao lucro líquido de R$6,1 milhões apurado no período encerrado em
31 de dezembro de 2006. Esse aumento decorreu dos prejuízos apurados nos primeiros nove meses de
2007, conforme explicitado na análise de lucros e prejuízos referente ao período em questão.
31 de dezembro de 2006 comparado com 31 de dezembro de 2005
Ativo Circulante
Nosso ativo circulante aumentou 7,2%, passando de R$31,1 milhões em 31 de dezembro de 2005
para R$33,3 milhões em 31 de dezembro de 2006.
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As principais razões foram:
Disponibilidades. O saldo das disponibilidades era de R$17,4 milhões em 31 de dezembro de 2006, o
que representa uma redução de 11,5% em relação a R$19,7 milhões em 31 de dezembro de 2005.
Essa redução deve-se ao aumento das despesas operacionais relativas aos projetos em andamento.
Conta a receber da Petrobras. O saldo do contas a receber da Petrobras atingiu R$4,0 milhões em
31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 21,5% se comparado com R$3,3 milhões
em 31 de dezembro de 2005. Esse acréscimo se deve à aquisição feita pela Norse de 7,5% de uma
participação adicional no campo de Coral. Com isto, nosso faturamento em dezembro de 2006 foi
maior do que em dezembro de 2005, influenciando diretamente o saldo do contas a receber da
Petrobras. Nosso prazo médio de vendas se mantém estabilizado, na faixa dos 30 dias.
Estoques. O saldo da conta de estoques atingiu R$6,7 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que
representa um aumento de 14% se comparado com R$5,9 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse
aumento deve-se, principalmente, à aquisição feita pela Norse dos 7,5% de participação adicional no
campo de Coral, fazendo com que nossa participação passasse para 35% do total do campo em
comparação a 27,5% em 31 de dezembro de 2005. Nosso prazo médio de estocagem permaneceu na
faixa dos 30 dias.
Tributos a Compensar. A conta de tributos a compensar atingiu R$5,2 milhões em 31 de dezembro de
2006, o que representa um aumento de 129,1% com relação a R$2,3 milhões em 31 de dezembro de
2005. Esse aumento deve-se, principalmente, à aquisição por parte da Norse do campo de Coral, cuja
venda para a Petrobras gerou a retenção adicional de tributos. Tal retenção é utilizada para
compensar tributos devidos. Entretanto, como a Companhia apurou lucro líquido inferior neste ano,
houve um aumento na conta de retenção de tributos em 31 de dezembro de 2006. Tais valores serão
utilizados no futuro para a compensação de tributos federais a pagar.
Não Circulante
Nosso passivo não circulante era de R$13,1 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa
um aumento de 83,8% se comparado com R$7,1 milhões em 31 de dezembro de 2005.
As principais razões foram:
Imposto de renda e contribuição social diferidos. O saldo da conta de imposto de renda e
contribuição social diferido atingiu R$7,5 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa um
aumento de 5,1% se comparado com R$7,1 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento
refere-se à provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido calculado sobre
diferenças temporárias controladas na apuração do lucro tributável.
Fundo de reserva para abandono Coral. O saldo da conta de fundo de reserva para o abandono do campo
de Coral era de R$5,6 milhões em 31 de dezembro de 2006, sendo que em 31 de dezembro de 2005 não
havia valor a ser reportado, visto que os depósitos do fundo iniciaram em fevereiro de 2006.
Permanente
Nosso ativo permanente atingiu R$372,6 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa
crescimento expressivo no período de 259,9% se comparado com R$103,5 milhões em 31 de
dezembro de 2005, basicamente devido à aquisição da Rio das Contas, Morro de Barro e de
participação adicional nos campos de Coral, Cavalo Marinho e Estrela do Mar.
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As principais razões foram:
Investimentos. O saldo da conta de investimentos era de R$64,7 milhões em 31 de dezembro de 2006,
sendo que em 31 de dezembro de 2005 não havia valor a ser contabilizado nesta conta considerando
que a aquisição das subsidiárias Rio das Contas e Morro do Barro ocorreu apenas em 2006. O valor
registrado em 31 de dezembro de 2006 representa o ágio decorrente da aquisição das empresas Rio
das Contas, no valor de R$47,8 milhões, e Morro do Barro, no valor de R$16,9 milhões.
Imobilizado. O saldo da conta de imobilizado atingiu R$282,2 milhões em 31 de dezembro de 2006,
o que representa um aumento de 188,7% se comparado com R$97,8 milhões em 31 de dezembro de
2005. Esse aumento deve-se, principalmente, à aquisição dos ativos Manati, BCAM-40, BMCAL-5 e
BMCAL-6 e à aquisição da participação adicional nos Campos de Coral, Cavalo Marinho e Estrela
do Mar em 2006.
Diferido. O saldo da conta de diferido atingiu R$25,7 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que
representa um aumento de 345,7% se comparado a apenas R$5,8 milhões em 31 de dezembro de
2005. Como já destacado, esse aumento expressivo deve-se, basicamente, a investimentos feitos em
ativos de exploração e desenvolvimento da produção.
Passivo Circulante
O saldo do nosso passivo circulante atingiu R$286,8 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que
representa um aumento expressivo se comparado com R$80,6 milhões em 31 de dezembro de 2005.
As principais razões foram:
Empréstimos e Financiamentos. O saldo da conta de empréstimo e financiamentos atingiu R$123,1 milhões
em 31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 1.105,5% se comparado a apenas
R$10,2 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento deve-se aos financiamentos contraídos
pela Norse e Coplex para aquisição de Rio das Contas e Morro do Barro. Em 2007, uma parte
significativa desta conta está relacionada ao empréstimo ponte do campo Manati, o qual, como
descrito acima, é convertido no financiamento a longo prazo contraído perante o BNDES.
Empréstimos de empresas ligadas. O saldo da conta de empréstimos de empresas ligadas atingiu
R$125,9 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa um crescimento de 110,0% se
comparado a apenas R$59,7 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento deve-se ao
financiamento contraído pela Norse e Coplex para aquisição do ativo do campo de Manati, Bloco
BCAM-40 e Blocos BMCAL 5 e 6.
Contas a pagar por aquisição de ativos. O saldo a pagar por aquisição de ativos é de R$19,7 milhões
em 31 de dezembro de 2006. Tal valor é relativo à aquisição de participação adicional em Cavalo
Marinho de R$8,0 milhões, em Coral de R$5,3 milhões e em Estrela do Mar de R$6,4 milhões. Em
31 de dezembro de 2005, não havia valor a ser contabilizado nessa conta, uma vez que tais ativos
foram adquiridos em 2006.
Contas a pagar para a Petrobras. O saldo da conta a pagar para a Petrobras atingiu R$13,8 milhões
em 31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 86,2% se comparado com R$7,4 milhões
em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento decorreu, principalmente, da aquisição dos ativos citados
acima e do conseqüente maior volume de solicitação de recursos pela Petrobras (cash calls).
Tributos a Recolher. O saldo da conta tributos a recolher era de R$2,4 milhões em 31 de dezembro
de 2006. O saldo permaneceu praticamente inalterado em comparação com 31 de dezembro de 2005,
quando o valor era de R$2,7 milhões.
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Outras contas a pagar O saldo das contas relativas a outras contas a pagar atingiu R$1,8 milhão em
31 de dezembro de 2006 se comparado com R$1 milhão em 31 de dezembro de 2005. Esta conta é
relacionada, principalmente, aos valores a serem pagos por serviços prestados por terceiros e ao
aumento na folha de pagamento e despesas correlatas tendo em vista o aumento do número de
empregados da Companhia.
Não Circulante
O saldo do nosso exigível a longo prazo atingiu R$69,6 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que
representa um aumento de 114% se comparado com R$32,5 milhões em 31 de dezembro de 2005.
Empréstimos e Financiamentos. O saldo da conta de empréstimos e financiamentos atingiu R$30,4 milhões
em 31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 154,6% se comparado com
R$12 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento decorre dos financiamentos contraídos para
aquisição de Rio das Contas e Morro do Barro, bem como desenvolvimento do Campo de Manati.
Imposto de renda e contribuição social diferidos. O saldo da conta de imposto de renda e
contribuição social diferidos atingiu R$7,0 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa um
aumento de 34% se comparado com R$5,2 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento
decorre das diferenças temporárias, principalmente àquelas relacionadas aos ganhos de variação
cambial nos novos empréstimos contraídos em dólares dos Estados Unidos.
Provisão para abandono. O saldo da conta para provisão para abandono atingiu R$32,2 milhões em
31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 109,6% se comparado com
R$15,4 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento decorre principalmente da provisão para
abandono do Campo de Manati no valor R$9,4 milhões, além da provisão para abandono de Coral e
da Cavalo Marinho relativa a participação de 7,5% adquirida pela Norse em 2006, o que representa
R$7,4 milhões.
Patrimônio Líquido
Nosso patrimônio liquido totalizou R$62,5 milhões em 31 de dezembro de 2006, representando
14,9% do nosso passivo total naquela data (19,9% em 31 de dezembro de 2005), verificando-se um
aumento de R$34,4 milhões em relação a R$28,1 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento
decorre, principalmente, de:
Capital subscrito. O saldo da conta de capital subscrito atingiu R$94,8 milhões em 31 de dezembro
de 2006, o que representa um aumento de 267,4% se comparado com R$25,8 milhões em 31 de
dezembro de 2005. Esse acréscimo decorreu da subscrição de R$69,0 milhões, realizada pela Norse
Energy Corp. ASA e pela Norse Energy AS.
Capital a integralizar. O saldo da conta de capital a integralizar atingiu R$38,3 milhões em 31 de
dezembro de 2006, o que representa um aumento de 569,9% se comparado com R$5,7 milhões em
31 de dezembro de 2005. Esse acréscimo decorreu da capitalização adicional de R$69,0 milhões ao
capital social da Norse, subscrita pela Norse Energy Corp. ASA em 2006.
Lucros (Prejuízos) Acumulados. Nosso saldo na conta de lucros (prejuízos) acumulados atingiu um
saldo positivo de R$6,1 milhões no período em 31 de dezembro de 2006, o que representa uma
redução de 25,0% se comparado com o lucro de R$8,1 milhões apurado em 31 de dezembro de 2005.
A redução ocorreu devido à integralização do capital social no valor de R$4,7 milhões, realizada com
a utilização de lucros acumulados e com a compensação de receita líquida contabilizada em 2006 no
valor de R$2,7 milhões, conforme explicação constante da análise de lucros e prejuízos do período.
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31 de dezembro de 2005 comparado com 31 de dezembro de 2004
Ativo Circulante
Nosso ativo circulante aumentou 47,6%, passando de R$21,0 milhões em 31 de dezembro de 2004
para R$31,1 milhões em 31 de dezembro de 2005.
As principais variações foram:
Disponibilidades. O saldo das disponibilidades atingiu R$19,6 milhões em 31 de dezembro de 2005,
o que representa um aumento de 136,3% se comparado com R$8,3 milhões em 31 de dezembro de
2004. Esse aumento deve-se à maior produtividade verificada no campo de Coral, que resultou em
maior fluxo de caixa.
Conta a receber da Petrobras. O saldo de contas a receber da Petrobras atingiu R$3,3 milhões em
31 de dezembro de 2005, o que representa uma diminuição de 56,0% se comparado com R$7,4 milhões
em 31 de dezembro de 2004. A redução deve-se, principalmente, ao reembolso por parte da Petrobras
dos valores adiantados pela Coplex relacionados aos pagamentos da parcela da Petrobras nos cash
calls, feitos em virtude da celebração de acordo de operação conjunta, a qual estava pendente em
2004 e foi paga em 2005. Nosso prazo médio para receber os pagamentos de vendas se mantém
estabilizado, na faixa dos 30 dias.
Estoques. O saldo da conta de estoques atingiu R$5,9 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que
representa um aumento de 54,8% se comparado com R$3,8 milhões em 31 de dezembro de 2004.
Esse acréscimo deve-se, principalmente, ao maior volume de produção verificado no campo de Coral.
Nosso prazo médio de estocagem permaneceu estabilizado na faixa de 30 dias.
Tributos a compensar. A conta de tributos a compensar atingiu R$2,3 milhões em 31 de dezembro de
2005, o que representa uma aumento 398,5% se comparado com R$0,5 milhão em 31 de dezembro
de 2004. Esse aumento deve-se, principalmente, ao aumento nas vendas de petróleo de Coral e
conseqüente aumento dos valores retidos pela Petrobras.
Outros créditos. A conta de outros créditos atingiu R$0,04 milhão em 31 de dezembro de 2005, o
que representa uma diminuição de 96,3% se comparado com R$1,0 milhão em 31 de dezembro de
2004. Essa redução deve-se, principalmente, ao recebimento de adiantamentos feitos a Petrobras.
Realizável a Longo Prazo
Nosso realizável a longo prazo atingiu R$7,1 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa
uma diminuição de 19,9% se comparado com R$8,9 milhões em 31 de dezembro de 2004.
As principais variações foram:
Imposto de renda e contribuição social diferidos. O saldo da conta de imposto de renda e
contribuição social diferido atingiu R$7,1 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa uma
diminuição de 19,9% se comparado com R$8,9 milhões em 31 de dezembro de 2004. Essa
diminuição refere-se à provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
calculado sobre diferenças temporárias controladas na apuração do lucro real.
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Permanente
Nosso ativo permanente atingiu R$103,5 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa ligeira
redução no período, de 11,4%, se comparado com R$116,8 milhões em 31 de dezembro de 2004,
basicamente por conta de baixa de investimentos no campo de Coral. As principais variações foram:
Imobilizado. O saldo da conta de imobilizado atingiu R$97,8 milhões em 31 de dezembro de 2005, o
que representa uma diminuição de 14,1% se comparado com R$113,8 milhões em 31 de dezembro de
2004. Essa diminuição decorre, principalmente, dos gastos com delineação e perfuração para a baixa
de investimento no campo de Coral, em um montante de R$15,1 milhões feita em 2005.
Diferido. O saldo da conta de diferido atingiu R$5,8 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que
representa um crescimento de 95,4% se comparado a apenas R$3,0 milhões em 31 de dezembro de
2004. Como já destacado, esse aumento expressivo deve-se, basicamente, aos investimentos no campo
de Cavalo Marinho, em um montante de R$2,3 milhões.
Passivo Circulante
O saldo do nosso passivo circulante atingiu R$80,6 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que
representa uma diminuição de 25,7% se comparado com R$108,4 milhões em 31 de dezembro de
2004. As principais variações foram:
Empréstimos e Financiamentos. O saldo da conta de empréstimos e financiamentos atingiu
R$10,2 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 15,1% se comparado a
R$8,9 milhões em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento deve-se a um empréstimo de R$10,3 milhões,
do qual R$5,6 milhões são exigíveis a curto prazo, parcialmente utilizado para o pagamento de principal e
taxas de juros decorrentes de variações cambiais e antigas obrigações.
Empréstimos de empresas ligadas. O saldo da conta de empréstimos de empresas ligadas atingiu
R$59,7 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa uma diminuição de 18,8% se
comparado a R$73,4 milhões em 31 de dezembro de 2004. Essa redução deve-se à conversão dos
empréstimos em capital da Coplex, no valor de R$3,3 milhões, ao pagamento de empréstimos, no
valor de R$12,0 milhões, ao ganho de capital com variações cambiais, no valor de R$4,5 milhões e a
novos empréstimos, no valor de R$6,1 milhões.
Contas a pagar para a Petrobras. O saldo da conta a pagar Petrobras atingiu R$7,4 milhões em 31 de
dezembro de 2005, o que representa uma redução de 67,6% se comparado com R$22,9 milhões em
31 de dezembro de 2004. Essa redução já decorre do pagamento de passivo junto a Petrobras, por
meio da utilização de financiamentos obtidos em 2005, já explicado.
Tributos a recolher. O saldo de tributos a recolher atingiu R$2,7 milhões em 31 de dezembro de 2005,
praticamente inalterado se comparado a 31 de dezembro de 2004, quando o valor era de R$2,2 milhões.
Outras contas a pagar. O saldo de outras contas a pagar atingiu R$1,0 milhão em 31 de dezembro de
2005, o que representa uma variação insignificante se comparada a 31 de dezembro de 2004. Tais
contas referem-se, principalmente, a contas a pagar por serviços prestados por terceiros.
Não Circulante
O saldo do nosso exigível a longo prazo atingiu R$32,5 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que
representa um aumento de 31,5% se comparado com R$24,7 milhões em 31 de dezembro de 2004.
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Empréstimos e Financiamentos. O saldo da conta de empréstimos e financiamentos atingiu
R$12,0 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa uma redução de 24,7% se comparado com
R$15,9 milhões em 31 de dezembro de 2004. Essa redução decorre de transferências para o pagamento de
empréstimos exigíveis em curto prazo e variações cambiais, parcialmente amortizados por um empréstimo
adicional no valor de R$10,3 milhões, dos quais R$4,7 milhões são exigíveis a longo prazo.
Imposto de renda e contribuição social diferidos. O saldo da conta de imposto de renda e contribuição
social diferidos atingiu R$5,2 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa uma diminuição de
2,4% (ou R$0,1 milhão) se comparado com R$5,3 milhões em 31 de dezembro de 2004.
Provisão para abandono. O saldo da conta para provisão para abandono atingiu R$15,4 milhões em
31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 336,9% se comparado com R$3,5 milhões
em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento decorre, principalmente, da provisão para abandono do
campo de Coral, cujo valor foi atualizado pela Petrobras.
Patrimônio Líquido
Nosso patrimônio liquido totalizou R$28,1 milhões em 31 de dezembro de 2005, representando
19,9% do nosso passivo total naquela data (9,2% em 31 de dezembro de 2004), um aumento de
R$14,6 milhões em relação a R$13,5 milhões em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento decorre,
principalmente, de:
Capital subscrito. O saldo da conta de capital social atingiu R$25,8 milhões em 31 de dezembro de
2005, o que representa um aumento de 4% se comparado com R$24,8 milhões em 31 de dezembro
de 2004. Esse aumento decorre da criação da Norse Energy do Brasil em 2005, resultante da
subscrição de capital no valor de R$1,0 milhão.
Capital a integralizar. O saldo da conta de capital social atingiu R$5,7 milhões em 31 de dezembro de
2005, o que representa uma redução de 28,5% se comparado com R$8,0 milhões em 31 de dezembro
de 2004. Essa redução decorre de fato de ter sido o capital da Norse parcialmente compensado por
um adicional de R$1,0 milhão de capital a integralizar relacionado à Norse.
Lucros (Prejuízos) Acumulados. Nosso saldo na conta de lucros (prejuízos) acumulados, atingiu um
saldo positivo de R$8,1 milhões no período em 31 de dezembro de 2005, o que representa um
aumento de 345,1% se comparado com o saldo negativo de R$3,3 milhões em 31 de dezembro de
2004. Esse aumento decorre do aumento do lucro da Coplex, conforme explicado acima.
LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL
Fluxo de Caixa
Os recursos provenientes de nossas atividades operacionais e financeiras são, e antecipamos que
continuarão a ser, a maior fonte de recursos de capital de nossa Companhia no futuro próximo.
Aplicamos o caixa oriundo de nossas atividades principalmente para: (i) aquisição de novos ativos;
(ii) exploração dos Blocos existentes; e (iii) avaliação e desenvolvimento das descobertas.
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A tabela a seguir apresenta determinados componentes de nosso fluxo de caixa para os exercícios encerrados
em 2004, 2005 e 2006 e para os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2006 e 2007:
Em 31 de dezembro de
Em 30 de setembro de
2004
2005
2006
2006
2007
(em R$ milhares)
Fluxo de caixa decorrente de (aplicado em):
Atividades operacionais ................................... 31.374
Investimentos................................................... (1.109)
Financiamentos................................................ (24.886)
Aumento (redução) no caixa ............................. 5.379

24.922
(6.811)
(6.783)
11.328

23.520
(257.100)
231.312
(2.268)

8.020
(221.567)
215.347
1.800

18.554
(43.462)
35.791
10.883

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Os recursos decorrentes de nossas atividades operacionais totalizaram R$18,6 milhões no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007 se comparado com R$8,0 milhões no mesmo
período em 2006. Esse aumento deve-se às receitas advindas do campo de Manati cuja produção teve
início em janeiro de 2007. Comparando os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2005,
houve uma queda de 5,6% (ou R$1,4 milhão) nos recursos decorrentes de nossas atividades operacionais
em virtude, principalmente, da queda na produção de petróleo em Coral. Comparando os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2004 houve uma redução de 20,6% (R$6,5 milhões) devida,
principalmente, à queda na produção de petróleo em Coral.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
As disponibilidades líquidas aplicadas em atividades de investimento atingiram R$43,5 milhões no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007 se comparado com R$221,6 milhões no
mesmo período em 2006. O alto investimento ocorrido em 2006 deve-se, principalmente, à aquisição de
nossas controladas Rio das Contas e Morro do Barro e seus ativos, os Blocos BCAM-40, BMCAL-5 e
BMCAL-6 e ao investimento para o desenvolvimento e exploração do campo de Manati, em fevereiro de
2006. As atividades de investimento aumentaram 3.680,9% (para R$257,1 milhões) no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2006 se comparado com R$6,8 milhões no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2005, principalmente em razão dos investimentos acima mencionados.
As atividades de investimento aumentaram 518,2%, para R$6,8 milhões, no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2005 se comparado com R$1,1 milhão no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004,
principalmente em razão dos investimentos nos campos de Coral e Cavalo Marinho em 2005.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, nossos recursos aplicados em atividades de
financiamento foram de R$35,8 milhões, o que representa uma redução de R$179,6 milhões quando
comparado com o mesmo período em 2006. Essa variação foi devida, principalmente, à obtenção de
empréstimos em 2006 para a aquisição de Rio das Contas e Morro do Barro, feita em fevereiro de 2006. Em
31 de dezembro de 2006, nossas disponibilidades líquidas aplicadas em atividades de financiamento
totalizaram aproximadamente R$231,3 milhões, aumento de R$238,1 milhões quando comparado a 31 de
dezembro de 2005. Esse aumento foi devido, principalmente, a novos empréstimos obtidos com instituições
financeiras e com o Acionista Controlador nos valores de R$150,3 milhões e R$74,5 milhões,
respectivamente, além de aumento de capital no valor R$31,7 milhões. Em 31 de dezembro de 2005, nossas
disponibilidades líquidas aplicadas em atividades de financiamento aumentaram R$18,1 milhões quando
comparado a 31 de dezembro de 2004. Esse aumento foi devido, principalmente, a novos empréstimos
obtidos com instituições financeiras e com o Acionista Controlador nos valores de R$10,3 milhões e
R$6,0 milhões, respectivamente, além de aumento de capital no valor de R$3,3 milhões na Coplex.
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INVESTIMENTOS
Investimentos em Ativo Imobilizado
Nossos investimentos são principalmente orientados pela nossa estratégia de crescimento, respeitando
nossas expectativas de retorno para o acionista.
A seguir apresentamos os investimentos realizados nos exercícios indicados:

ATIVOS
Campo de Cavalo Marinho .............
Campo de Coral ..............................
Campo de Estrela do Mar................
Campo de Manati............................
Sardinha ..........................................
Ágio nos Investimentos ....................
Outros Ativos Fixos.........................
Total de aquisições ..........................

2004

2005

431
247
421
–
–
–
10
1.109

2.319
4.028
113
–
–
–
351
6.811

Em 30 de
setembro
de 2007
2006
(em R$ milhares)
38.243
15.096
12.860
117.651
274
64.668
8.308
257.100

811
–
465
31.540
8.499
–
2.147
43.462

Percentual
dos ativos
em 2007

50%
35%
65%
10%
–
–
–
–

No acumulado do ano de 2006, foram investidos no ativo imobilizado R$257,1 milhões contra
R$6,8 milhões no ano anterior. O aumento diz respeito, principalmente, à aquisição de nossas
controladas Morro do Barro e Rio das Contas e seus ativos, os Blocos BCAM-40, BMCAL-5 e
BMCAL-6, bem como à aquisição do campo de Manati realizada em fevereiro de 2006, e aos investimentos
de desenvolvimento e exploração deste campo.
Até 30 de setembro de 2007, tínhamos investido R$43,5 milhões. O orçamento total para 2007 é de,
aproximadamente, R$50,0 milhões, os quais serão aplicados em nossos ativos de exploração e
desenvolvimento.
O nosso Conselho de Administração aprovou o orçamento CAPEX para o exercício de 2008 no
montante de US$44,4 milhões. Devido à natureza de nossos negócios, não estabelecemos um
orçamento CAPEX por período superior a um ano.
ENDIVIDAMENTO
Em 30 de setembro de 2007, nosso endividamento total era de R$280,6 milhões. Desse total R$137,7
milhões referem-se a empréstimos obtidos junto a partes relacionadas.
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A tabela abaixo apresenta nosso endividamento em 30 de setembro de 2007. Os valores incluem o
principal acrescido dos juros. Para mais informações, vide Nota 11 de nossas demonstrações financeiras
para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2007, incluídas neste Prospecto.
Contrato

Modalidade

Taxa

Reais

TJLP + 6,80% a.a. e
Cesta de moedas +
5,30% a.a.

73.380

39.904

US$

LIBOR + 5,50% a.a.

15.024

8.170

US$

LIBOR + 4,75% a.a.

14.974

8.143

US$

9,55% a.a.

9.417

5.121

US$

9,55% a.a.

9.417

5.121

US$

LIBOR + 4,65% a.a.

7.046

3.832

US$

LIBOR + 4,65% a.a.

7.262

3.949

US$

LIBOR + 5,50% a.a.

2.270

1.234

US$

LIBOR + 5,50% a.a.

442

240

US$
Reais

LIBOR + 5,50% a.a.
23,87% a.a.
Média ponderada de
3,93% a.a. em 2007

1.232
2.420

670
1.316

137.714
280.598

74.889
152.589

Contrato com o BNDES
nº 10/405.255-1................
Contrato com o Unibanco
nº 001.378308-1...............
Contrato com o Unibanco
nº. 001.378.307-3.............
Contrato com o
ABN Real nº. 2535 ...........
Contrato com o Unibanco
nº 001.430610-6...............
Contrato com o Unibanco
nº. 001.44.0983-5.............
Contrato com o Santander
nº 230495807 ...................
Contrato com o Unibanco
nº 348.568-7.....................
Contrato com o Unibanco
nº 346.111-8.....................
Contrato com o Unibanco
nº 348.556-2.....................
Outros (Conta Garantida)....
Empréstimos entre
partes relacionadas ...........

US$

Total ....................................

Montante Devido
(principal e juros
em milhares de R$)

Montante Devido
(principal e juros em
milhares de US$)

Vencimento

Outubro de
2013
Outubro de
2010
Outubro de
2010
Outubro de
2012
Outubro de
2012
Dezembro de
2011
Dezembro de
2011
Dezembro de
2007
Março de
2008
Março de
2008
–
Agosto de
2008

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
As nossas obrigações contratuais relevantes não passíveis de cancelamento, incluindo nossos empréstimos e
financiamentos, em 30 de setembro de 2007, e seus respectivos vencimentos encontram-se resumidas na
tabela abaixo:
Total
Empréstimos e Financiamentos
Curto prazo ...............................................
Longo Prazo ..............................................
Total..........................................................

169.458
111.140
280.598

Menos de 1 ano
1 a 3 anos
(valores em milhares de R$)

Mais de 3 anos

169.458
169.458

65.754
65.754

45.386
45.386

CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE NOSSOS COMPROMISSOS FINANCEIROS
Considerando o perfil de nosso endividamento e nossa capacidade e histórico de captação de recursos,
inclusive recursos providos por nosso Acionista Controlador, e geração de caixa, acreditamos que não
teremos dificuldade em honrar nossos compromissos financeiros. Acreditamos, ainda, que os investimentos
realizados durante os últimos anos, acrescidos dos investimentos que pretendemos realizar nos próximos anos
(parte dos quais financiados com os recursos líquidos a serem obtidos com a presente Oferta), nos permitirão
aumentar nossa geração de caixa, o que fortalecerá gradualmente nossas métricas de fluxo de caixa e de
crédito e melhorará nossa capacidade de honrar nossos compromissos. Adicionalmente, caso precisamos
contrair empréstimos para financiar nossos investimentos, acreditamos ter capacidade para contratá-los.
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OPERAÇÕES NÃO REGISTRADAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Não temos quaisquer operações ou ajustes não registrados em nossas demonstrações financeiras. Não
possuímos quaisquer subsidiárias que não estejam incluídas em nossas demonstrações financeiras,
nem possuímos quaisquer participações em, ou relacionamento com, quaisquer sociedades de
propósito específico que não estejam refletidos nas nossas demonstrações financeiras.
CONTRATOS FINANCEIROS RELEVANTES
Possuímos os seguintes contratos financeiros relevantes com partes não relacionadas, tanto
diretamente quanto por meio de nossas subsidiárias. Também possuímos contratos financeiros com
partes relacionadas, no caso nosso Acionista Controlador, Norse Energy Corp. ASA. Apresentamos a
seguir breve descrição de tais contratos.
Contrato nº 10/405.255-1
Em novembro de 2006, a Rio das Contas celebrou contrato de abertura de linha de crédito para
investimento em produção e transporte de gás natural e condensado do campo de Manati no valor de
R$82,7 milhões. Os valores foram divididos em quatro grupos, nos montantes de (i) R$6,7 milhões;
(ii) R$60,2 milhões; (iii) R$1,6 milhão; e (iv) R$14,2 milhões. Os sub-créditos (i) e (ii) são amortizados
em 72 meses, a partir de novembro de 2007, e possuem uma taxa de juros e cesta de moeda e TJLP mais
uma taxa fixa, respectivamente. Os sub-créditos (iii) e (iv) são amortizados em 51 meses, a partir de
junho de 2009, e possuem uma taxa de juros de qualquer cesta de moeda ou TJLP mais uma taxa
fixa. Em 30 de setembro de 2007, o saldo desse contrato era de R$73,4 milhões.
Contratos nº 001.378308-1 e nº 001.378307-3
Em janeiro de 2006, a Coplex celebrou dois contratos de financiamento mediante repasse de recursos
em dólares dos Estados Unidos para desenvolvimento e produção de gás natural no campo de Manati,
no valor de R$45,5 milhões (equivalente a US$ 10,0 milhões cada). Os financiamentos devem ser
quitados em 72 meses, vencendo-se em 15 de outubro de 2010. Os juros correspondem à LIBOR
acrescida de uma taxa de juros. Em 30 de setembro de 2007, o saldo total desses dois contratos era de
R$30,0 milhões (equivalente a US$16,3 milhões).
Contrato nº 001.430610-6 e Cédula de Crédito Bancário nº 2535
Em abril de 2007, celebramos contrato de empréstimo prevendo o repasse de recursos em dólares dos
Estados Unidos, no valor de R$19,9 milhões (equivalente a US$ 4,9 milhões cada), para aquisição de
participação no campo de Cavalo Marinho e Estrela do Mar. O empréstimo será quitado em
67 meses, vencendo-se em outubro de 2012. Os juros são fixos em 9,55% ao ano. Em 30 de setembro
de 2007, o saldo total desses dois contratos era de R$18,8 milhões (equivalente a US$10,2 milhões).
Contrato nº 001.44.0983-5 e Contrato nº 230495807
Em julho de 2007, a Rio das Contas celebrou contratos de empréstimo prevendo o repasse de recursos
em dólares dos Estados Unidos no valor de R$14,5 milhões (equivalente a US$7,8 milhões cada), para
desenvolvimento de gás natural e condensado no campo de Manati. Os empréstimos são quitados em
53 meses, vencendo-se em dezembro de 2011, e amortizados a partir de dezembro de 2007. Os juros
correspondem à LIBOR acrescida de uma taxa fixa de 4,65% ao ano. Em 30 de setembro de 2007, o
saldo total desses dois contratos era de R$14,3 milhões (equivalente a US$ 7,8 milhões).
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Contratos nº 348.568-7, 346.111-8 e 348.556-2
Em outubro de 2007, quitamos o saldo devedor desses empréstimos com parte dos recursos obtidos
do nono Acionista Controlador em outubro de 2007 por meio de contrato de mútuo. Para
informações, vide Seção “Eventos Recentes” que se encontra na página 102 deste Prospecto.
Comentários Gerais sobre Contratos Financeiros
De modo geral, nossos contratos de financiamento e os de nossas subsidiárias são garantidos por
(i) penhor da totalidade do petróleo ou gás natural, conforme o caso, produzido no campo financiado;
(ii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos de crédito decorrentes dos contratos de concessão; (iii)
fiança de nosso Acionista Controlador; e (iv) subordinação do mútuo realizado pela Norse Energy Corp.
ASA, ou seja, o pagamento dos empréstimos entre partes relacionadas está condicionado ao pagamento
integral de nossos credores não-relacionados. Adicionalmente, a totalidade das quotas da Rio das Contas e
da Coplex detidas pela Norse estão empenhadas como garantia das obrigações assumidas nos termos dos
contratos de financiamento. Atualmente 100% da produção de petróleo do campo de Coral e de gás
natural de Manati figuram como garantia perante credores.
Esses contratos de financiamento contêm determinadas restrições, incluindo restrições quanto à
alteração de controle, venda de ativos, reorganizações societárias e distribuição de dividendos e outros
proventos a acionistas. Todos os nossos contratos de financiamento e os contratos de nossas
controladas possuem termos que proíbem a distribuição de dividendos ou remuneração de juros sobre
o capital enquanto fundos suficientes não forem alocados em determinadas contas ou ocorrer
inadimplência durante o prazo do respectivo contrato especificado, respeitado o pagamento do
dividendo obrigatório. Nenhum de nossos contratos financeiros possuem disposições relacionadas a
pagamentos atrelados ao preço de emissão das Ações.
Não registramos nenhum evento de inadimplemento quanto ao pagamento e cumprimento das
obrigações previstas nos contratos financeiros.
Possuímos 12 empréstimos tendo como credor nosso Acionista Controlador, sete dos quais venceram
em 2007, e estão atualmente em renegociação, totalizando, aproximadamente, US$48,0 milhões. Os
cinco contratos com datas de vencimento previstas para 2008 totalizam US$20,5 milhões.
Historicamente, tais empréstimos têm sido renegociados no momento de seus vencimentos e não
fizemos até a presente data nenhuma amortização de principal dos empréstimos existentes. Os juros
incidentes sobre o principal (i) são fixos, em percentuais que variam de 3,0% a 7,1% ao ano; ou
(ii) atrelados à variação da LIBOR acrescida de spread de 1% ao ano. Em 30 de setembro de 2007, o
saldo total do principal desse endividamento era de US$68,5 milhões (R$126,0 milhões). Esses
contratos, no vencimento, serão (a) integralmente pagos; ou (b) renegociado de acordo com as taxas
do mercado.
A Administração está atualmente discutindo com nosso Acionista Controlador a renegociação das
dívidas existentes, com o intuito de trazer os empréstimos para os níveis que nos são oferecidos
atualmente por instituições financeiras ou procurar refinanciamento no mercado. Isto deve ser feito de
acordo com as obrigações constantes dos nossos demais contratos. A administração levará em
consideração as potenciais conseqüências fiscais em conexão com qualquer opção.
Conseqüentemente, esperamos que as taxas de juros para empréstimos entre as empresas coligadas
tendem a ser ajustadas para a taxa LIBOR mais 5,5% ou taxas prevalentes no mercado na ocasião de
seu refinanciamento.
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Apresentamos a seguir quadro indicativo das devedoras perante o Acionista Controlador, datas de
vencimento, taxas de juros previstas e saldos existentes:
Mutuárias
Coplex...............................................
Coplex...............................................
Coplex...............................................
Coplex...............................................
Norse ................................................
Norse ................................................
Norse ................................................
Norse ................................................
Norse ................................................
Norse ................................................
Rio das Contas ..................................
Rio das Contas ..................................
Total .................................................
(1)

Data de Vencimento(1)

Taxas

30.11.2007
30.11.2007
06.12.2007
19.01.2008
28.02.2008
23.01.2008
26.10.2007
25.11.2007
20.01.2008
16.08.2008
28.02.2008
28.02.2008

LIBOR +1%
3,2% a 7,1%
5,04%
4%
LIBOR +1%
4%
4%
3%
LIBOR +1%
LIBOR +1%
LIBOR +1%
LIBOR +1%

Saldo em 30 de
setembro de 2007
(em milhares de US$)
3.000
20.873
625,4
2.000
3.000
8.000
10.000
8.500
2.500
4.000
2.000
4.000
68.500

Nós temos quatro meses, contados da data de vencimento dos respectivos contratos, para renegociar os valores devidos ou pagar nosso
Acionista Controlador.

Para informações sobre contratos financeiros relevantes celebrados após 30 de setembro de 2007, vide
Seção “Eventos Recentes“, que se encontra na página 102 deste Prospecto.
Nosso Estatuto Social estabelece que a realização de qualquer operação ou negócio, de qualquer
natureza, com nosso Acionista Controlador, ou qualquer de suas sociedades controladas ou coligadas,
direta ou indiretamente, dependerá de prévia deliberação por nosso Conselho de Administração, que
analisará a operação ou negócio do ponto de vista de seu conteúdo, de acordo com as práticas de
mercado. Caso o Conselho não se sinta confortável a respeito da adequação da operação ou negócio
com as práticas de mercado, este irá contratar uma consultoria especializada para a emissão de
opinião a respeito.
Nós pretendemos celebrar um contrato de administração com nosso Acionista Controlador com o
objetivo de reembolsar despesas gerais e administrativas por ele incorridas em relação a nossas
operações no período terminado em 31 de dezembro de 2006. O valor total dessas despesas gerais e
administrativas é de, aproximadamente, US$1 milhão. O referido contrato de administração irá
estabelecer as condições sobre os quais será feito o reembolso.
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS RISCOS DE MERCADO
Estamos expostos a riscos de mercado relacionados a mudanças adversas nas taxas de juros, taxas de
câmbio e preço das commodities. Nosso endividamento é denominado em Reais e dólares dos Estados
Unidos, o que nos expõe a variações na taxa de câmbio.
Risco de Taxa de Juros
Parte de nossas dívidas são indexadas a taxas de juros variáveis e são, dessa forma, sujeitas às
flutuações das taxas de juros. Nossas receitas são afetadas por mudanças nas taxas de juros variáveis
de maneira a aumentar ou reduzir os custos de nossos financiamentos. Em 30 de setembro de 2007,
nossa dívida totalizava R$280,6 milhões, dos quais R$143,9 milhões estavam indexados a taxas de
juros flutuantes.
Atualmente, não mantemos operações de hedge para mitigar riscos de taxa de juros.
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Embora nossas vendas sejam realizadas no mercado interno, os preços do petróleo são atrelados ao
dólar dos Estados Unidos, o que nos expõe a riscos relacionados a flutuações das taxas de câmbio.
Adicionalmente, nossas dívidas estão atreladas tanto ao Real quanto ao dólar. Em 30 de setembro de
2007, nossa dívida totalizava R$280,6 milhões, dos quais R$204,8 milhões eram denominados em
dólares dos Estados Unidos, de maneira que estamos expostos às variações cambiais, tendo em vista
que uma depreciação do real perante o dólar podem resultar em custos maiores de financiamento.
Preço das Commodities
Estamos expostos a variações no preço do petróleo bruto e do gás natural. Nós não mantemos
operações de hedge para mitigar os riscos na variação do preço do petróleo bruto e do gás natural,
muito embora nós possamos realizar operações desse tipo no futuro.
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VISÃO GERAL DO MERCADO BRASILEIRO
Acreditamos que o Brasil esteja entre os Países mais atrativos para investimentos em atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, em virtude, dentre outros fatores, do
crescimento das reservas e produção de petróleo, fazendo com que o País tenha se tornado um exportador
líquido de petróleo, quando no início da década de 80 importava cerca de 80% da demanda interna.
Antes da flexibilização do monopólio estatal, apenas a Petrobras participava da exploração de jazidas
de petróleo ou gás natural. Em agosto de 1997, foi editada a Lei do Petróleo, que regulamentou a
flexibilização do monopólio, passando a permitir que a União Federal, titular de todas as reservas de
hidrocarbonetos existentes no território nacional (inclusive seu mar territorial), contratasse com
empresas estatais ou privadas, mediante um contrato de concessão, a realização de atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural. Entre 1997 e 2006, a contribuição do setor para a
formação do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,75% para cerca de 10%.
O País possui 29 bacias sedimentares com potencial para exploração e produção de hidrocarbonetos, o
equivalente a 7,5 milhões de km² (cerca de 2,5 milhões de km² no mar). Entretanto, menos de 4%
dessas áreas estão sob concessão para as atividades de exploração e produção. Apenas 22 mil poços de
petróleo foram perfurados nas bacias sedimentares brasileiras ao longo da história de E&P no Brasil.
Considerando que mais de 40 mil poços de exploração e desenvolvimento foram perfurados nos Estados
Unidos apenas em 2006, acreditamos que ainda há um potencial significativo a ser explorado no Brasil,
que é quase do mesmo tamanho da área norte-americana, com exceção do Alasca.
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O Brasil adota práticas regulatórias com regras claras e ampla transparência para investidores,
incluindo, entre outras práticas, a realização de rodadas anuais de oferta de Blocos, assim como a
permissão para a aquisição e transferência de ativos entre as empresas devidamente qualificadas.
Desde a abertura do mercado em 1997, a ANP concedeu os seguintesBlocos para atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural:
•

Rodada Zero (1998): 115 Blocos exploratórios, 49 campos em desenvolvimento e 233 campos
produtores;

•

Primeira Rodada (1999): 12 Blocos exploratórios;

•

Segunda Rodada (2000): 21 Blocos exploratórios;

•

Terceira Rodada (2001): 34 Blocos exploratórios;

•

Quarta Rodada (2002): 21 Blocos exploratórios;

•

Quinta Rodada (2003): 101 Blocos exploratórios;

•

Sexta Rodada (2004): 154 Blocos exploratórios;

•

Sétima Rodada (2005): 251 Blocos exploratórios e 16 áreas inativas com acumulações marginais;

•

Oitava Rodada (2006): 38 Blocos exploratórios, até o momento da suspensão da rodada por
decisão judicial; e

•

Nona Rodada (2007): 271 blocos exploratórios.

Para o período 2006-2010, os investimentos mínimos declarados à ANP pelas atuais concessionárias são
de US$33,8 bilhões, cifra que poderá crescer com as atividades decorrentes de possíveis novas descobertas.
Desses Blocos concedidos, 133 Blocos exploratórios não alcançaram as etapas de desenvolvimento e
produção e foram devolvidos à ANP, sendo que 26 Blocos foram devolvidos no ano de 1999; 3 em
2000; 44 em 2001; 18 em 2002; 14 em 2003; 9 em 2004; 6 em 2005 e 13 em 2006.
Em 31 de dezembro de 2006, 60 grupos econômicos atuavam no Brasil em atividades de exploração e
produção de petróleo e gás natural, sendo 32 de origem brasileira, incluída a Petrobras, e 28 de 13 outros
Países (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega, Itália, Japão, Dinamarca, Argentina, Portugal,
Espanha, Holanda, Coréia do Sul e França).
De acordo com a ANP, as reservas totais de petróleo (Reservas 3P) contabilizadas na data de
31 de dezembro de 2006 eram de 18,2 bilhões de barris de petróleo, sendo 67,0% deste volume
Reservas Provadas (Reservas 1P). Desde a instituição, em 1997, do atual regime regulador para o
setor até 2006, as Reservas Provadas brasileiras de petróleo cresceram 71,4%, saltando de 7,1 bilhões
para 12,2 bilhões de barris, o que representa 67,0% das reservas totais. Com isso, o Brasil ocupou em
2006 a 17ª posição no ranking mundial quanto às Reservas Provadas de petróleo, permanecendo na
mesma posição em relação ao ano anterior. Em novembro de 2007, a Petrobras anunciou ter
descoberto entre cinco e oito bilhões de barris de petróleo e gás natural no campo de Tupi, na bacia
de Santos. Tal fato pode mudar drasticamente as reservas brasileiras de petróleo.

132

Visão geral do setor de petróleo e gás natural no Brasil
Das Reservas Provadas nacionais de petróleo em 2006, 92,6% localizavam-se no mar e 7,4%
localizavam-se em jazidas terrestres. A tabela abaixo apresenta a distribuição das Reservas Provadas
de petróleo, por localização (terra e mar), segundo unidades da federação, reportadas pelas empresas
Operadoras, seguindo as orientações da ANP que seguem as definições da SPE/WPC.
Reservas Provadas de petróleo, por localização (terra e mar), segundo unidades da federação
Unidades da Federação
2004
2005
2006
(em milhões de barris de Óleo Equivalente)
Amazonas
100,0
91,9
96,7
Terra.........................................................................
Maranhão
Terra.........................................................................

–

–

–

Ceará
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

6,8
70,1

6,3
71,3

5,5
69,5

Rio Grande do Norte
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

250,2
67,4

259,4
80,7

263,0
79,6

Alagoas
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

10,9
1,6

11,8
1,2

11,3
0,9

Sergipe
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

223,3
36,1

230,0
37,8

226,6
38,1

Bahia
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

214,8
2,3

228,6
2,3

241,2
3,45

Espírito Santo
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

58,4
1.205,6

54,6
1.126,1

60,7
1.286,5

Rio de Janeiro
Mar...........................................................................

8.931,1

9.532,6

9.762,2

São Paulo
Mar...........................................................................

39,9

19,2

23,8

Paraná
Mar...........................................................................

14,8

10,7

6,2

Santa Catarina
Mar...........................................................................

9,9

8,2

6,7

Subtotal
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

864,5
10.378,8

882,7
10.890,0

904,9
11.276,7

Total.........................................................................

11.243,3

11.772,6

12.181,6

Fonte: ANP.

As Reservas Provadas (Reservas 1P) de gás natural alcançaram 347,9 bilhões de metros cúbicos em 2006,
as quais representavam 59,1% das reservas totais (Reservas 3P) de gás natural no território brasileiro,
correspondentes a 588,6 bilhões de metros cúbicos. Em 2006, as Reservas Provadas de gás natural
apresentaram um aumento de 52,8% em relação às Reservas Provadas em 1997 quando o Brasil tinha
227,7 bilhões de metros cúbicos, de acordo com dados ANP. Entre 2005 e 2006, o volume das
Reservas Provadas de gás natural registradas cresceu 13,5%.
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Similarmente à localização das reservas de petróleo, a maior parte das Reservas Provadas de gás natural
do Brasil encontra-se em reservatórios marítimos (78,6%), pois a maior parte é de gás natural associado
ao óleo. Observa-se que a dispersão das reservas de gás natural pelo território nacional não acompanha a
distribuição das reservas de petróleo, sendo as reservas de petróleo mais concentradas na Região Sudeste
do País, enquanto que as de gás natural também têm parte significativa no Norte e Nordeste, onde
existem alguns campos de gás não-associado, apesar de haver um número significativo de reservas no
Rio de Janeiro. Merece destaque o crescimento das Reservas Provadas de gás natural de São Paulo entre
2003 e 2004, em decorrência de expressivas descobertas registradas na bacia de Santos nos últimos anos.
A tabela abaixo apresenta a distribuição das Reservas Provadas de gás natural, por localização (terra e mar),
segundo unidades da federação.
Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar), segundo unidades da federação
Unidades da Federação
2004
2005
2006
(em milhares de metros cúbicos)
Amazonas
49.448
51.465
53.232
Terra.........................................................................
Maranhão
Terra.........................................................................

–

–

–

Ceará
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

–
1.066

–
995

–
825

Rio Grande do Norte
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

2.870
18.337

2.558
15.059

2.396
14.047

Alagoas
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

3.929
1.198

3.525
1.084

3.241
815

Sergipe
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

829
3.286

768
2.751

814
2.978

Bahia
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

15.636
9.625

12.379
9.388

11.473
14.268

Espírito Santo
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

1.018
21.286

1.057
31.271

3.364
37.384

Rio de Janeiro
Mar...........................................................................

119.049

145.378

164.502

São Paulo
Mar...........................................................................

78.471

28.696

38.542

Paraná
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

–
26

–
15

–
8

Santa Catarina
Mar...........................................................................

11

7

7

Subtotal
Terra.........................................................................
Mar...........................................................................

73.730
252.354

71.752
234.643

74.522
273.380

Total.........................................................................

326.084

306.395

347.903

Fonte: ANP.
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A produção anual de petróleo no Brasil aumentou de 317 milhões de barris em 1997 para 660 milhões de
barris em 2006, o que equivale a um aumento de 105,5%. Até setembro de 2007 a produção foi de
470 milhões de barris de petróleo. Em 2006, o Brasil ocupava a 18ª posição no ranking mundial de
produção de petróleo (incluindo petróleo cru, condensado e LGN).
A maior parte da produção nacional de petróleo (excluindo LGN) foi extraída de campos marítimos,
responsáveis por 88,7% do total produzido em 2006.
A produção anual de gás natural aumentou 80,6% desde a abertura do mercado, passando de 9,8 bilhões
de metros cúbicos em 1997 para 17,7 bilhões de metros cúbicos em 2006. Até setembro de 2007 a
produção foi de 12,5 bilhões.
O volume de queimas e perdas de gás natural vinha caindo desde 2002, revertendo uma tendência
histórica de crescimento, com redução que chegou a 9,7% em 2004. Este fato pode ser explicado, em
parte, pelo contínuo aumento da produção de gás natural classificado como não-associado. Em campos
contendo gás natural não-associado, toda a infra-estrutura de produção destina-se à extração deste
energético, o que minimiza a queima e reduz as perdas. Já nos campos com gás associado ao petróleo,
parte do gás natural produzido, se não for reinjetado no poço (com vistas a aumentar a recuperação do
petróleo), nem tiver mercado consumidor próximo, acaba sendo queimado.
Entretanto, em 2005, o volume de gás queimado voltou a crescer, sendo 68,5% superior ao volume
queimado em 2004, devido à entrada em produção de novos campos de petróleo contendo gás natural
associado. Atualmente, a maior parcela do gás natural produzido no País é associada ao petróleo, a
partir de campos marítimos, nos quais o custo da infra-estrutura de coleta e transporte é muito elevado.
Com o investimento crescente em infra-estrutura e descoberta de novos campos de gás não-associado,
estimamos que a queima de gás nas plataformas seja gradativamente reduzida.
ESTRUTURA REGULATÓRIA
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que constituem monopólio da União Federal a pesquisa e a
lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, bem como o seu refino,
importação, exportação e o transporte, marítimo ou por meio de dutos, do petróleo bruto e gás natural
(artigo 177). Na época em que foi editado, o parágrafo primeiro do artigo 177 proibia a cessão
ou concessão de qualquer tipo de participação na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural
para particulares.
Entretanto, em 10 de novembro de 1995, a Emenda Constitucional nº 9 alterou o parágrafo primeiro
do artigo 177 para permitir a contratação, pela União Federal, com empresas estatais ou privadas
para a realização das atividades de exploração e de produção de petróleo e gás natural, observadas as
condições estabelecidas em lei a ser aprovada.
A Lei do Petróleo, que regulamentou esse dispositivo constitucional:
•

confirmou o monopólio da União Federal sobre as jazidas de petróleo e gás natural e esclareceu
que as atividades de exploração e produção destes hidrocarbonetos serão reguladas e fiscalizadas
pela União Federal;

•

criou o CNPE e a ANP;

•

revogou a Lei nº 2.004/53, a qual nomeava a Petrobras como exclusivo agente de execução do
monopólio da União Federal; e
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•

estabeleceu uma regra de transição, que outorgava à Petrobras direito exclusivo de: (i) produzir em
campos nos quais a Petrobras já havia iniciado produção, nos termos do contrato de concessão
celebrado com a ANP, em 6 de agosto de 1998, pelo prazo de 27 anos, com exclusividade, a contar
da data em que o campo foi declarado comercialmente lucrativo; e (ii) explorar áreas nas quais a
Petrobras pôde demonstrar que tinha “perspectivas estabelecidas” antes da promulgação da Lei do
Petróleo, pelo prazo de até três anos, que depois foi estendido para cinco anos.

CNPE
O CNPE é órgão vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas
e Energia. O CNPE é responsável por propor ao Presidente da República políticas nacionais de
energia, estabelecer as políticas de produção de petróleo e gás natural e definir as diretrizes para a
realização de licitações de Blocos exploratórios ou áreas com descobertas já caracterizadas e para o
aproveitamento nacional dos recursos energéticos.
ANP
A ANP é entidade integrante da administração federal indireta vinculada ao Ministério de Minas e
Energia. Um dos objetivos principais da ANP é gerar um ambiente competitivo para as atividades da
indústria do petróleo e gás natural no Brasil que propicie aos consumidores os mais baixos preços.
A ANP é responsável por:
•

implementar a política nacional de petróleo e gás natural, contida na política energética nacional;

•

regular o setor de petróleo e gás natural no Brasil;

•

regulamentar as condições das concessões para as atividades de E&P;

•

promover estudos visando à delimitação de Blocos, para efeito de concessão das atividades de
exploração, desenvolvimento e produção;

•

realizar as licitações para outorga de novas concessões de exploração, desenvolvimento e produção;

•

celebrar, em nome da União Federal, os contratos de concessão decorrentes das licitações;

•

fiscalizar a execução dos contratos de concessão;

•

fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, do condensado e do gás
natural e de preservação do meio ambiente; e

•

estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino
e processamento.

Autorizações e Concessões
Atualmente, há livre competição entre a Petrobras e as empresas privadas nas atividades de E&P no
Brasil, as quais somente poderão ser exercidas, mediante concessão ou autorização, por empresas
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.
No setor de upstream, as atividades de exploração e produção são outorgadas por meio de concessão.
Apenas as atividades sísmicas são realizadas por meio de autorização.
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Empresas nacionais e estrangeiras devidamente habilitadas podem participar das licitações para exploração,
desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos. Entretanto, para se tornarem concessionárias devem
constituir sociedade sob as leis brasileiras.
As rodadas de licitações são realizadas periodicamente pela ANP e constituem o processo de outorga da
concessão de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. A delimitação dos
Blocos oferecidos nas rodadas de licitações da ANP é condicionada à disponibilidade de dados
geológicos e geofísicos que demonstrem indícios da presença de petróleo e gás natural e a considerações
preliminares sobre condicionantes ambientais, entre outros itens técnicos.
Para participar das rodadas de licitações as empresas têm que se habilitar individualmente. No entanto,
elas podem apresentar ofertas na licitação tanto individualmente quanto por meio de consórcio. No caso
de consórcios, a ANP exige a indicação da empresa líder, chamada de “Operadora”, que será
responsável pelo consórcio e pela condução das operações, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das demais consorciadas, ainda que não-operadoras.
A qualificação técnica das empresas será baseada nas respectivas experiências comprovadas em atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural, assim como na experiência do seu quadro técnico.
Estas empresas podem solicitar sua qualificação técnica como Operadoras ou Não-Operadoras. A empresa
que se qualificar como Não-Operadora somente poderá participar da rodada de licitação por meio de
consórcio que tenha, como Operadora, uma empresa qualificada para operar no Bloco considerado.
As empresas qualificadas como Operadoras são classificadas em três categorias:
(i) Operadora “A” – empresa qualificada para operar em qualquer Bloco oferecido nas rodadas de licitações;
(ii) Operadora “B” – empresa qualificada para operar nos Blocos situados em águas rasas (até 400 metros
de lâmina de água) e em terra, habilitação que obtivemos na Sétima Rodada de Licitação promovida
pela ANP; e
(iii) Operadora “C” – empresa qualificada para operar nos Blocos situados em terra.
Na qualificação financeira, a empresa tem que comprovar um patrimônio líquido mínimo, que varia de
acordo com as rodadas e com a categoria da qualificação técnica. Para a Nona Rodada de Licitação,
realizada em 2007, por exemplo, o patrimônio líquido mínimo exigido para que uma empresa pudesse
ser qualificada, tecnicamente, na categoria A, B ou C é apresentado no quadro abaixo :
Qualificação da empresa

Patrimônio líquido mínimo exigido

A ..........................................................................................................
B...........................................................................................................
C(*) ........................................................................................................

Maior ou igual a R$22.000.000,00
Maior ou igual a R$20.000.000,00
Maior ou igual a R$1.000.000,00(*)

(*)

Empresas com patrimônio líquido inferior a R$1.000.000,00 não serão, isoladamente, habilitadas como Operadoras. No entanto, poderão
ser habilitadas como Operadoras para os Blocos em terra empresas com patrimônio líquido superior a R$350.000,00, desde que venham a
apresentar ofertas em consórcios, onde o patrimônio líquido total das empresas participantes seja igual ou superior a R$1.000.000,00.

Na qualificação jurídica devem ser apresentados os documentos societários e os relacionados à regularidade
fiscal da empresa.
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O julgamento das ofertas apresentadas pelas empresas nas licitações contempla, em geral, os três itens
descritos abaixo, cujo peso varia de acordo com o edital de cada uma das rodadas:
(i) Valor em dinheiro oferecido pelo Bloco (“Bônus de Assinatura”);
(ii) Programa exploratório mínimo, em unidades de trabalho que serão convertidas em atividades
exploratórias como sísmica 2D e 3D, métodos potenciais e poços exploratórios (“Programa
Exploratório Mínimo”); e
(iii) Compromisso com aquisição de bens e serviços na indústria nacional (“Conteúdo Local”).
Concluída a licitação, são celebrados os contratos de concessão entre a ANP, em nome da União Federal, e
as empresas vencedoras. O contrato de concessão é um instrumento bilateral, que outorga ao
concessionário (empresa ou consórcio que venceu a licitação) o direito de explorar e produzir
hidrocarbonetos em uma determinada área por um determinado período de tempo. Para maiores
informações a respeito do contrato de concessão, vide Seção “Negócios da Companhia” Sub-Seção
“Contratos Relevantes”, que se inicia na página 169 deste Prospecto.
Além da participação na licitação, as empresas podem adquirir participação nos Blocos por meio de
cessão da participação de um dos concessionários do respectivo Bloco. As regras para a cessão da
participação são determinadas no contrato de concessão, mas de forma genérica a cessão é permitida,
mediante autorização prévia da ANP e desde que o novo concessionário atenda aos requisitos
técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela ANP para a outorga da respectiva concessão, como
se cessionário tivesse participado originalmente do processo licitatório.
Há uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta em 2005 por um partido político, questionando
certas regras da Lei do Petróleo, dentre elas a transferência do contrato de concessão para terceiros sem
a realização de nova licitação. O Procurador Geral da República proferiu parecer, não vinculante,
opinando pela invalidade da possibilidade de transferência do contrato de concessão. Até o momento,
nenhum ministro proferiu voto. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter apreciado e negado a medida
cautelar, ainda não existe uma decisão sobre o mérito. Portanto, a Lei do Petróleo continua em vigor,
mas sujeita a uma decisão quanto à validade de alguns de seus dispositivos. Alguns de nossos direitos
para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural foram obtidos por meio da
transferência de contratos de concessão outorgados originalmente a outras companhias do setor. Se a
Lei do Petróleo ou parte dela for considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o marco
regulatório do setor poderá perder parte de sua eficácia, gerando incertezas a respeito dos contratos de
concessão já assinados e quanto às cessões aprovadas pela ANP.
Participações Governamentais
Os concessionários têm obrigação de pagar as participações governamentais, que se dividem em:
(i) bônus de assinatura; (ii) royalties; (iii) participação especial; e (iv) pagamento pela ocupação ou
retenção de área.
Embora os preços de petróleo e gás natural não estejam sob controle da ANP, o Decreto nº 2.705/98
estabeleceu preços de referência do petróleo e do gás natural que são utilizados na determinação do
valor da produção destes hidrocarbonetos para fins de cálculo dos royalties e da participação especial.
Com relação ao petróleo, é adotada como preço de referência a média ponderada dos preços de venda
(sem tributos) praticados pela empresa no respectivo mês ou um preço mínimo estabelecido pela ANP,
aplicando-se o que for maior. Quanto ao preço de venda do petróleo, este corresponde ao preço do
produto embarcado na saída da área de concessão, ou FOB (free on board).
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No caso do gás natural, o preço de referência é igual à média ponderada dos preços de venda
(sem tributos) acordados nos contratos de fornecimento entre concessionário e compradores, deduzidas
as tarifas relativas ao transporte do gás natural até os pontos de entrega. Ao contrário do petróleo, não
existe preço mínimo para o gás natural. O preço de referência do gás natural leva em conta a existência
ou não da operação de venda. Caso não haja venda do gás natural produzido, ou se a venda não refletir
as condições do mercado, o preço de referência será equivalente ao preço deste na entrada do gasoduto
de transporte, fixado pela Portaria Interministerial MF/MME nº 3, de 17 de fevereiro de 2000, o qual é
indexado ao preço internacional do óleo combustível. Este mecanismo foi estabelecido pela ANP por
meio da Portaria nº 45, de 15 de março de 2000.
Bônus de Assinatura
O bônus de assinatura é o montante ofertado pela empresa no momento da licitação. O edital de
licitação estabelece regras básicas e as condições necessárias para a concessão, bem como prevê o
valor mínimo do bônus de assinatura. O pagamento desse bônus será realizado, em parcela única, no
ato da assinatura do contrato de concessão. O valor do bônus do vencedor da licitação deverá refletir
o grau de atratividade econômica do Bloco licitado.
O gráfico abaixo apresenta a evolução da arrecadação do bônus de assinatura da Primeira até a
Oitava Rodada de Licitação:

Fonte: ANP.

Royalties
Os royalties são a compensação financeira devida pelos concessionários ao Estado pela exploração de
um bem estatal e correspondem a um percentual, em regra, equivalente a 10% da produção de
petróleo e gás natural, podendo a ANP prever a sua redução considerando determinados fatores, nos
termos do artigo 47 da Lei do Petróleo, para um montante correspondente a, no mínimo, 5%, a ser
pago mensalmente pela concessionária à União Federal. O valor dos royalties é estabelecido pela ANP
no edital de cada rodada e deve ser considerado pelas empresas em suas ofertas para aquisição dos
Blocos. Nos Blocos nos quais temos participação, os royalties variam entre 7,5% e 10%.
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Com relação ao petróleo, no cálculo dos royalties a serem pagos pelas empresas produtoras será adotada,
como preço de referência, a média ponderada dos preços de venda (sem tributos) praticados pela empresa
no respectivo mês ou um preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior. No caso do
gás natural, o preço de referência será igual à média ponderada dos preços de venda (sem tributos)
acordados nos contratos de fornecimento entre concessionário e compradores, deduzidas as tarifas
relativas ao transporte do gás natural até os pontos de entrega. Os parâmetros usados pela ANP para
fixação do percentual dos royalties são as variáveis de risco geológico, de produtividade esperada e outras.
Esses parâmetros constam do edital de licitação e do contrato de concessão. Outros fatores também são
importantes para serem considerados na fixação dos royalties, tais como: proximidade de mercado, tipo de
produto, existência ou não de infra-estrutura e dificuldades de operação.
As rodadas de licitações têm efeito positivo e contínuo sobre as receitas públicas nos níveis federal,
estadual e municipal. Mais de 800 municípios e pelo menos 10 estados da Federação, além da União
Federal, recebem royalties mensalmente a partir da arrecadação das participações governamentais.
Como resultado das atividades de produção de petróleo e de gás natural, a arrecadação de royalties
saltou de R$6,2 bilhões em 2005 para R$7,7 bilhões em 2006.
O gráfico abaixo demonstra a evolução da arrecadação dos royalties desde 1997 até a Oitava Rodada
de Licitações:

Fonte: ANP.

Participação Especial
A participação especial é a compensação financeira extraordinária devida trimestralmente pelos
concessionários sobre o rendimento líquido dos campos, aplicando-se somente nas hipóteses de grande
volume de produção ou de grande rentabilidade do campo. Os conceitos de “grande volume” e de
“grande rentabilidade” estão previstos do Decreto nº 2.705/98 e variam de acordo com o número de
anos de produção, a localização da área de exploração e o volume de produção. Para efeito de apuração
da participação especial serão aplicadas alíquotas progressivas sobre a receita líquida da produção
trimestral de cada campo, variando de 0% a 40,0%, com as deduções previstas na Lei do Petróleo.
A participação especial tem como princípio a transferência para a sociedade de qualquer renda acima
daquela considerada aceitável no setor petrolífero.
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Como resultado das atividades de produção de petróleo e de gás natural, o recolhimento da participação
especial atingiu R$8,8 bilhões no ano de 2006, o que denota um crescimento em relação aos R$6,9 bilhões
recolhidos em 2005.
O gráfico abaixo demonstra a evolução da arrecadação da participação especial da Segunda até a
Oitava Rodada de Licitação:

Fonte: ANP.

Pagamento pela Ocupação ou Retenção da Área
O pagamento pela ocupação ou retenção de área é o valor a ser pago anualmente pelos
concessionários, a partir da data de assinatura do contrato de concessão, disposto no edital de
licitação e no contrato de concessão. As faixas de valores por quilômetro quadrado e por fase do
processo de exploração e produção, adotadas para fins de cálculo desta participação, estão definidas
no Decreto nº 2.705/98. Para fixação desses valores, dentro de cada faixa, a ANP levará em conta as
características geológicas, a localização da bacia sedimentar em que o Bloco objeto da concessão se
situar, bem como outros fatores pertinentes.
A Lei do Petróleo também exige que os concessionários de campos localizados em terra paguem ao
proprietário da terra, mensalmente, após o início da efetiva produção, uma participação
correspondente a um percentual variável entre 0,5% e 1,0% da produção de petróleo ou gás natural,
a critério da ANP, aplicada aos preços de referência do petróleo ou gás natural.
Em comparação com o ano de 2005, o ano de 2006 apresentou um acréscimo de 3,4% na
arrecadação do pagamento pela ocupação ou retenção de área, totalizando R$134,6 milhões.
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O gráfico abaixo demonstra a evolução da arrecadação do pagamento pela ocupação ou retenção de
área desde a Rodada Zero até a Oitava Rodada de Licitação:

Fonte: ANP.

Regulamentação de Preços
Até a promulgação da Lei do Petróleo, em 1997, o Governo Federal regulava todos os aspectos do
preço do petróleo bruto e produtos derivados de petróleo no Brasil. A partir da Lei do Petróleo, o
Governo Federal desregulamentou os preços de venda de petróleo bruto e produtos derivados de
petróleo e instituiu a CIDE, imposto de consumo pagável ao Governo Federal por produtores,
formuladores e importadores, sobre as compras e vendas de petróleo e produtos combustíveis com
alíquotas específicas para cada produto, tomando-se por base a unidade de medida geralmente
adotada para esses produtos.
O preço do gás natural vendido às distribuidoras é composto, fundamentalmente, por duas parcelas,
uma referida como “preço na boca do poço” (wellhead price) destinada a remunerar o produtor, e
outra denominada tarifa de transporte, destinada ao serviço de movimentação do gás natural entre as
áreas de produção e consumo.
Exceto pelo gás natural vendido para o Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), o preço do
gás natural no Brasil hoje não sofre controle de autoridades governamentais. Como resposta à crise de
abastecimento de energia de 2001, foi editada uma regulamentação em particular para o PPT, a
Portaria Interministerial MME/MF 176/01, que estabelece o preço máximo de suprimento do gás
natural destinado às termelétricas integrantes do Programa, independente da origem do gás natural
(nacional ou importado). Na tentativa de viabilizar os projetos previstos no PPT que seriam atendidos
com gás natural importado, que chega mais caro às distribuidoras do que o de produção nacional,
estabeleceu-se um preço médio, com base em uma carteira composta por 80,0% de gás natural
importado e 20,0% de gás natural nacional.
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VISÃO GERAL
Somos uma companhia independente de exploração e produção de petróleo e gás natural. Iniciamos
nossa atuação no mercado brasileiro logo após a edição da Lei do Petróleo e a conseqüente
flexibilização do monopólio do setor de petróleo no Brasil, que permitiu a entrada de empresas privadas
no setor de exploração e produção de petróleo e gás natural. Desde nossa entrada no mercado em 1999
conseguimos construir uma carteira balanceada de ativos de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e gás natural, realizando investimentos de aproximadamente US$120 milhões em nossas
atividades no País em 2006, sem contar os custos operacionais de nossas atividades de produção. Nossa
administração possui amplo conhecimento técnico adquirido por meio de muitos anos de serviços
prestados às principais empresas petrolíferas brasileiras e à ANP.
Somos parte de um sólido grupo internacional com experiência na indústria de petróleo e gás natural,
em terra e no mar. Nosso Acionista Controlador, Norse Energy Corp ASA, é uma companhia
norueguesa listada na Bolsa de Valores de Oslo que, além das atividades no Brasil, desempenha
atividades de exploração, produção, transporte e venda de gás natural nos Estados Unidos.
Detemos nossos ativos por meio de concessões de longo prazo outorgadas pela ANP, as quais compartilhamos
com outros participantes da indústria de petróleo e gás natural. Em linha com nossa estratégia de entrada no
Brasil, atuamos como uma companhia não-operadora até 2007. A Operadora da maioria de nossos ativos é a
Petrobras, uma das dez maiores empresas de energia do mundo em 2007, de acordo com o ranking da Platts, e
também a Operadora da maioria dos campos de petróleo e gás natural no Brasil.
Na Nona Rodada de Licitação ocorrida em novembro de 2007, como estratégia de expansão no
Brasil, adquirimos três novos Blocos em consórcio com a Brasoil, localizados na bacia de Santos, nos
quais detemos participação de 50% e somos Operadores.
Nossos ativos de produção, desenvolvimento e exploração estão situados nas bacias de Santos,
Camamu-Almada e Recôncavo. Acreditamos que as bacias marítimas de Camamu-Almada e de Santos, onde
temos a maioria dos nossos ativos, são duas das mais promissoras e ainda sub-exploradas bacias em
exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.
O campo de Manati, na bacia marítima de Camamu-Almada, é o maior campo de gás natural não-associado
em produção no Brasil, com Reservas 2P de 24,5 bilhões de metros cúbicos de gás natural, das quais
detemos 10%. Este campo iniciou sua produção em janeiro de 2007, e em 30 de setembro de 2007 a
produção correspondia a, aproximadamente, 3,8 milhões de metros cúbicos por dia, com quatro
poços conectados. Em 27 de dezembro de 2007, com todos os seis poços conectados, a produção
atingiu 5,8 milhões de metros cúbicos por dia.
A bacia marítima de Santos, onde se localizam os campos de Coral, Cavalo Marinho e Estrela do Mar e os
Blocos exploratórios adquiridos na Nona Rodada de Licitação realizada pela ANP, quais sejam, S-M-1100,
S-M-1035 e S-M-1036, tem sido palco de importantes descobertas nos últimos anos e constitui um foco cada
vez mais importante de investimentos em razão da sua similaridade geológica com a bacia adjacente e mais
produtiva, a bacia de Campos. Partes importantes da bacia de Santos foram classificadas pela ANP como de
elevado potencial, durante as rodadas de licitações de Blocos, em função das relevantes descobertas de
petróleo e gás natural e dos interesses que atrai para investimentos em pesquisa exploratória.
A bacia terrestre do Recôncavo, na Bahia, onde detemos participações em dois Blocos, é a mais antiga
bacia no Brasil e, de acordo com a ANP, possui uma produção acumulada de mais de 1,4 bilhão de
barris de petróleo até dezembro de 2005, com ampla infra-estrutura, sendo considerada de baixorisco para descobertas de pequeno e médio porte.
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Além dos dois campos em produção, Manati e Coral, possuímos Recursos Contingentes e Blocos
exploratórios onde foi identificado potencial para futuras descobertas. Não há certeza quanto a eventuais
descobertas, mas caso ocorram irão afetar de forma significativa nossas reservas e o valor da nossa
Companhia. Estimamos que nossas atividades de exploração nos expõem a um volume considerável de
recursos potenciais. Em 31 de dezembro de 2006, nossas reservas atingiram 21,5 milhões de barris de Óleo
Equivalente classificados como 1P; 33,2 milhões de barris de Óleo Equivalente classificados como 2P; e
44,2 milhões de barris de Óleo Equivalente classificados como 3P, de acordo com o relatório relativo a
dezembro de 2006 preparado pela Gaffney Cline.
RESUMO DE NOSSOS ATIVOS DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
O mapa abaixo indica as regiões onde atualmente conduzimos nossas atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural:

Bacia de Camamu-Almada
A Bacia de Camamu-Almada, localizada em águas territoriais no litoral sul do Estado da Bahia,
constitui uma nova fronteira exploratória e produtora de petróleo e gás natural no Brasil. As
descobertas dos campos de Manati, Camarão, Pinaúna e Sardinha, em águas rasas, são indicadores de
intensa geração e migração de hidrocarbonetos gerados em águas profundas, que pode potencialmente
levar a níveis significativos de produção de petróleo e gás natural.
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Atualmente detemos participação nos seguintes ativos na Bacia de Camamu-Almada:
Ativo

Fase

Nossa participação

Parceiros

Campo de Manati (parte do
Bloco de BCAM-40................

Produção

10,0% (por meio
de nossa subsidiária
Rio das Contas)

Queiroz Galvão, Brasoil
e Petrobrás(*)

Descoberta do poço BAS-131
(parte do Bloco BCAM-40)....

Exploração

10,0% ( por meio
de nossa subsidiária
Rio das Contas)

Queiroz Galvão, Brasoil
e Petrobras(*)

Campo de Sardinha ..................

Desenvolvimento

20,0%

Bloco BM-CAL-5......................

Exploração

18,3% (por meio
de nossa subsidiária
Morro do Barro)

Queiroz Galvão, El Paso
e Petrobras(*)

Bloco BM-CAL-6......................

Exploração

18,3% (por meio
de nossa subsidiária
Morro do Barro)

Queiroz Galvão, El Paso
e Petrobras(*)

Bloco BCAM-40 .......................

Exploração

10,0% (por meio
de nossa subsidiária
Rio das Contas)

Queiroz Galvão, Brasoil
(*)
e Petrobras

(*)

(*)

Petrobras e El Paso

Operadora do campo.

O mapa abaixo apresenta a localização geográfica de nossos ativos na bacia de Camamu-Almada:
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Bacia de Santos
A Bacia de Santos, localizada em águas territoriais dos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo
e Rio de Janeiro, representa uma das áreas de exploração mais promissoras e sub-exploradas no Brasil
uma vez que: (i) descobertas importantes de petróleo leve e gás natural têm ocorrido nos últimos cinco
anos; (ii) a Bacia de Santos tem estrutura geológica similar à prolífica Bacia de Campos; e (iii) foram
perfurados até hoje apenas 202 poços exploratórios para uma área sedimentar de 338 mil km² (uma
média de um poço a cada 1,7 mil km²). Como reflexo destes fatores, o interesse das empresas tem
aumentado, e conseqüentemente: (a) os bônus de subscrição mínimos estabelecidos pela ANP para os
Blocos em oferta na Nona Rodada de Licitações foram apenas um pouco mais baixos que os da bacia
de Campos, a atual principal bacia produtora do País; (b) 12 grandes e médias empresas atuam na
bacia como investidores; e (c) a bacia é palco de grandes investimentos na exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.
Atualmente detemos participação em três ativos na bacia de Santos:
Ativo

Fase

Nossa participação

Parceiros

Produção

35,0% (7,5%
diretamente e 27,5%
por meio de nossa
subsidiária Coplex)

Queiroz Galvão, Brasoil
e Petrobras(*)

Campo de Cavalo Marinho ............. Desenvolvimento

50,0%

Brasoil e Petrobras(*)

Campo de Estrela do Mar................ Desenvolvimento

65,0% (37,5%
diretamente e 27,5%
por meio de nossa
subsidiária Coplex)

Petrobras(*)

Campo de Coral ..............................

Bloco S-M-1100...............................

Exploração

50,0%(*)

Brasoil

Bloco S-M-1035...............................

Exploração

50,0%(*)

Brasoil

Bloco S-M-1036...............................

Exploração

50,0%(*)

Brasoil

(*)

Operadora do campo.

O mapa abaixo apresenta a localização geográfica de nossos ativos na Bacia de Santos:

146

Negócios da companhia
Bacia do Recôncavo
Primeira bacia a ser explorada em busca de hidrocarbonetos no Brasil, ainda na década de 30, a bacia
do Recôncavo, localizada no Estado da Bahia, continua sendo alvo de prospecções para a descoberta
de novos campos de petróleo e gás natural. A bacia do Recôncavo, onde foi descoberto petróleo pela
primeira vez no Brasil, é a mais prolífera dentre todas as bacias brasileiras, considerando-se sua área
(11.000 km²) e o volume de petróleo encontrado até o momento. Mais de 1,4 bilhão de barris de Óleo
Equivalente foram produzidos durante 60 anos nos seus 80 campos de petróleo e gás natural.
Atualmente detemos participação nos seguintes ativos na bacia do Recôncavo:
Ativo
Bloco BT-REC-22.....................
Bloco BT-REC-30.....................
(*)

Fase

Nossa participação

Parceiros

Exploração
Exploração

30,0%
30,0%

Starfish(*)
Starfish(*)

Operadora do campo.

Em virtude de nossos ativos na bacia do Recôncavo estarem situados em terra, especialmente com
infra-estrutura amplamente desenvolvida, os custos de produção são consideravelmente inferiores aos
custos de outros Blocos localizados no mar, o que viabiliza economicamente pequenas descobertas.
O mapa abaixo apresenta a localização geográfica de nossos ativos na bacia do Recôncavo:
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Breve Histórico da Companhia
Somos uma Companhia independente de exploração e produção de petróleo e gás natural. Iniciamos
nossas atividades no Brasil logo após a flexibilização do monopólio do setor de petróleo por meio da
Coplex, que era, à época, 100% detida pela Naftex Energy (Yukon) Limited e Naftex Energy (Whitehorse)
Limited. Estas duas empresas são subsidiárias integrais da empresa canadense Naftex Energy Corporation.
Em 2006, a Norse Energy Corp ASA adquiriu o controle integral da Naftex Energy Corporation.
Fomos constituídos em abril de 2005, sob a forma de uma sociedade limitada com a denominação
social de “Norse Energy do Brasil Ltda.”, tendo como controlador a Norse Energy Corp. ASA.
Nossa Companhia foi transformada em uma sociedade anônima em setembro de 2007, quando
passou a se chamar “Norse Energy do Brasil S.A.”. Logo após essa transformação, a Norse Energy AS
retirou-se da Companhia, cedendo suas ações ao Acionista Controlador. Os membros do nosso
Conselho de Administração detém, atualmente, as ações remanescentes do nosso capital social.
Em outubro de 2007, como parte do nosso processo de reestruturação, a Naftex Energy (Yukon) Limited
cedeu suas 22.320 quotas representativas do capital social da Coplex para nosso Acionista Controlador e a
Naftex Energy (Whitehorse) Limited cedeu suas 2.480, sendo 2.479 destas quotas transferidas para nosso
Acionista Controlador, e uma quota restante para Norse Energy AS, empresa de nosso grupo econômico.
Em assembléia geral realizada em novembro de 2007, deliberamos o aumento de capital da Companhia
em, aproximadamente, R$27,9 milhões, mediante emissão de, aproximadamente, 18,3 milhões de novas
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,52 cada uma. O aumento
de capital foi integralizado em bens de propriedade do Acionista Controlador, representados por 24.799
quotas, representativas de 99,9% do capital social da Coplex. Em assembléia realizada em janeiro de
2008, foi deliberado o grupamento de ações da Companhia, resultando na atual composição do capital
social, representado por 35,0 milhões de ações.
Em 2006, adquirimos participações em diversos ativos: (i) 20% do campo de Sardinha, que nos foi
cedida pela Ipiranga (Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga); (ii) 7,5% do campo de Coral que
nos foi cedida pela Starfish; (iii) 37,5% do campo de Estrela do Mar tendo: (a) 30% da participação
sido cedida pela Queiroz Galvão e (b) 7,5% pela Starfish; (iv) 22,5% do campo de Cavalo Marinho,
dos quais: (a) 15% da participação nos foi cedida pela Queiroz Galvão e (b) 7,5% pela Starfish. Além
disso, dentro do grupo, a Coplex nos cedeu 27,5% da participação no campo de Cavalo Marinho em
2007. Todas as aquisições foram aprovadas pela ANP.
Em 2006, na Sétima Rodada de Licitação promovida pela ANP, adquirimos, em parceira com a
Starfish, dois Blocos na bacia do Recôncavo (BT-REC-22 e BT-REC-30).
Em 2007, nos tornamos Operadores de três blocos localizados na bacia de Santos (Blocos de
exploração S-M-1100, S-M-1035 e S-M-1036), adquiridos na Nona Rodada de Licitação.
Coplex
A Coplex, na qual temos 99,9% do capital social, foi constituída em julho de 1999 e em 2001,
juntamente com as empresas Queiroz Galvão e Starfish, adquiriu participação nos campos de Estrela
do Mar e Coral e no Bloco exploratório BS-3, todos na Bacia de Santos. O primeiro poço
exploratório perfurado no BS-3 descobriu o campo de Cavalo Marinho.
Em 2002 e 2003, os investimentos da Coplex foram dirigidos para desenvolver o campo de Coral,
cuja produção começou em março de 2003.
Em 18 de dezembro de 2007, a Norse Energy AS transferiu para nosso Acionista Controlador sua
participação de 0,1% na Coplex.
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O capital social da Coplex, no valor de R$24,8 milhões, encontra-se totalmente integralizado e a
totalidade de suas quotas, tanto as atuais quanto as futuras, encontra-se empenhada em favor de
União dos Bancos Brasileiros S.A. – UNIBANCO. Não obstante o penhor mencionado neste
parágrafo, o direito de voto inerente às quotas do capital social da Coplex permanece inalterado.
Para maiores informações relativas ao referido penhor, vide Seção “Análise e Discussão da Administração
sobre a situação financeira e os Resultados Operacionais”, Sub-Seção “Contratos Financeiros Relevantes” na
página 126 deste Prospecto.
Rio das Contas
Em março de 2005, foi criada a Rio das Contas. Em julho de 2005, a Rio das Contas obteve a cessão de
10,0% do Bloco BCAM-40, que inclui o campo de Manati. Em janeiro de 2006, adquirimos diretamente e
por meio da Coplex a totalidade das quotas da Rio das Contas. Atualmente, detemos diretamente 55% do
capital social da Rio das Contas e indiretamente, por meio da Coplex, os 45% remanescentes.
Em janeiro de 2008, do capital social da Rio das Contas, no valor de R$70,0 milhões, apenas
R$50,0 milhões encontram-se integralizados, devendo o remanescente de R$20,0 milhões ser
integralizado no prazo de 48 meses contados de janeiro de 2007. Assim como na Coplex, a totalidade
de suas quotas, tanto as atuais quanto as futuras, encontra-se empenhada em favor de União dos
Bancos Brasileiros S.A. – UNIBANCO e do Banco Santander Brasil S.A. Não obstante o penhor
mencionado neste parágrafo, o direito de voto inerente às quotas do capital social da Rio das Contas
permanece inalterado. Para maiores informações relativas ao referido penhor, vide Seção “Análise e
Discussão da Administração sobre a situação financeira e os Resultados Operacionais”, Sub-Seção
“Contratos Financeiros Relevantes” na página 126 deste Prospecto.
Morro do Barro
A Morro do Barro foi criada em março de 2005. Em janeiro de 2006, adquirimos 49,0% das quotas da
Morro do Barro. A Morro do Barro adquiriu 18,3% de participação no BM-CAL-5 e BM-CAL-6 em 2005 e
obteve aprovação para a cessão desta participação pela ANP em abril de 2006. Em julho de 2006,
adquirimos, por meio da Coplex, os 51% restantes. Atualmente, detemos diretamente 90% do capital social
da Morro do Barro e indiretamente, por meio da Coplex, os 10% restantes.
Em 22 de agosto de 2007, apresentamos à ANP pedido para transferir os ativos da Morro do Barro
para a Rio das Contas, para posteriormente realizarmos a incorporação da Morro do Barro na
Rio das Contas com o objetivo de simplificar a organização do grupo. Esperamos realizar a
incorporação tão logo seja obtida tal autorização da ANP.
Em janeiro de 2008, do capital social da Morro do Barro, no valor de R$5,0 milhões, apenas R$10,0 mil
encontram-se integralizados, devendo o remanescente de R$4.990.000,00 ser integralizado no prazo de
48 meses contados de julho de 2006.
Breve histórico de nosso Acionista Controlador
A Norse Energy Corp. ASA, nosso Acionista Controlador, foi criada em 2005, como resultado de
uma fusão entre a NaturGass (USA) AS, uma sociedade limitada norueguesa, e a Northern Oil ASA,
sucessora da Northern Offshore ASA, empresa listada na Bolsa de Valores de Oslo, na Noruega.
A Norse Energy Corp. ASA continuou listada na Bolsa de Valores de Oslo com a nova denominação,
a partir de julho de 2005.
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As atividades do grupo Northern Oil no Brasil tiveram seu início em 2000, quando a Northern
Offshore ASA, empresa criada em 1997, adquiriu o controle da empresa canadense Naftex Energy
Corporation, originalmente controlada pela Coplex Resources NL, da Austrália. A Naftex iniciou
negociações para a aquisição de participações em concessões para exploração e produção no Brasil,
por meio da Coplex, o que se materializou em 2001. Em 2007, o controle da Coplex foi transferido
para nós e a Naftex não detém mais participações em empresas no Brasil.
Para maiores informações sobre nosso Acionista Controlador, vide a Seção “Principais Acionistas”,
que se inicia na página 208 deste Prospecto.
NOSSOS PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
Acreditamos que nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas são:
Foco em duas bacias de potencial elevado e pouco exploradas. Nossas atividades de E&P estão
concentradas nas bacias de Santos e Camamu-Almada, as quais acreditamos ser duas das mais promissoras
e mais sub-exploradas áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural do Brasil. Acreditamos
que os indicadores do potencial destas bacias são: (i) a descoberta e os resultados alcançados com o
desenvolvimento e produção do campo de Manati, na bacia de Camamu-Almada, atualmente o maior
campo de gás natural não-associado em produção no País; (ii) os estudos conduzidos pela ANP para
avaliação do potencial exploratório das bacias; e (iii) o elevado interesse das grandes empresas pelos Blocos
em águas profundas e ultra-profundas nestas bacias na Sexta Rodada de Licitação realizada em 2004.
Na bacia de Santos, percebemos que as descobertas de gás natural de Mexilhão e, mais recentemente,
na estrutura denominada Tupi em reservatórios do pré-sal, têm despertado enorme interesse da indústria
internacional. Segundo a publicação Petrobras Expo Money 2006, estas áreas estão atualmente
sub-exploradas se comparadas à bacia de Campos e a outras bacias internacionais.
Carteira balanceada de ativos em produção, desenvolvimento e exploração. Acreditamos que nossa carteira
atual de ativos é equilibrada para propiciar produção e fluxo de caixa estáveis, em virtude de: (i) previsão de
produção; (ii) nosso contrato de longo prazo de fornecimento de gás natural celebrado com a Petrobras para
o campo de Manati; e (iii) potencial para o crescimento a médio prazo da produção na bacia de Santos, a
partir das descobertas existentes, tais como Cavalo Marinho e Estrela do Mar, com Reservas 2P totais de
14,2 milhões de barris de Óleo Equivalente, bem como Caravela Sul com recursos contingentes de
3,5 milhões de barris de petróleo, para a parcela da Norse, conforme relatório da Gaffney Cline. Nossa
posição, como detentor de participação de 10,0% das reservas e da produção do campo de Manati, da infraestrutura local constituída de um gasoduto de 117km e da planta de processamento de gás natural associada
à Manati, nos garante uma excelente posição estratégica no mercado de gás natural no Brasil, especialmente
na Região Nordeste do País, a qual acreditamos será cada vez mais dependente do gás natural, devido à
implantação de novas indústrias e usinas termoelétricas naquela região.
Exposição a um programa de perfurações exploratórias de alto impacto potencial. Com a nossa
participação nos Blocos BCAM-40, BM-CAL-5 e BM-CAL-6, bem como nos Blocos BT-REC-22
e BT-REC-30, estimamos uma exposição a um volume considerável de potencial exploratório.
Os prospectos a serem perfurados já foram identificados e mapeados e esperamos perfurar sete poços
exploratórios nestes Blocos no prazo de dois anos (condicionada à licença do IBAMA), excluídas as
áreas em terra, para confirmar nossas estimativas de recursos potenciais em tais áreas.
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Relacionamento construtivo com a ANP e a Petrobras e conhecimento do processo regulatório
brasileiro. Nossa experiência de longa data como participante no setor de E&P brasileiro, logo após a
abertura do mercado em 1997, nos permitiu estabelecer um relacionamento profissional de alto nível
com as autoridades brasileiras, especialmente com a ANP, e com empresas participantes do mercado
local, especialmente a Petrobras, Operadora em seis contratos de concessão em que participamos.
Acreditamos que estes relacionamentos, combinados com o competente gerenciamento de nossos
ativos, nos faz um parceiro preferencial para empresas de E&P de petróleo e gás. Atualmente somos
parte de nove consórcios para desenvolvimento de projetos com parceiros como Petrobras, Queiroz
Galvão, Starfish, El Paso e Brasoil e participaremos, ainda, em três novos Blocos adquiridos na Nona
Rodada de Licitação realizada pela ANP em novembro de 2007.
Administração com experiência e empreendedorismo. Temos uma equipe de administração experiente e
comprometida, com habilidade para identificar oportunidades de negócio na indústria de E&P de petróleo
e gás natural. Nosso conhecimento da geologia regional e os contatos locais que nossa administração
possui, juntamente com a capacidade da equipe técnica, são fatores que nos diferenciam dos outros
competidores, pois nos proporcionam a capacidade de tomar decisões de forma flexível e eficiente.
Comprometimento com elevados padrões de saúde, ambientais e de segurança (HSE) e de governança
corporativa. Nossas operações são conduzidas mediante licenças ambientais emitidas pelos órgãos
competentes, por meio das quais a Operadora assume a responsabilidade prática de operar sob padrões
aceitáveis de saúde, ambientais e de segurança, em nome dos parceiros do consórcio. Somos também
comprometidos com as práticas de governança corporativa, alinhadas aos princípios adotados por nosso
Acionista Controlador listado na Bolsa de Valores de Oslo. A partir do Anúncio de Início da Oferta no
Brasil, entrará em vigor o contrato para adesão ao Novo Mercado, um segmento especial da BOVESPA
que exige políticas diferenciadas de governança corporativa.
NOSSA ESTRATÉGIA
Nosso objetivo é nos tornarmos uma das empresas independentes líderes na produção de petróleo e gás
natural no Brasil. Pretendemos atingir esse objetivo executando, dentre outras, as seguintes estratégias:
Transformar recursos em reservas em áreas de foco. Nosso foco atual está nas bacias marítimas de
Santos e Camamu-Almada. Pretendemos manter como prioridade de nosso programa exploratório e
de desenvolvimento, assim como buscar novas oportunidades de negócio, nessas áreas, onde podemos
utilizar nossa base técnica e operacional e capitalizar nossos relacionamentos com autoridades locais e
participantes do mercado.
Alavancar a vantagem do nosso pioneirismo. Acreditamos que nosso extenso conhecimento local nos
faz um parceiro preferencial para as companhias de petróleo e gás natural com programas de
investimento no mercado de E&P brasileiro. Acreditamos que o mercado brasileiro atingirá nível
similar de competição nas oportunidades de exploração e desenvolvimento encontrado nos mercados
norte-americano e do Mar do Norte, nos dando uma vantagem competitiva, especialmente se o preço
e a demanda atuais de petróleo e gás natural continuarem no futuro. Pretendemos usar a vantagem de
termos iniciado cedo nossas atividades no Brasil e acumulado uma vasta experiência no setor para
participar em projetos selecionados e atrativos com outros empreendedores da indústria de E&P.
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Tornar-se um Operador capaz de agregar valor às atividades de exploração e produção. Em 2005,
nos qualificamos perante a ANP para operar Blocos e campos localizados em bacias terrestres e em
águas rasas, mas atualmente nós não operamos diretamente nenhum Bloco em concessão. Contudo,
na Nona Rodada de Licitação, realizada pela ANP em novembro de 2007, adqurimos três novos
Blocos nos quais seremos os Operadores. Pretendemos explorar oportunidades atrativas na operação
e na gestão de campos de petróleo e gás natural no Brasil, para aproveitar esta possibilidade. Temos
acesso a tecnologias e oportunidades de parceria com várias empresas, especialmente norteamericanas e norueguesas, por meio de nosso Acionista Controlador. Pretendemos utilizar ativamente
as oportunidades de explorar potenciais sinergias entre tecnologias destes três países.
Buscar aquisições seletivas de novos ativos. Durante os últimos dois anos fomos bastante ativos em
aquisições de participação em concessões marítimas no Brasil. Pretendemos selecionar oportunidades
potenciais de aquisição não somente no Brasil, mas também em outros países, e participar nas
próximas rodadas de licitações da ANP. Pretendemos buscar uma forma disciplinada de implementar
nossa estratégia de crescimento futuro, mantendo através do tempo uma carteira balanceada e
consistente entre a produção, o desenvolvimento, a avaliação e a exploração.
Criar e manter uma organização de primeira linha. Nós investimos em nossa equipe técnica e
administrativa para que possamos buscar agressivamente novas oportunidades. Nosso sucesso futuro
depende de nossa capacidade de continuar a construir uma organização de primeira linha por meio do
trabalho sistemático visando a atingir os mais altos padrões de qualidade, recrutando os melhores
profissionais e construindo alianças fortes com fornecedores de tecnologia do mundo inteiro. Ao
implementar estas estratégias, pretendemos alinhar nossos objetivos com os dos nossos acionistas, em
termos de rentabilidade e crescimento, com nossa intenção de desenvolver um negócio sustentável e
socialmente responsável.
Manter elevados padrões de Saúde, Segurança e Ambientais (HSE). A segurança dos nossos
empregados, dos parceiros e das empresas prestadoras de serviços tem prioridade em nossos processos
decisórios, e nós almejamos manter, melhorar e desenvolver condições saudáveis de trabalho, tanto na
sede quanto nos campos. Continuaremos a observar as exigências legais para manter os padrões de
saúde, segurança e ambientais relativos às nossas atividades e nos esforçamos para sempre assegurar o
alinhamento com tais exigências.
VISÃO GERAL POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS
Carteira de Ativos
Atuamos no segmento de upstream da indústria do petróleo e gás natural. Acreditamos que nossa
carteira de ativos é equilibrada, pois detemos participações em campos em produção e
desenvolvimento, bem como Blocos em exploração e avaliação em diferentes regiões do País.
Entendemos que nossos Blocos exploratórios estão bem posicionados, uma vez que estão situados:
(i) em bacia madura, como a do Recôncavo, o que reduz o risco exploratório; (ii) em áreas próximas a
descobertas recentes, caso dos Blocos BCAM-40, S-M-1035, S-M-1036 e S-M-1100, o que aumenta a
probabilidade de descobertas em prospectos similares; ou (iii) em área de fronteira exploratória, como
os Blocos BM-CAL-5 e BM-CAL-6, que apresentam potencial para descobertas de grandes dimensões.
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Conduzimos atividades por meio de contratos de concessão outorgados pelo governo brasileiro,
representado pela ANP. Em 30 de setembro de 2007, éramos titulares diretamente ou por meio de
nossas subsidiárias Coplex, Rio das Contas e Morro do Barro de participações em nove concessões, nas
bacias de Santos, Camamu-Almada e Recôncavo. A descoberta de Manati, no Bloco BCAM-40, levou à
definição da Área de Desenvolvimento (Ring Fence) do campo de Manati, separando a área ainda em
exploração (Bloco BCAM-40) do campo já em fase de produção (Manati), de forma que essas nove
concessões correspondem a dez áreas, sendo duas áreas de produção, cinco áreas de exploração e três
áreas com descobertas e em estudo para desenvolvimento. A área total em concessão onde as empresas
do nosso grupo possuem participação é de aproximadamente 1.900 mil quilômetros quadrados.
Na Nona Rodada de Licitação a ANP nos outorgou três novos Blocos exploratórios (S-M-1100, S-M1035 e S-M-1036) na Bacia de Santos, nos quais somos Operadores.
Nossas reservas em 31 de dezembro de 2006 estavam distribuídas de forma equilibrada entre as duas
áreas geográficas foco de nossa Companhia: 52,0% das Reservas 2P localizadas na Bacia de Santos
e 48,0% das Reservas 2P localizadas na Bacia de Camamu-Almada. Aproximadamente 48,0% das
nossas reservas são de gás natural.
Resumo das Reservas e Recursos Contingentes
Reservas
Nossas Reservas Provadas de petróleo e gás natural em 31 de dezembro de 2006 totalizavam 21,5 milhões
de barris de Óleo Equivalente, certificadas pela Gaffney Cline incluindo:
•

11,2 milhões de barris de petróleo; e

•

10,06 milhões de barris de Óleo Equivalente de gás natural.

Calculamos as reservas com base nas previsões da produção do campo, que dependem de diversos
parâmetros técnicos, tais como a extensão e espessura dos intervalos produtores, baseados em
interpretação sísmica, mapas geológicos, testes de poços e dados econômicos. Todas as estimativas de
reserva envolvem algum grau de incerteza. A incerteza depende principalmente de dados geológicos e
de engenharia confiáveis disponíveis no momento da estimativa e da interpretação desses dados.
Portanto, a confiabilidade das estimativas de reserva depende de fatores que estão fora de nosso
controle e muitos desses fatores podem se provar incorretos com o decorrer do tempo.
A Gaffney Cline analisou e certificou 100,0% de nossas estimativas de Reservas Provadas, prováveis e
possíveis de petróleo, condensado e gás natural em 31 de dezembro de 2006. As estimativas de
Reservas e recursos estão de acordo com as definições da SPE/WPC editadas em março de 1997,
revisadas em fevereiro de 2000.
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A tabela a seguir mostra a distribuição de nossas Reservas Provadas (1P) Líquidas Estimadas
Desenvolvidas e não desenvolvidas e Reservas Provadas Líquidas Desenvolvidas de petróleo cru e gás
natural por região em 31 de dezembro de 2006.

Reservas Provadas Líquidas Totais
(Desenvolvidas + Não Desenvolvidas):
Reservas em 31 de dezembro de 2005 ................
Reservas em 31 de dezembro de 2006 ................
Reservas Provadas Desenvolvidas Líquidas:
Em 31 de dezembro de 2005 ..............................
Em 31 de dezembro de 2006 ..............................

Petróleo

Condensado

Gás Natural

Combinado
(milhões de
(bilhões de
barris de Óleo
metros cúbicos) Equivalente)

(milhões
de barris)

(milhões
de barris)

7,29
11,20

0,13
0,23

0,66
1,60

11,57
21,50

1,98
1,18

N/D
0,11

N/D
0,75

1,98
6,00

As tabelas a seguir estabelecem nossas Reservas Provadas de petróleo e gás natural por áreas, em
31 de dezembro de 2006 e 2005. Observa-se que em dezembro de 2005 as nossas reservas atingiam
11,57 milhões de barris de Óleo Equivalente, chegando a 21,50 milhões de barris de Óleo Equivalente
em dezembro de 2006, o que significou um aumento de 9,9 milhões de barris de Óleo Equivalente,
ou seja, 85,0%.
Petróleo e Condensado
2006
2005
Provadas
Provadas
Provadas
Provadas
Desenvolvidas e
Desenvolvidas e
não Desenvolvidas Desenvolvidas não Desenvolvidas Desenvolvidas
(em milhões de barris)
Cavalo Marinho .......................
Coral ........................................
Estrela do Mar..........................
Manati......................................
Total ........................................

4,77
1,60
4,83
0,24
11,44

0
1,18
0,0
0,11
1,29

2,7
2,6
2,0
0,1
7,4

0
2,0
0
0
2,0

Gás Natural
2005
2006
Provadas
Provadas
Provadas
Provadas
Desenvolvidas e
Desenvolvidas e
não Desenvolvidas Desenvolvidas não Desenvolvidas Desenvolvidas
(em bilhões de metros cúbicos)
Cavalo Marinho........................
Coral ........................................
Estrela do Mar ..........................
Manati......................................
Total.........................................
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0
0
0
1,60
1,60

0
0
0
0,75
0,75

0
0
0
0,7
0,7

0
0
0
0
0
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As tabelas a seguir estabelecem nossas Reservas 1P, 2P e 3P de petróleo e gás natural por região, em
31 de dezembro de 2006:
Petróleo e Condensado
Bruto
Líquido
(milhões de barris)

1P
Cavalo Marinho .......................
Coral ........................................
Estrela do Mar..........................
Manati......................................
Total ........................................
(1)

Petróleo e Condensado
Bruto
Líquido
(milhões de barris)

Cavalo Marinho .......................
Coral ........................................
Estrela do Mar..........................
Manati......................................
Total.........................................

–
–
–
16.0
16.0

–
–
–
1.6
1.6

15.8
9.1
9.7
4.1
38.7

7.9
3.2
6.3
0.4
17.8

Gás Associado e Livre(1)
Bruto
Líquido
(bilhões de metros cúbicos)
–
–
–
24.5
24.5

–
–
–
2.5
2.5

Os volumes de gás natural são indicados em bilhões de metros cúbicos em condições normais de 14,7 psia e 60 graus Fahrenheit.

Petróleo e Condensado
Bruto
Líquido
(milhões de barris)

3P
Cavalo Marinho........................
Coral ........................................
Estrela do Mar ..........................
Manati......................................
Total.........................................
(1)

4.8
1.60
4.8
0.2
11.4

Os volumes de gás natural são indicados em bilhões de metros cúbicos em condições normais de 14,7 psia e 60 graus Fahrenheit.

2P

(1)

9.5
4.6
7.4
2.4
23.9

Gás Associado e Livre(1)
Bruto
Líquido
(bilhões de metros cúbicos)

23.9
11.1
12.6
5.8
53.4

11.9
3.9
8.2
0.6
24.6

Gás Associado e Livre(1)
Bruto
Líquido
(bilhões de metros cúbicos)
–
–
–
31.2
31.2

–
–
–
3.1
3.1

Os volumes de gás natural são indicados em bilhões de metros cúbicos em condições normais de 14,7 psia e 60 graus Fahrenheit.

Possíveis impactos nas reservas
As Reservas do campo de Manati consideram apenas três poços perfurados até 31 de dezembro de
2006. Durante 2007, foram perfurados com sucesso mais três poços e estimamos que estes deverão
impactar positivamente nos números da tabela acima.
No relatório da Gaffney Cline de 2006, as Reservas do campo de Estrela do Mar consideram a
produção deste campo através de uma interligação com o campo de Coral, que viabilizaria
economicamente a produção deste campo e uma produção mais longa do campo de Coral. Em setembro
de 2007 o Operador submeteu novo Plano de Desenvolvimento do campo Estrela do Mar prevendo:
(i) um sistema isolado (stand alone); (ii) produção através de dois poços verticais; (iii) injeção de água;
e (iv) queima do gás associado. Considerando o desenvolvimento isolado (stand alone), as reservas de
Estrela do Mar terão que ser revistas.
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Em outubro de 2007, o Operador submeteu novo plano de desenvolvimento considerando
o desenvolvimento integrado de Cavalo Marinho ao campo de Caravela Sul (100% Petrobras),
na mesma região. O programa é contingente dos resultados da perfuração de um poço para aquisição
de dados no campo de Caravela Sul. O novo plano poderá impactar a classificação das Reservas
de Cavalo Marinho.
Recursos contingentes
Nós incluímos em nosso relatório de Reservas de 2006 a avaliação e certificação dos Recursos
Contingentes (ou seja, dependentes dos resultados de operações em andamento e futuras) em campos
e descobertas já existentes, que poderão ser reclassificados para Reservas no futuro, incluindo: (i) os
volumes de petróleo e gás natural do campo de Sardinha e das descobertas de BAS-131 no Bloco
BCAM-40 e de Caravela Sul, localizado dentro da Área de Desenvolvimento (Ring Fence) de Cavalo
Marinho; e (ii) os volumes de gás natural em campos como Cavalo Marinho, Coral e Estrela do Mar,
onde os projetos de desenvolvimento não incluem o aproveitamento do gás natural.
A soma destes recursos chega a 12,2 milhões de barris de Óleo Equivalente (recursos “melhor estimativa”
do relatório da Gaffney Cline), um volume que equivale a 36,4% das Reservas 2P reportadas por nós, ou
seja, o aproveitamento destes recursos poderá representar um aumento considerável das nossas Reservas.
As tabelas abaixo mostram nossos Recursos Contingentes em nossas descobertas, certificados pela
Gaffney Cline em 31 de dezembro de 2006. Estes valores constituem um potencial adicional que
estamos trabalhando para comercializar.

Estimativa Baixa
BAS-131 ..........................................
Caravela Sul.....................................
Cavalo Marinho...............................
Coral ...............................................
Estrela do Mar .................................
Sardinha ..........................................
Total................................................
(1)

BAS-131 ..........................................
Caravela Sul.....................................
Cavalo Marinho ..............................
Coral ...............................................
Estrela do Mar.................................
Sardinha ..........................................
Total ...............................................

156

0,03
3,20
–
–
–
0,8
4,0

0,003
1,6
–
–
–
0,2
1,8

Gás Associado e Livre(1)
Bruto
Líquido
(bilhões de metros cúbicos)
0,18
0,09
0,3
0,1
0,2
0,8
1,8

0,02
0,04
0,2
0,05
0,1
0,2
0,6

Os volumes de gás natural são indicados em bilhões de metros cúbicos em condições normais de 14,7 psia e 60 graus Fahrenheit.

Melhor Estimativa

(1)

Petróleo e Condensado
Bruto
Líquido
(milhões de barris)

Petróleo e Condensado
Bruto
Líquido
(milhões de barris)
0,05
7,0
–
–
–
3,5
10,5

0,01
3,5
–
–
–
0,7
4,2

Gás Associado e Livre(1)
Bruto
Líquido
(bilhões de metros cúbicos)
0,3
0,2
0,5
0,3
0,3
3,0
4,6

0,03
0,1
0,3
0,09
0,2
0,6
1,3

Os volumes de gás natural são indicados em bilhões de metros cúbicos em condições normais de 14,7 psia e 60 graus Fahrenheit.
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Petróleo e Condensado
Bruto
Líquido
(milhões de barris)

Estimativa Alta
BAS-131 ..........................................
Caravela Sul.....................................
Cavalo Marinho ..............................
Coral ...............................................
Estrela do Mar.................................
Sardinha ..........................................
Total................................................
(1)

0,1
15,2
–
–
–
9,9
25,2

0,01
7,6
–
–
–
1,9
9,6

Gás Associado e Livre(1)
Bruto
Líquido
(bilhões de metros cúbicos)
0,6
0,4
0,8
0,3
0,4
3,4
5,9

0,06
0,2
0,4
0,11
0,2
0,7
1,7

Os volumes de gás natural são indicados em bilhões de metros cúbicos em condições normais de 14,7 psia e 60 graus Fahrenheit.

Atividades de Produção
A fase de produção consiste no conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás
natural de uma jazida e de preparo para sua comercialização, incluindo operações de coleta da
produção dos poços, separação dos fluidos produzidos (óleo, gás natural e água), eventual estocagem
em barcos ou tanques, o transporte, processamento e entrega à empresa compradora. Atualmente
nossos ativos em produção são os campos de: (i) gás natural de Manati; e (ii) petróleo de Coral.
A tabela a seguir apresenta o total de nossos poços em produção em 30 de setembro de 2007:
Petróleo

Poços Produtivos
Gás natural

Total

2
–
2

4
4
0

6
4
2

Poços Produtivos..............................................................
Manati.............................................................................
Coral ...............................................................................

Campo de Manati, Bacia de Camamu-Almada
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes:
Dados Técnicos
Localização.................................
Bloco ..........................................
Área............................................
Lâmina d’água ............................
Reservatório ...............................

Bacia de Camamu-Almada, na costa do Município de Cairú, Estado da Bahia
BCAM-40
75,72 km²
43-46 m
Reservatórios arenitos fluvio-eólicos da Formação Sergi

O campo de gás natural de Manati, que está localizado dentro do Bloco BCAM-40, foi descoberto em
outubro de 2000 e é atualmente o nosso mais importante ativo no Brasil em termos de produção e
geração de receitas. Seus reservatórios têm excelente porosidade e permeabilidade, permitindo
alcançar elevada produtividade por poço.
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A localização deste campo é especialmente favorável em termos de mercado, já que o Estado da Bahia era
deficitário em oferta de gás natural e necessitava importá-lo do Estado de Sergipe. O início da produção do
campo de Manati representou um marco, pois o Estado da Bahia possui uma demanda reprimida no segmento
industrial. O Estado da Bahia ocupa hoje a quarta colocação em consumo de gás natural no País, em virtude
de sua política de atração de investimentos industriais visando a implantação de unidades industriais em
setores como o metalúrgico, químico, de componentes eletrônicos, perfumaria e cosméticos, plásticos e
borracha, sendo um exemplo a expansão do pólo petroquímico de Camaçari. Acresce-se a essa demanda a
potencial demanda de gás natural necessário à operação das usinas termelétricas pertencentes ao Programa
Prioritário de Termeletricidade (PPT) localizadas no Estado – Termobahia, Fafen Energia e Camaçari, as quais
poderão consumir cerca de 4 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, quando em carga total.
Adquirimos participação de 10,0% do campo de Manati em 2005. Nossos parceiros no campo são:
(i) Petrobras, com 35,0%, a Operadora do campo; (ii) Queiroz Galvão, com 45,0%; e (iii) Brasoil,
com 10,0%.
O desenvolvimento do campo se deu entre 2004 e 2007, com a perfuração dos poços de desenvolvimento
juntamente com a construção de planta de processamento de gás natural localizada no Município de
São Francisco do Conde nas proximidades da refinaria Landulfo Alves Mataripe, e a construção de um
gasoduto marítimo/terrestre de 117km de extensão e 24 polegadas de diâmetro, que interliga a plataforma
à estação de tratamento. O escoamento da produção é feito em fluxo multifásico, sendo o condensado
separado em terra. O Centro de Recursos Ambientais – CRA (órgão estadual ambiental da Bahia) emitiu,
em 9 de outubro de 2004, licença de implementação de gasoduto, com validade de quatro anos. Em
30 de março de 2007, o CRA emitiu, licença de operação do gasoduto de Manati, com validade de cinco anos.
Obtivemos licença ambiental de operação para o sistema de produção e escoamento de gás natural e
condensado do campo de Manati, a qual foi emitida em 10 de janeiro de 2007 e é válida até 8 de janeiro de
2011. Após o licenciamento ambiental, este campo iniciou a produção em 15 de janeiro de 2007, possuindo
previsão de produção pelo período de 20 anos. A licença de instalação para a implantação do sistema de
produção e escoamento de gás natural e condensado do campo de Manati foi emitida pelo IBAMA em
1º de dezembro de 2006 e renovada em 11 de outubro de 2007, com vigência até 8 de outubro de 2009.
Durante o terceiro trimestre de 2007, a nossa produção nesse campo atingiu (considerando nossa
participação de 10% no campo) a média de 380 mil de metros cúbicos por dia de gás natural e
aproximadamente 34 barris de condensado por dia. Em 30 de setembro de 2007, a produção total do campo
se situava entre 3,8 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia e 342 barris de condensado por dia. Em
15 de outubro de 2007, a produção aumentou significativamente, passando para 4,4 milhões de metros
cúbicos de gás natural por dia e aproximadamente 350 barris de condensado por dia. Em 27 de dezembro de
2007, com todos os seis poços conectados, a produção atingiu 5,8 milhões de metros cúbicos por dia.
Todos os poços de desenvolvimento perfurados revelaram resultados melhores que os antecipados,
com impacto positivo nos números de reservas, levando ao aumento das Reservas Provadas.
Atualmente, temos todos os seis poços em produção, a saber, MNT-1, MNT-2, MNT-3, MNT-4,
MNT-5 e MNT-6. Quando as reservas de Manati foram certificadas em dezembro de 2006, os poços
MNT-4, MNT-5 e MNT-6 ainda não estavam em produção e seus resultados não foram considerados
pela Gaffney Cline na apresentação das Reservas 2P. Sendo assim, esperamos que o valor das
Reservas 1P e 2P seja maior que os constantes da última certificação.
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As reservas certificadas pelo Gaffney Cline em dezembro de 2006 para o campo de Manati atingiram
os seguintes valores (sendo apenas 10% destes valores correspondentes à nossa Companhia):
Gás Natural

Condensado
2,4 milhões de barris

1P...........................................................

16,0 bilhões de metros cúbicos
(100,3 milhões de barris de Óleo Equivalente)

2P...........................................................

24,5 bilhões de metros cúbicos
(154,3 milhões de barris de Óleo Equivalente)

4,1 milhões de barris

3P...........................................................

31,2 bilhões de metros cúbicos
(196,3 milhões de barris de Óleo Equivalente)

5,8 milhões de barris

Campo de Coral, Bacia de Santos
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes:
Dados Técnicos
Localização.................................
Bloco ..........................................
Área............................................
Lâmina d’água ............................
Reservatório ...............................

Na porção sul da Bacia de Santos, em águas territoriais do Estado do Paraná
e a 180 km da costa do Estado de Santa Catarina.
Campo de Coral
43,9 km²
140 - 160 m
Reservatórios da Formação Guarujá

O campo de Coral foi descoberto em setembro de 1990 pela Petrobras e é originário da Rodada Zero. O
poço 1-BSS-56, descobridor do campo, foi perfurado em lamina d’água de 152 metros e encontrou a
Formação Guarujá, constituída de calcarenitos e calcilutitos com uma espessura total de 538 metros,
sendo 86,7 metros saturados com petróleo.
Adquirimos participação de 27,5% nesse ativo em 2001, por meio da Coplex, e expandimos nossa
participação com a aquisição de mais 7,5% em 2006. Nossos parceiros no campo são: (i) Petrobras, com
participação de 35,0%, Operadora; (ii) a Queiroz Galvão, com participação de 15,0%; e (iii) a Brasoil,
com participação de 15,0%.
Este campo foi desenvolvido a partir do ano de 2001 com a perfuração e completação de três poços:
poços CRL-3D, CRL-4D e CRL-5D. Depois de obtidas as devidas licenças ambientais, a produção foi
iniciada em fevereiro de 2003 e até o presente foram produzidos cerca de 10 milhões de barris de
petróleo, sendo 35,0% correspondente à nossa companhia (incluindo a participação da Coplex).
A licença de operação autorizando a atividade de desenvolvimento da produção de petróleo dos campos de
Coral e Estrela do Mar foi obtida em 20 de dezembro de 2002 e tinha validade até 20 de dezembro de 2006.
A Operadora do campo solicitou a renovação da licença ao IBAMA em 11 de agosto de 2006. As normas
ambientais brasileiras nos asseguram a prorrogação provisória automática da licença até a manifestação
definitiva do IBAMA, a qual ainda não aconteceu.
Até a presente data, o campo de Coral é responsável por 100,0% da nossa produção de petróleo.
Com a anuência da ANP, o gás associado é descartado por razões econômicas. No terceiro trimestre
de 2007, a nossa produção do campo de Coral atingiu cerca de 1.105 barris por dia (considerando a
participação de nossa Companhia e da nossa subsidiária Coplex).
O poço CRL-3D foi abandonado em 2006 devido a problemas mecânicos. Os poços CRL-4D e CRL-5D
continuam em produção e as simulações de reservatórios indicam que eles continuarão produzindo
economicamente até o início do exercício de 2008.
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Nossas Reservas 2P certificadas pelo Gaffney Cline em dezembro de 2006 são de 3,2 milhões de
barris de Óleo Equivalente, considerando apenas os dois poços que permanecem em produção.
Atualmente, a produção deste campo se encontra em fase de declínio, devido à exaustão dos intervalos
produtores e a questões operacionais. O abandono do campo de Coral está previsto para 2008.
A desativação do campo deve ser realizada de acordo com o plano de desenvolvimento do campo já
aprovado pela ANP, que contém a descrição desta atividade, incluindo o planejamento das operações de
abandono de poços, remoção ou desativação de instalações de produção e reabilitação de áreas
terrestres, bem como os mecanismos para disponibilização de fundos necessários à desativação.
Em reunião realizada em 28 de setembro de 2005, aprovamos juntamente com os parceiros a
constituição de um fundo de reserva para o pagamento das despesas a serem incorridas no abandono do
campo de Coral. Depositamos mensalmente os montantes atribuídos à nossa participação no campo de
Coral em conta bancária criada especificamente para esse fim. Em 30 de setembro de 2007, o total
depositado por nossa Companhia e pelos parceiros era de aproximadamente US$15 milhões, enquanto o
orçamento atualizado para abandono do campo soma cerca de US$22 milhões, dos quais devemos
contribuir com 35%. Entendemos que o somatório dos depósitos efetuados até a data do abandono
cobrirá os desembolsos previstos e inerentes ao processo de abandono do campo de Coral. Caso o valor
depositado no fundo não seja suficiente para cobrir os custos de abandono, os parceiros dividirão os
gastos na proporção de suas participações no Bloco.
Atividades de Desenvolvimento
As atividades de desenvolvimento consistem no conjunto de operações e investimentos destinados a
viabilizar as atividades de produção de um campo de petróleo ou gás natural. Tais atividades incluem um
extenso conjunto de atividades de engenharia, perfuração e completação de poços, construção de unidade
de produção e unidades de tratamento, bem como de eventuais instalações de transporte e processamento,
desenvolvidas com o objetivo de monetizar as descobertas realizadas pelo consórcio de empresas.
Campo de Manati, Bacia de Camamu-Almada
Estimamos que praticamente todas as atividades de desenvolvimento do campo de Manati já estão completas.
Atualmente, continuam em andamento atividades residuais de desenvolvimento no campo, em produção desde
janeiro de 2007. Durante os anos de 2006 e 2007 foram perfurados seis poços de desenvolvimento da
produção no campo de Manati, dos sete previstos no Plano de Desenvolvimento, com excelentes resultados,
comprovando Reservas 2P totais de 24,5 bilhões de metros cúbicos. Em 27 de dezembro de 2007, com todos
os seis poços já conectados, a produção atingiu 5,8 milhões de metros cúbicos por dia.
Os poços perfurados até o presente momento apresentam uma espessura elevada de rocha reservatório,
variando de uma espessura bruta de 233 a 345 metros e uma espessura líquida de 186 a 262 metros.
Conforme o plano de desenvolvimento aprovado pela ANP, está prevista a construção de uma plataforma
fixa para instalação do sistema de compressão de gás a ser ativado a partir do quarto ano de produção do
campo. No momento, os membros do consórcio estão avaliando a possibilidade de, alternativamente,
construir a planta de compressão em terra, com o objetivo de otimizar os custos do empreendimento
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Campo de Sardinha, Bacia de Camamu-Almada
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes:
Dados Técnicos
Localização.................................. Bacia de Camamu-Almada, a cerca de 50 quilômetros ao sul do campo de Manati,
em águas territoriais do Estado da Bahia
Bloco ........................................... BAS-97
Área............................................. 17.677 km²
Lâmina d’água ............................. 20-25 m
Reservatório ................................ Reservatórios de Formação Rio de Contas

O campo de Sardinha foi descoberto pela Petrobras em 1992, encontra-se em lâmina de água de
30 metros, possui boa cobertura sísmica 2D e 3D e tem 11 poços perfurados. Adquirimos participação
de 20,0% neste ativo em 2006. Nossos parceiros no Bloco são: (i) El Paso, com participação de 40,0%,
que é a Operadora; e (ii) Petrobras, com participação de 40,0%.
Desde 2006, os parceiros estão estudando um conceito de desenvolvimento para o campo. Duas
opções são atualmente discutidas, uma envolve a produção tanto de petróleo quanto de gás natural e
a outra apenas de gás natural.
Este campo tem como características críticas, condicionantes do projeto de desenvolvimento da
produção: (i) a presença de petróleo leve com elevado ponto de congelamento devido à presença de
parafinas (pour point); (ii) a heterogeneidade dos reservatórios; e (iii) a elevada sensibilidade
ambiental, por se localizar em águas rasas, próximo à costa. Atualmente estamos estudando junto
com os parceiros os conceitos de desenvolvimento menos impactantes possíveis ao meio ambiente.
Cavalo Marinho, Bacia de Santos
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes de Cavalo Marinho:
Dados Técnicos
Localização .................................
Bloco...........................................
Área ............................................
Lâmina d’água ............................
Reservatório................................

Bacia de Santos, em águas territoriais do Estado do Paraná
BS-3
87,1 km² (poço descobridor)
195 m
Reservatórios de Formação Guarujá

Adquirimos participação de 27,5% no campo de Cavalo Marinho em 2001, tendo expandido nossa
participação para 42,5% em 2005 e para 50% em 2006. Nossos parceiros no campo de Cavalo
Marinho são: (i) Petrobras, com participação de 35,0%, que é a Operadora; e (ii) Brasoil, com
participação de 15,0%. O campo de Cavalo Marinho foi descoberto em 2001.
Em agosto de 2001, por meio da perfuração de poço pioneiro, o consórcio descobriu o campo de
Cavalo Marinho, com Reservas 2P de petróleo avaliadas em cerca de 15,8 milhões de barris de
petróleo, em dezembro de 2006, sendo metade deste valor referente à nossa Companhia. Como este
campo tem características geológicas muito parecidas com as do campo de Coral, a experiência e
conhecimentos acumulados no desenvolvimento e exploração deste campo serão muito úteis para o
campo de Cavalo Marinho.
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O campo de Cavalo Marinho teve seu Plano de Desenvolvimento submetido à ANP em 2005 e
foram conduzidos estudos e trabalhos no sentido de atender a solicitações da ANP. Em outubro de
2007, o Operador apresentou à ANP um plano de desenvolvimento revisado, propondo o
desenvolvimento integrado do campo de Cavalo Marinho com o campo de Caravela Sul, o qual
pertence exclusivamente à Petrobras. De acordo com informações da Operadora, o campo de
Cavalo Marinho deverá entrar em operação em 2010, com produção estimada de 18 mil barris de
petróleo por dia.
Caravela Sul
A Área de Desenvolvimento (Ring Fence) do campo de Cavalo Marinho inclui também a descoberta
de Caravela Sul, delineada através de dois poços perfurados na área. De acordo com a Gaffney Cline,
Caravela Sul tem Recursos Contingentes (melhor estimativa do relatório da Gaffney Cline) de
3,5 milhões de barris de petróleo e 100 milhões de metros cúbicos de gás natural, em reservatórios
carbonáticos da mesma formação Guarujá, produtora nos demais campos da área. Esperamos que tais
recursos possam vir a ser parte de projeto integrado de desenvolvimento na área.
Estrela do Mar, Bacia de Santos
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes de Estrela do Mar:
Dados Técnicos
Localização.................................
Bloco ..........................................
Área............................................
Lâmina d’água ............................
Reservatório ...............................

Bacia de Santos, em águas territoriais do Estado do Paraná
Campo de Coral
32,7 km²
145 m
Reservatórios de Formação Guarujá

O campo de Estrela do Mar foi descoberto em 1990. Adquirimos participação de 27,5% no campo
de Estrela do Mar em 2001, tendo expandido nossa participação para 57,5% em 2005 e para 65,0%
em 2006. Nosso parceiro no campo de Estrela do Mar é a Petrobras com participação de 35,0%,
que é a Operadora.
Em setembro de 2007 o Operador submeteu à ANP novo Plano de Desenvolvimento do campo
Estrela do Mar prevendo: (i) um sistema isolado (stand alone); (ii) produção através de dois poços
verticais; (iii) injeção de água; e (iv) queima do gás associado.
Atividades de Exploração
As atividades de exploração consistem no conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar
áreas, objetivando a descoberta e a delimitação de jazidas de petróleo e/ou gás natural. Estas atividades,
que antecedem as fases de desenvolvimento e produção, incluem o levantamento de dados geológicos,
geoquímicos e geofísicos, o mapeamento das unidades geológicas presentes na área e a identificação dos
locais mais propícios à ocorrência de jazidas de óleo e/ou gás natural. Identificados estes locais,
configura-se o mapeamento de um prospecto que será o alvo de uma perfuração exploratória.
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O potencial de crescimento das nossas reservas de petróleo e gás natural pode ser observado por meio de
três aspectos importantes: (i) o crescimento das reservas nos períodos anteriores; (ii) a extensão da área
em concessão e (iii) o potencial identificado nos Blocos exploratórios. As nossas Reservas Provadas
cresceram nos últimos anos a taxas elevadas, multiplicando-se por seis no período de três anos, entre
2004 e 2006. Possuímos cerca de 2.197 mil km² de área em concessão (correspondente a cerca de
542.890 mil acres) e temos oito prospectos mapeados e com poços exploratórios aprovados pelos
consórcios para perfuração, sendo um em terra, na bacia do Recôncavo (com perfuração iniciada em 04
de janeiro de 2008), quatro no Bloco BCAM-40 e três nos Blocos BM-CAL-5 e BM-CAL-6.
Nos consórcios que mantemos com outras empresas, fomos capazes de identificar um importante
conjunto de oportunidades de perfuração de poços exploratórios, com recursos potenciais de volume
considerável de petróleo e gás natural (recursos potenciais, os quais consideramos de baixo risco). A
campanha exploratória de perfuração destes poços está ainda pendente de licenciamento ambiental
pelo IBAMA, mas se espera que as licenças sejam expedidas até o início de 2008 e a exploração seja
conduzida durante os próximos dois anos.
Bloco BCAM-40, Bacia de Camamu-Almada
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes:
Dados Técnicos
Localização.................................
Bloco ..........................................
Área............................................
Lâmina d’água ............................
Reservatório ...............................

Bacia de Camamu-Almada, na costa do Município de Cairú, Estado da Bahia
BCAM-40
507,67 km²
20-1.200 m
Em avaliação

Este Bloco inclui o campo de gás natural de Manati, a descoberta do poço BAS-131 e mais de
507 quilômetros quadrados de área em exploração, incluindo áreas de águas rasas e profundas.
Estamos processando os dados geológicos e geofísicos do Bloco enquanto aguardamos a licença
ambiental para a perfuração de poços.
Atividades geológicas e geofísicas conduzidas ao longo de 2006 indicaram diversos prospectos para
perfuração exploratória. O consórcio planeja realizar perfurações em quatro desses prospectos, sendo
dois em águas rasas e dois em águas profundas.
Temos licença prévia para perfuração no campo de Manati, emitida em 20 de fevereiro de 2006 e
válida até 18 de fevereiro de 2008. Em agosto de 2007 obtivemos do IBAMA uma anuência para
perfuração do poço de desenvolvimento de um dos prospectos encontrados no BCAM-40, chamado
Gengibre, no âmbito da nossa licença de perfuração. O prospecto de Gengibre se localiza a cerca de
4km a leste de Manati, com potencial para gás natural nos mesmos reservatórios deste campo, tendo
a perfuração do poço sido iniciada em 22 de setembro de 2007. As licenças ambientais para a
perfuração dos poços exploratórios foram solicitadas ainda em 2006 e a sua expedição está sendo
aguardada pelo Operador para os próximos meses.
Os prospectos identificados neste Bloco para perfuração exploratória se distinguem pela qualidade dos
seus componentes: (i) a presença de rochas geradoras e vias de migração de hidrocarboneto; (ii) a presença
de rochas reservatório; (iii) o mapeamento de estrutura com boa definição sísmica; e (iv) a presença de
rochas selantes. Várias destas características apresentam acentuada similaridade com as características da
jazida descoberta em Manati.
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Descoberta do poço BAS-131
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes da descoberta do poço BAS-131:
Dados Técnicos
Localização.................................. Bacia de Camamu-Almada, a sul de Manati, na costa do Município de Cairú,
Estado da Bahia
Bloco ........................................... BCAM-40
Área............................................. Ainda não foi determinada
Lâmina d’água ............................. 40 m
Reservatório ................................ Reservatórios arenitos fluvio-eólicos da Formação Sergi

Dentro do Bloco BCAM-40 foi realizada a descoberta de reservatório de petróleo e gás natural através
do poço BAS-131, perfurado em 2001 a sul de Manati antes da aquisição do Bloco pela nossa
Companhia. O reservatório se estende até parte da área de concessão do Bloco BM-CAL-4, que
pertence integralmente à El Paso. Os parceiros e a El Paso estão analisando de forma independente as
dimensões das jazidas em cada Bloco, BCAM-40 e BM-CAL-4, bem como discutindo planos para
declaração de comercialidade e subseqüente desenvolvimento conjunto da área, o que requer
unitização, ou seja, um acordo de unificação de operações necessário quando a jazida se estende para
as áreas adjacentes às áreas de concessão.
Esta descoberta possui reservatórios com petróleo e gás natural, em parte na formação Sergi, o mesmo
tipo de formação do reservatório de Manati. De acordo com o relatório da Gaffney Cline, os
Recursos Contingentes conhecidos nesta estrutura na parte que fica situada no Bloco BCAM-40 são
de 0,05 milhões de barris de petróleo e 0,3 bilhões de metros cúbicos de gás natural, dos quais 10,0%
correspondem à nossa Companhia.
Bloco BM-CAL-5, Bacia de Camamu-Almada
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes do Bloco BM-CAL-5:
Dados Técnicos
Localização................................. Bacia de Camamu-Almada, ao sul de Manati, nas proximidades da costa de
Itacaré e da foz de Rio das Contas
Bloco .......................................... Bloco BM-CAL-5
559,5 km² (considerando a devolução de 50% da área original, de
Área............................................
1.119 km2)
Lâmina d’água ............................ Águas rasas e águas profundas
Reservatório ............................... Em avaliação

Nós adquirimos participação de 18,3% neste Bloco em 2005. Nossos parceiros no Bloco são:
(i) Petrobras, a Operadora, com participação de 45,0%; (ii) Queiroz Galvão, com participação de
18,3%; e (iii) El Paso, com participação de 18,3%.
Durante 2006 e 2007 foram realizados estudos geológicos e geofísicos, processamento de dados sísmicos e
delineados dois prospectos para perfuração. Este Bloco fica a sul das descobertas de Manati, Pinaúna e
Sardinha. Tratam-se de estruturas de grande porte que poderão representar a descoberta de campos
gigantes. Porém, como se trata de uma área de fronteira exploratória, são prospectos de risco elevado.
A Petrobras continua desenvolvendo trabalhos técnicos junto ao IBAMA e estima que a concessão das
licenças para a perfuração dos poços sejam emitidas até o início de 2008. Os prospectos a serem
perfurados estão localizados em águas profundas.
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Bloco BM-CAL-6, Bacia de Camamu-Almada
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes do Bloco BM-CAL-6:
Dados Técnicos
Localização.................................. Bacia de Camamu-Almada, ao sul de Manati, nas proximidades da costa da
Cidade de Ilhéus na costa do Município de Cairú, Estado da Bahia
Bloco ........................................... Bloco BM-CAL-6
Área............................................. 558,8 km² (considerando a devolução de 50% da área original, de
1.117,6 km2)
Lâmina d’água ............................. Águas rasas e águas profundas
Reservatório ................................ Em avaliação

Nós adquirimos participação de 18,3% neste Bloco em 2005. Nossos parceiros no Bloco são: (i) Petrobras,
a Operadora, com participação de 45,0%; (ii) Queiroz Galvão, com participação de 18,3%; e (iii) El Paso,
com participação de 18,3%.
Durante 2006 e 2007, foram realizados estudos geológicos e geofísicos, processamento de dados
sísmicos e delineados dois prospectos para perfuração. Este Bloco fica a sul das descobertas de Manati,
Pinaúna e Sardinha. Tratam-se de estruturas de grande porte que poderão representar a descoberta de
campos gigantes, igualmente, como se trata de uma área de fronteira exploratória, são prospectos
de risco elevado.
A Petrobras continua a negociar com o IBAMA e estima conseguir as licenças de perfuração até o
início de 2008. Os prospectos a serem perfurados estão localizados em águas profundas.
BT-REC-22 e BT-REC-30, Bacia do Recôncavo
Segue, abaixo, resumo dos dados técnicos relevantes dos Blocos BT-REC-22 e BT-REC-30,
anteriormente denominados REC-T-106 e REC-T-165:
Dados Técnicos
Localização.................................
Bloco ..........................................
Área............................................
Lâmina d’água ............................
Reservatório ...............................

Bacia do Recôncavo, no Estado da Bahia
BT-REC-22 e BT-REC-30
51 km²
Não há, pois é Bloco terrestre
Formação Sergi

A concessão desses dois Blocos nos foi outorgada em parceria com a Starfish (Operadora) durante a
Sétima Rodada de Licitação da ANP, em setembro de 2005. Em ambos os Blocos, nós temos uma
participação de 30% e a Starfish de 70%.
Durante os anos de 2006 e 2007 foram conduzidos: (i) levantamentos sísmicos 3D; (ii) processamento
de dados sísmicos; (iii) levantamentos geoquímicos de superfície; e (iv) mapeamento para identificação
de prospectos para perfuração.
No Bloco BT-REC-22, a interpretação de sísmica 3D e geoquímica de superfície resultaram na decisão
de perfurar o prospecto 1-JTB-1-BA (Jatobá nº 1). Obtivemos licença de perfuração do Centro de
Recursos Ambientais – CRA, órgão ambiental da Bahia, para a perfuração de Jatobá, cujo início se
deu em 04 de janeiro de 2008.
No Bloco BT-REC-30, o trabalho de interpretação sísmica 3D e geoquímica de superfície apresentam
boas indicações de prospecto a ser perfurado em 2008. Os dados obtidos pelo Operador ainda serão
analisados pelos membros do consórcio visando à aprovação da perfuração deste poço.
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A localização dos Blocos em uma bacia em avançado estágio exploratório, sendo considerada madura, reduz
os riscos exploratórios, porém apresenta como objetivo a descoberta de jazidas menores. As estruturas
mapeadas até o presente momento possuem potencial da ordem de 3,5 milhões de barris de petróleo.
Blocos S-M-1100, S-M-1035 e S-M-1036, Bacia de Santos
Dados Técnicos
Localização ........................................
Bloco..................................................
Área ...................................................
Lâmina d’água ...................................
Reservatório.......................................

Bacia de Santos, Estado do Paraná
S-M-1100, S-M-1035 e S-M-1036
510 km²
140 a 350 m
Em avaliação

A concessão desses três Blocos nos foi outorgada em parceria com a Brasoil durante a Nona Rodada
de Licitação da ANP, em novembro de 2007. Nos três Blocos nós somos a Operadora, detendo uma
participação de 50,0% e a Brasoil de 50%. Após a assinatura do contrato de concessão prevista para
março de 2008, avaliaremos com o parceiro o programa exploratório para estes Blocos.
Apresentamos a seguir, tabela com as características dos blocos exploratórios em que temos
participação, indicando nossas expectativas de previsão para (i) início da operação;
(ii) hidrocarboneto associado à descoberta; (iii) volume de recursos; e (iv) investimentos previstos.
- Primeiro poço iniciado em novembro de 2007;
- Demais poços pendentes de licenças ambientais do IBAMA;
- Caso ocorra uma ou mais descobertas, espera-se perfurar um poço de
avaliação para cada descoberta e, caso se confirme uma descoberta
comercial, é declarada a comercialidade e definido o programa de
desenvolvimento a ser submetido à ANP;
- O prazo entre a descoberta e o início efetivo da produção é estimado entre dois e
cinco anos (área próxima de facilidades de produção no campo de Manati).

Expectativa para o início
da operação

BCAM-40
(*)

Expectativa de Descoberta

- 18,6 milhões de barris de óleo equivalente recuperáveis, considerando o
risco geológico de não se ter uma descoberta.

Expectativas de recursos a
(**)
serem descobertos

- Quatro poços exploratórios (investimentos estimados de R$30 milhões);
- Poços de avaliação caso ocorram descobertas.

(***)

Investimentos Previstos

- Perfurações pendentes de licenças ambientais do IBAMA;
- Caso ocorra descoberta, espera-se perfurar um poço de avaliação e, caso se
confirme uma descoberta comercial, é declarada a comercialidade e
definido o programa de desenvolvimento a ser submetido à ANP;
- O prazo entre a descoberta e o início efetivo da produção é estimado entre quatro
e oito anos (área distante de facilidades de produção).

Expectativa para o início
da operação

(*)

BM-CAL-5

Expectativa de Descoberta

- Óleo e gás associado.

Expectativas de recursos a
(**)
serem descobertos

- 24,3 milhões de barris de óleo equivalente recuperáveis, considerando o
risco geológico de não se ter uma descoberta.

Investimentos Previstos
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- Gás natural.

(***)

- Dois poços exploratórios (investimentos estimados de R$37 milhões);
- Poços de avaliação caso ocorram descobertas.
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Expectativa para o início
da operação

BM-CAL-6

(*)

Expectativa de Descoberta

Expectativas de recursos a
(**)
serem descobertos
(***)

Investimentos Previstos

Expectativa para o início
da operação

BT-REC-22
BT-REC-30

- Primeira perfuração iniciada em janeiro 2008;
- Caso ocorra descoberta, espera-se perurar um poço de avaliação e, caso se
confirme uma descoberta comercial, é declarada a comercialidade e
definido o programa de desenvolvimento a ser submetido à ANP;
- O prazo entre a descoberta e o início efetivo da produção é estimado entre
um e três anos (área próxima de facilidades de produção).
- Óleo e gás natural associado.
- 0,8 milhão de barris de óleo equivalentes recuperáveis, considerando o
risco geológico de não se ter uma descoberta.

Expectativa para o início
da operação

- Levantamento previsto para o segundo semestre de 2008;
- Caso os dados sísmicos confirmem a existência de estrutura com potencial
para petróleo e/ou gás natural, será perfurado poço exploratório;
- Caso ocorra descoberta, espera-se perfurar um poço de avaliação e, caso se
confirme uma descoberta comercial, é declarada a comercialidade e
definido o programa de desenvolvimento a ser submetido à ANP;
- O prazo entre a descoberta e o início efetivo da produção é estimado entre
quatro e oito anos (devido ao tamanho das estruturas mapeadas e
distância de infraestrutura).

(*)

Expectativa de Descoberta

(***)

Investimentos Previstos

(***)

- Um poço exploratório (investimentos estimados de R$15 milhões);
- Poço de avaliação caso ocorra descoberta.

- Dois poços exploratórios (investimentos estimados de R$4,5 milhões);
- Poços de avaliação caso ocorram descobertas.

Expectativas de recursos a
(**)
serem descobertos

(**)

- 14,0 milhões de barris de óleo equivalente recuperáveis, considerando o
risco geológico de não se ter uma descoberta.

Investimentos Previstos

(***)

(*)

- Óleo e gás natural associado.

(*)

Expectativa de Descoberta

Expectativas de recursos a
(**)
serem descobertos

S-M-1100
S-M-1035
S-M-1036

- Perfurações pendentes de licenças ambientais do IBAMA;
- Caso ocorra descoberta, espera-se perfurar um poço de avaliação e, caso se
confirme uma descoberta comercial, é declarada a comercialidade e
definido o programa de desenvolvimento a ser submetido à ANP;
- O prazo entre a descoberta e o início efetivo da produção é estimado entre quatro
e oito anos (área distante de facilidades de produção).

- Óleo e gás natural associado; ou
- Gás natural.
- 58,1 milhões de barris de óleo equivalentes recuperáveis, considerando o
risco geológico de não se ter uma descoberta.
-

Levantamento sísmico;
processamento sísmico;
Mapeamento geológico;
Investimentos estimados de R$21,5 milhões.

Fluido mais provável a ser descoberto, considerando os estudos geológicos e geoquímicos conduzidos;
Estes volumes constituem estimativas exclusivamente da Companhia tomando por base dados existentes quanto às características de
reservatório de cada prospecto, a estrutura mapeada e a recuperação possível segundo práticas da indústria. Conforme descrito na Seção
“Fatores de Risco”, que se inicia na página 68 deste Prospecto, a confirmação dessas expectativas está sujeita a uma série de incertezas e
poderá não ocorrer no todo ou em parte;
Estimativas da Companhia quanto aos investimentos necessários na fase de exploração apenas, baseadas em câmbio de US$ = 1.8 R$ (não
foram considerados os investimentos necessários na fase de desenvolvimento da produção).

167

Negócios da companhia
ATIVIDADES DE PERFURAÇÃO
As atividades de perfuração que desenvolvemos nos Blocos em que possuímos participação estão
sumarizadas na tabela abaixo:
Poço
1-CSC-10
7-CRL-003D
7-CRL-005D
7-CRL-004D
7-MNT-001-BAS
7-MNT-002-BAS
7-MNT-003-BAS
7-MNT-004-BAS
7-MNT-005D-BAS
7-MNT-006D-BAS
4-MNT-007-BAS

Bacia

Campo

Santos
Cavalo Marinho
Santos
Coral
Santos
Coral
Santos
Coral
Camamu-Almada
Manati
Camamu-Almada
Manati
Camamu-Almada
Manati
Camamu-Almada
Manati
Camamu-Almada
Manati
Camamu-Almada
Manati
Camamu-Almada

Perfuração
Início
Fim
04/05/2001
28/10/2001
13/02/2002
21/06/2002
10/03/2006
04/04/2006
03/09/2006
24/11/2006
20/12/2006
18/04/2007
22/09/2007

09/08/2001
04/02/2002
10/06/2002
24/09/2002
24/05/2006
14/06/2006
02/11/2006
16/01/2007
10/02/2007
06/05/2007
–

Completação
Início
Fim
09/09/2001
24/10/2002
29/06/2003
05/02/2003
24/05/2006
15/06/2006
03/11/2006
16/01/2007
10/02/2007
05/06/2007
–

Resultado

21/10/2001
04/02/2003
19/08/2003
29/05/2003
08/08/2006
15/08/2006
15/12/2006
24/03/2006
14/05/2007
26/07/2007
–

Pioneiro
Produção
Produção
Produção
Produção
Produção
Produção
Produção
Produção
Produção
–

Durante 2006 e 2007, concluímos a perfuração de: (i) três poços de desenvolvimento em 2006; e
(ii) três poços de desenvolvimento em 2007. Em 22 de setembro de 2007, iniciamos a perfuração do
prospecto exploratório de Gengibre, localizado dentro da Área de Desenvolvimento (Ringfence) de
Manati, no Bloco BCAM-40. Em função de sua proximidade ao campo de Manati, nós temos altas
expectativas quanto aos resultados a serem obtidos nesse poço.
Planejamos, juntamente com os parceiros dos consórcios dos quais participamos, expandir as atividades de
exploração e desenvolvimento nos próximos anos com a perfuração dos prospectos da campanha exploratória:
•

perfurando aproximadamente oito novos poços exploratórios, tanto em terra quanto no mar;

•

desenvolvendo a equipe técnica e a capacidade da mesma de identificar e mapear prospectos
de forma independente; e

•

construindo uma base de dados geológicos e geofísicos das áreas foco da empresa e suas associadas.

A tabela abaixo estabelece o número de poços que foram perfurados nos nossos ativos e os resultados
atingidos nos períodos indicados.
Poços

Número

2007 (até 30 de setembro)

Poços Exploratórios Líquidos Perfurados
Com êxito
Sem êxito
Poços de Desenvolvimento Líquidos Perfurados
Com êxito
Sem êxito

0
0
0
3
3
0

2006

Poços Exploratórios Líquidos Perfurados
Com êxito
Sem êxito
Poços de Desenvolvimento Líquidos Perfurados
Com êxito
Sem êxito

0
0
0
3
3
0

Período
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CONCORRÊNCIA
O regime estabelecido no Brasil a partir da Lei do Petróleo, em 1997, para as atividades da exploração e
produção de petróleo e gás natural foi o da livre concorrência. Nestes primeiros dez anos, houve
considerável evolução do mercado em relação ao regime anterior. Hoje existe concorrência significativa
no setor de petróleo e gás natural no âmbito das rodadas de licitações para outorga de concessões para
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Aproximadamente 70 empresas,
nacionais e internacionais, se qualificaram para a Nona Rodada de Licitação, sendo 19 estreantes. Para
mais informações, vide Seção “Visão Geral do Setor de Petróleo e Gás Natural no Brasil”, Sub-Seção
“Estrutura Regulatória”, que se inicia na página 135 deste Prospecto. Além disso, também há
concorrência para a aquisição de participação como parceiro em Blocos já concedidos.
Neste segmento atuam várias dezenas de empresas locais e internacionais em regime de livre competição
e de parcerias. Não obstante a competição, o processo de aquisição de ativos de exploração e produção
no Brasil possui regras que permitem o acesso igualitário das grandes e pequenas empresas. O processo
é transparente e realizado por meio de leilões. Adicionalmente, com a maturidade do setor no País,
são crescentes as ofertas de Blocos das empresas detentoras de direitos por meio de cessões.
Atualmente, existem cerca de 60 grupos econômicos atuando na exploração e produção de petróleo e
gás natural no Brasil, entre grandes empresas multinacionais, empresas independentes e pequenas
empresas locais. Quase todas as grandes empresas de petróleo e gás natural da indústria mundial
atuam no País, especialmente em bacias marítimas. A Petrobras é a principal empresa investidora no
setor, detém maior disponibilidade de recursos técnicos e financeiros, além de ter acumulado larga
experiência adquirida na condução de atividades no País.
Por outro lado, o governo brasileiro teve sucesso em implementar um ambiente regulatório capaz
de atrair pequenas empresas para atuar nas bacias terrestres maduras. Neste momento, cerca de
20 empresas possuem ativos e operam nessas bacias maduras.
A indústria de petróleo e gás natural é cíclica e, de tempos em tempos, há escassez de equipamentos,
peças de reposição, seguros ou serviços, devido ao aumento da competição por estes bens ou serviços.
Durante esses períodos, os custos e o tempo de entrega desses bens e serviços, que nós obtemos de
terceiros, são comparativamente elevados. Em conseqüência do aumento dos níveis de exploração e
produção, em resposta aos altos preços do petróleo e do gás natural, a demanda para bens e serviços
na indústria petrolífera aumentou nos últimos anos, e os custos desses bens e serviços ficaram mais
elevados. Em especial, há uma escassez de sondas para perfuração de poços em grandes profundidades
no mercado internacional, o que pode afetar nossas operações.
Há uma elevada concentração em poucas empresas e conseqüentemente baixa competição nos
segmentos de transporte de petróleo e gás natural e de comercialização de petróleo e gás natural. Isso
pode impactar a disponibilidade destes serviços para nós.
Neste ambiente competitivo, nós e nossas controladas nos situamos entre as empresas independentes, ou
seja, que não são controladas ou coligadas aos maiores agentes do setor, mas que buscam oportunidades
prioritariamente em bacias marítimas, em especial em águas rasas.
CONTRATOS RELEVANTES
Contrato de concessão
O contrato de concessão é dividido em duas fases: (i) exploração; e (ii) desenvolvimento e produção.
A fase de exploração pode durar de três a oito anos, enquanto a fase de desenvolvimento e produção
pode durar até 27 anos, podendo ser estendida mediante aprovação da ANP.
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As cláusulas essenciais dos contratos de concessão estão definidas no artigo 43 da Lei do Petróleo.
Dentre elas destacamos: (i) a definição do Bloco objeto da concessão; (ii) a vigência e os prazos para
realização das atividades de exploração e produção; (iii) as condições de devolução das áreas; (iv) a
indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato,
inclusive quanto à realização dos investimentos ajustados para cada fase; (v) as penalidades aplicáveis
na hipótese de descumprimento pelo concessionário das obrigações contratuais; (vi) os procedimentos
relacionados à transferência do contrato; e (vii) as regras sobre devolução e desocupação de áreas,
inclusive para retirada de equipamentos e instalações, e reversão de bens.
Os direitos e obrigações das partes estão definidos no contrato de concessão e na regulamentação
emitida pela ANP. Dentre os direitos dos concessionários ressaltamos: (i) o direito exclusivo de
perfuração e produção na área de concessão; (ii) a propriedade dos hidrocarbonetos que venham a ser
efetivamente produzidos a partir do ponto de medição; (iii) o direito de comercialização dos
hidrocarbonetos produzidos; e (iv) o direito de exportar os hidrocarbonetos, condicionado à
autorização da ANP. O contrato de concessão prevê que, em caso de risco de desabastecimento de
combustíveis no País, os concessionários devem atender prioritariamente às necessidades do mercado
interno. Com a finalidade de garantir o abastecimento nacional, a Lei do Petróleo atribui à ANP a
função de autorizar as exportações de petróleo, gás natural e seus derivados.
As principais obrigações dos concessionários dispostas no contrato de concessão são: (i) a assunção de
todos os custos e riscos relacionados à exploração e produção dos hidrocarbonetos, incluindo
responsabilidades quanto a danos ao meio ambiente; (ii) o cumprimento do percentual de compromisso
de aquisição de bens e serviços de fornecedores nacionais, ofertado na rodada de licitação; (iii) o
cumprimento do compromisso com a realização do Programa Exploratório Mínimo proposto na oferta
vencedora, devendo apresentar garantia financeira (carta de crédito) no mesmo valor do total estimado
para o Programa Exploratório Mínimo. Caso o concessionário não cumpra o Programa Exploratório
Mínimo, a ANP ficará autorizada a executar a Carta de Crédito como compensação por tal
descumprimento, sem prejuízo de outras obrigações e deveres que o concessionário tenha que cumprir
ou do direito da ANP buscar outras reparações cabíveis; (iv) a apresentação de medidas para a
conservação dos reservatórios; (v) a apresentação de relatórios, dados e informações relativos às
atividades desenvolvidas periodicamente à ANP; (vi) a realização dos pagamentos das participações
governamentais; e (vii) cumprir e arcar com todos os custos relacionados com o programa de
desativação e abandono das instalações cumprindo estritamente a legislação brasileira aplicável e de
acordo com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.
Para maiores informações a respeito das participações governamentais vide Seção “Visão Geral do
Setor de Petróleo e Gás Natural no Brasil”, que se inicia na página 130 deste Prospecto.
De acordo com o contrato de concessão, as partes deverão submeter qualquer disputa ou controvérsia
decorrente do contrato de concessão, ou com ele relacionada, a processo arbitral “ad hoc”.
A arbitragem deverá ser conduzida por três árbitros na Cidade do Rio de Janeiro, em língua
portuguesa, observando a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) e o
Regulamento da Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional.
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Nós temos, diretamente ou por meio da Coplex, Rio das Contas e Morro do Barro, participação nos
seguintes contratos de concessão, sendo que os contratos de concessão relativos aos Blocos S-M-1100,
S-M-1035 e S-M-1036 adquiridos na Nona Rodada de Licitação realizada pela ANP, nos quais somos
Operadores e detemos participação de 50% em conjunto com a Brasoil, deverão ser assinados até
março de 2008.
Bloco

Coral

Estrela do Mar

Cavalo Marinho
(BS-3)
BCAM-40 (Bloco de
exploração e campo
de Manati)

BM-CAL-5

BM-CAL-6

BAS-97
(campo de Sardinha)
BT-REC-22

BT-REC-30
(*)
(1)

(2)

Localização

Bacia de Santos

Bacia de Santos

Bacia de Santos

Bacia de
Camamu-Almada

Bacia de
Camamu-Almada

Bacia de
Camamu-Almada
Bacia de
Camamu-Almada
Bacia do
Recôncavo
Bacia do
Recôncavo

Contrato de concessão

48.000.003924/97-63

48.000.003925/97-26

48000003572/97-28

48000.003518/97-82

48610.010718/2001

48610.010737/2001

48000.003875/97-50

48610.009167/2005-13

48610.009122/2005-22

Participação
(*)

Petrobras................
Queiroz Galvão ........
Brasoil ......................
Coplex......................
Norse .......................

35%
15%
15%
27,5%
7,5%

(*)

35%
27,5%
37,5%

(*)

Petrobras................
Brasoil ......................
Norse .......................

35%
15%
50%

(*)

35%
45%
10%
10%

(*)

Petrobras................
Queiroz Galvão ........
(2)
Morro do Barro .....
El Paso .....................

45%
18,34%
18,33%
18,33%

(*)

45%
18,34%
18,33%
18,33%

(*)

El Paso ...................
Petrobras ..................
Norse .......................

40%
40%
20%

(*)

Starfish...................
Norse .......................

70%
30%

(*)

70%
30%

Petrobras................
(1)
Coplex ..................
Norse .......................

Petrobras................
Queiroz Galvão ........
Brasoil ......................
Rio das Contas .........

Petrobras................
Queiroz Galvão ........
(**)
Morro do Barro ....
El Paso .....................

Starfish...................
Norse .......................

Operadora.
Em 19 de novembro de 2007 foi solicitada autorização da ANP para a cessão da participação da Coplex para a Norse no campo de Estrela
do Mar, de forma a simplificar a estrutura societária do grupo.
Em 22 de agosto de 2007 foi solicitada autorização da ANP para a cessão da participação da Morro do Barro para a Rio das Contas no
campo de BM-CAL-5, de forma a simplificar a estrutura societária do grupo.

Durante o contrato de concessão, os concessionários podem celebrar com terceiros acordos de cessão
de direitos de exploração e produção, que ficarão sujeitos à aprovação da ANP. De acordo com os
contratos de concessão, a ANP poderá requerer como condição da cessão a entrega de uma garantia
de performance do cessionário, a ser concedida nos termos do disposto no contrato de concessão, com
vigência, em regra, por todo o período do contrato de concessão.
Acordos de Parceria (Participation Agreement)
Além do termo de cessão, que deverá ser apresentado à ANP, as partes poderão assinar acordos
conhecidos internacionalmente como Farm-in/Farm-out Agreements ou Participation Agreements, que
contêm os termos e as condições mediante os quais o concessionário cederá parte ou a totalidade de
seus direitos, correspondentes a um determinado percentual de sua participação no Bloco.
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Possuímos três acordos de parceria, Participation Agreements, em vigor: (i) contrato datado de janeiro de
1998, relacionado com o campo de Sardinha; (ii) contrato datado de agosto de 2000, relacionado com
o campo de Coral e Estrela do Mar; e (iii) contrato datado de agosto de 2000, relacionado com o campo
de Cavalo Marinho.
Em regra, as partes devem arcar com os custos relacionados com o desenvolvimento da área de
concessão proporcionalmente ao percentual que detém na concessão. Entretanto, em virtude dos
investimentos já realizados pela Petrobras nesses campos, anteriormente à cessão de parte de sua
participação a terceiros, os cessionários se comprometem a arcar com parte do percentual da Petrobras
em determinadas atividades (carried work programm), detalhadas em cada um dos Participation
Agreements. Quando os campos entrarem em produção, os valores correspondentes à parte da Petrobras
paga pelos cessionários serão ressarcidos.
Contratos de Consórcio
Como estratégia de divisão dos riscos, atuamos em parceria com outras empresas de petróleo em
todos os Blocos nos quais temos participação. O contrato de consórcio é um instrumento simples,
baseado em modelo fornecido pela ANP, descrevendo sinteticamente os consorciados, o percentual da
participação e a indicação do Operador. As obrigações e direitos das partes serão especificados nos
demais documentos particulares (Joint Operating Agreement e Participation Agreement).
O Contrato de Consórcio não estabelece exclusividade no relacionamento entre consorciados, exceto com
relação ao contrato de concessão a que se refere, podendo as partes, portanto, firmar contratos de
consórcio com terceiros para a exploração e produção de petróleo e gás natural relativos a outras áreas.
Uma característica importante dos consórcios de concessionárias de direitos de exploração e produção que
os distingue dos demais consórcios (artigo 278, §1º, da Lei das Sociedades por Ações) é a imposição da
responsabilidade solidária entre as consorciadas, por força do disposto no artigo 38, II, da Lei do Petróleo.
Joint Operating Agreements (JOA)
O Joint Operating Agreement (JOA) detalha e complementa o contrato de consórcio, sendo,
diferentemente do consórcio, um documento particular oponível apenas às partes. O JOA é um
instrumento que permite às partes concretizar a união de recursos, partilha de despesas e a minimização
dos riscos em um empreendimento, além de regular a condução das atividades do Operador. A maioria das
operações no mundo atualmente utilizam o modelo padrão de JOA elaborado pela AIPN (Association of
Internacional Petroleum Negotiators) para facilitar o processo de negociação.
Na sistemática do JOA, o consórcio é administrado por uma direção colegiada denominada comitê de
operações (Operating Committee – OPCOM). O OPCOM é responsável pela supervisão e direção geral
das operações conjuntas, representando a instância de decisões mais elevada do consórcio. O comitê é
composto de um representante de cada consorciada (Operating Committee Representative – OCR), cujo
voto é proporcional à correspondente participação no Bloco.
A reunião do OPCOM é referida como OCM (Operating Committee Meeting). A sociedade-líder do
consórcio (Operadora) tem por atribuição a execução das decisões do OPCOM.
O JOA contém regra específica que trata da forma e do quorum de deliberação de assuntos de
interesse comum (voting procedure) no OPCOM. O procedimento de votação estabelece o percentual
mínimo e o número mínimo de empresas não-afiliadas necessário para a aprovação das decisões (pass
mark vote). Com isto, normalmente, nenhuma consorciada detém isoladamente o poder de decisão no
consórcio, ainda que possua mais de 50,0% de participação no empreendimento, de forma que há um
controle conjunto do empreendimento.
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Nos JOAs dos quais fazemos parte (diretamente ou por meio de nossas controladas) as decisões
sempre serão aprovadas pelo voto de, no mínimo, duas empresas consorciadas não-afiliadas, variando
o percentual mínimo de participação no empreendimento para aprovação de decisão em cada JOA.
Em regra, as decisões relativas a matérias definidas contratualmente como de interesse estratégico
requerem a unanimidade das partes, como, por exemplo: (i) unitização (unificação de campos de petróleo);
(ii) devolução voluntária de parte ou da totalidade da área de concessão; (iii) rescisão voluntária do
contrato de concessão; e (iv) aditamento ao contrato de concessão, contrato de consórcio ou ao JOA.
As operações da fase de exploração que não aquelas necessárias ao cumprimento das obrigações de
trabalho mínimas poderão ser conduzidas por apenas parte das empresas consorciadas. Tais operações
são chamadas operações exclusivas (exclusive operations ou operations by less than all parties). O JOA
estabelece os momentos e as condições (pagamento de um prêmio), por meio das quais as partes que não
tomaram parte da operação exclusiva poderão a elas aderir. No Brasil, contudo, não há na Lei do
Petróleo nem no contrato de concessão previsão de realização de operações exclusivas e, por essa razão,
os dispositivos do JOA que tratem dessa questão somente terão efeito entre as partes.
Em geral, os JOAs não têm previsão de remuneração da Operadora, sendo esta apenas ressarcida
pelos custos incorridos na condução das operações. O JOA estabelece três faixas de valores aplicáveis
à contratação de bens e serviços destinados à parceria pela Operadora. Estas faixas de valores são
negociadas em cada parceria, de acordo com o tamanho de cada empreendimento. Quando os valores
situarem-se na primeira faixa, o Operador poderá contratar livremente, exceto para a contratação
com empresas afiliadas da Operadora, acima de um determinado valor estabelecido no acordo, o que
sempre exigirá a anuência do OPCOM. Para as contratações cujos valores estiverem na segunda faixa,
a Operadora deverá realizar um processo de cotação, considerando preço e qualidade, dando às
demais partes do JOA oportunidade de se manifestar a respeito do nome das empresas convidadas a
participar da cotação. Na terceira faixa o processo de cotação efetuado pela Operadora deverá ser
submetido à aprovação do OPCOM.
Antes de assumir compromissos de despesas superiores aos limites previstos no JOA, a Operadora deverá
solicitar a correspondente autorização para gastos (authorization for expenditures – AFE) que, em regra,
somente poderá ser recusada pelas não-operadoras nas hipóteses de não-conformidade com o programa de
trabalho e respectivo orçamento - PTO (work program and budget) aprovados ou se, mesmo estando em
linha com o PTO, não estiverem compatíveis com as práticas de mercado daquele momento.
Uma vez aprovado o PTO (work program and budget), o Operador poderá realizar pedido de fundos
(cash call) às não-Operadoras para as despesas aprovadas no PTO para o(s) próximo(s) mês(es).
O tendimento ao pedido de fundos se dá mediante o aporte de recursos financeiros na proporção dos
respectivos percentuais de participação por meio de depósito em dinheiro na conta corrente utilizada
pela Operadora (joint account).
Caso um dos membros do JOA deixe de atender a um pedido de fundos (cash call), se configurará o
inadimplemento, exceto se o pedido de fundos estiver em comprovada não-conformidade com o
orçamento em vigor ou com a respectiva AFE, ou ainda nos casos em que a Operadora não emitiu a
AFE, embora esta fosse obrigatória. O Operador deverá notificar a parte inadimplente e as demais
partes a respeito do inadimplemento. As partes não-inadimplentes deverão pagar em cinco dias úteis o
valor que cabia à parte inadimplente de forma proporcional às suas respectivas participações. Enquanto
persistir o inadimplemento, a parte inadimplente não terá direito: (i) a comparecer às reuniões do
OPCOM, nem votar a respeito de qualquer matéria nas reuniões do OPCOM e de todos os eventuais
subcomitês; (ii) a ter acesso aos dados e informações obtidos pela parceria; (iii) à sua parcela da
produção de petróleo ou gás natural, se houver, que será vendida pelo Operador (ou pelas outras partes
adimplentes, caso o Operador seja a parte inadimplente) em condições de mercado. O produto da venda
será utilizado para o pagamento do valor devido, juros, custos e despesas das partes não inadimplentes.
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Em regra, caso a parte inadimplente não sane o inadimplemento dentro de 60 dias, qualquer outra
parte poderá solicitar sua retirada do JOA. A parte inadimplente deverá retirar todo e qualquer
gravame que exista sobre sua parcela dos ativos e transferir gratuitamente para as demais partes suas
obrigações no contrato de concessão. Apesar de o JOA conter uma cláusula de procuração recíproca
para que as demais partes possam tomar todas as providências necessárias à transferência, vale
ressaltar, entretanto, que à luz do direito brasileiro, a transferência pode ser questionada se não
houver a anuência da parte inadimplente.
Nós temos JOAs assinados com todas as nossas atuais parceiras. Todos seguem em quase todos os
seus termos o modelo da AIPN. Em regra, temos um JOA para cada Bloco, exceto no caso de Estrela
do Mar e Coral que são regidos pelo mesmo JOA. Entretanto, estamos negociando a assinatura de um
novo JOA para cada um desses campos, mantendo substancialmente os termos do anterior.
O JOA prevê a arbitragem como meio de solução de qualquer disputa ou controvérsia decorrente do
JOA, ou com ele relacionada. Em 2003 iniciamos arbitragem contra a Petrobras a respeito de uma
divergência no desenvolvimento do campo de Cavalo Marinho. O procedimento foi concluído em
abril de 2005, quando as partes resolveram celebrar um acordo junto à Câmara Internacional de
Arbitragem de Londres.
Contratos de Venda do Petróleo, Gás Natural e Condensado
Possuímos contratos de venda dos hidrocarbonetos em relação à nossa produção de Manati, Coral e
Estrela do Mar.
Campo de Manati
Em abril de 2007, foi firmado o Contrato de Compra e Venda do Gás Natural de Manati com a
Petrobras, tendo como vendedoras a Manati S.A., empresa do grupo Queiroz Galvão, e Rio das
Contas. O contrato permanecerá vigente até (i) a data em que a Petrobras tenha recebido de todo o
consórcio a quantidade contratual total de gás natural; ou (ii) 30 de junho de 2030, o que ocorrer
primeiro. O objeto do contrato é a compra e recebimento, por parte da Petrobras, da parcela das
vendedoras estipulada no contrato da quantidade de gás natural produzida, limitada à quantidade
contratual total de gás natural.
O contrato contém cláusula de take-or-pay quantity pela qual a Petrobras se obriga a comprar e o
consórcio se obriga a vender um determinado volume mínimo e máximo de nossa produção de gás
natural do campo de Manati, independentemente de levar efetivamente aquela quantidade de produto.
A Petrobras pagará um preço fixo em Reais reajustado de acordo com o Índice Geral de Preços do
Mercado – IGP-M, calculado pela FGV.
Em março de 2007, a Rio das Contas firmou com a Petrobras um Contrato de Compra e Venda do
Condensado do campo de Manati, que deve permanecer vigente até fevereiro de 2012. O contrato
tem por objeto a venda por parte da Rio das Contas do volume total de condensado a ser produzido
no campo de Manati. Para cada barril líquido de condensado de propriedade da vendedora, a
Petrobras pagará preço de acordo com uma fórmula estabelecida no contrato que tem como base a
média das cotações diárias (mínima e máxima) para o petróleo Brent Dated, publicado pela Platts
Crude Oil Marketwire.
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Campos de Coral e Estrela do Mar
A Coplex também firmou com a Petrobras um Contrato para Compra e Venda do Petróleo produzido
nos campos de Coral e Estrela do Mar, em maio de 2003. O contrato permanecerá vigente até
novembro de 2008 ou até a exaustão dos campos de Coral e Estrela do Mar, o que ocorrer primeiro.
A Petrobras pagará preço de acordo com uma fórmula estabelecida no contrato que tem como base a
média das cotações diárias (mínima e máxima) para o petróleo Brent Dated. Esperamos que o campo
de Coral continue produzindo economicamente até 2008. O campo de Estrela do Mar teve o seu novo
Plano de Desenvolvimento submetido à ANP em setembro de 2007.
Contratos de Afretamento
Como não somos Operadores dos nossos atuais ativos, não contratamos diretamente fornecedores de
serviços e de materiais relacionados com as áreas sob concessão, sendo certo que, a partir da
assinatura dos contratos de concessão relativos aos Blocos adquiridos na Nona Rodada de Licitação,
tais contratações serão de nossa responsabilidade, na qualidade de Operadores desses Blocos.
Os Operadores dos campos nos quais temos participação são os responsáveis pelas contratações e nós
participamos do pagamento das despesas relacionadas com tais contratos, por meio de atendimento à
pedidos de fundos (cash call) realizados pelo Operador. Os programas de perfuração, assim como de
outras atividades relevantes, são aprovados pelos parceiros.
Dentre os contratos de fornecimento, entendemos que os mais relevantes dizem respeito ao afretamento
de plataformas e sondas de perfuração. Nos casos da unidade de produção e da embarcação para
estocagem do óleo em uso no campo de Coral, os contratos têm validade até 1º de março de 2010 e o
campo pode produzir somente até 2008, de forma que podemos alocar as embarcações para outras
localidades ou encerrar os contratos antes do término do prazo de afretamento. No segundo caso, os
contratos prevêem a incidência de multa contratual.
Seguros
De acordo com os contratos de concessão, os concessionários deverão manter em vigor, durante toda a
vigência dos contratos de concessão, cobertura de seguro contratada com empresa idônea, tanto com
relação a bens e pessoal quanto às operações e sua execução, proteção do meio ambiente, devolução,
desativação e abandono de áreas, remoção e reversão de bens. Em todas as áreas onde temos participação,
o Operador providenciou os seguros exigidos pela lei e pelo contrato de concessão. Entendemos que os
seguros contratados pelas Operadoras são suficientes para cobrir riscos relativos aos ativos.
Entretanto, por exigência de financiadores, no campo de Manati, além dos seguros exigidos pela ANP
já contratados pelo Operador, a Rio das Contas, juntamente com a parceira no campo, a Queiroz
Galvão, contrataram duas apólices de seguros, cujos direitos foram empenhados aos financiadores do
projeto de desenvolvimento e exploração do campo de Manati. Uma das apólices cobre os riscos
operacionais e incêndio da Estação de Tratamento de Gás de São Francisco e a outra cobre as perdas
e danos físicos relativos à plataforma de Manati e seus equipamentos.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Patentes
Não possuímos nenhuma patente registrada ou depositada no Brasil ou no exterior.
Marcas
Não possuímos nenhuma marca registrada ou depositada no Brasil ou no exterior.
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Nomes de Domínio
Possuímos os seguintes nomes de domínio registrados perante o Registro.br: coplexbr.com.br;
coplexbrasil.com.br; norsedobrasil.com.br; norseenergy.com.br; norse.com.br; e norseenergydobrasil.com.br.
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Nosso programa de pesquisa tecnológica está em desenvolvimento. As atividades já desenvolvidas incluem:
•

contratação de grupo norueguês para a realização de estudo visando identificar as tecnologias
aplicáveis ao desenvolvimento e transporte da produção até o continente nas duas áreas foco da
empresa: (i) Bloco BCAM-40, na área de influência do campo de Manati; e (ii) Campo de Cavalo
Marinho, na Bacia de Santos;

•

desenvolvimento de alternativas de desenvolvimento para o campo de Sardinha, na Bacia de
Camamu-Almada, considerando a sensibilidade ambiental da região do campo; e

•

estudo dos reservatórios carbonáticos de baixa resistividade da Formação Guarujá, na Bacia de Santos,
que poderão agregar volumes recuperáveis no âmbito dos campos já descobertos e a descobrir.

No futuro, quatro linhas de pesquisa deverão orientar as nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento:
•

desenvolvimento de sistemas submarinos de produção integrando campos de uma mesma região,
incluindo uma unidade central e várias unidades de produção satélites, interligadas a infraestrutura de transporte do gás natural até o continente;

•

estudo de reservatórios carbonáticos, a sua perfuração, completação e estimulação, em poços
verticais e horizontais, sistemas de elevação artificial e injeção de água;

•

o mapeamento regional de reservatórios carbonáticos e identificação de prospectos passíveis de
perfuração exploratória; e

•

o desenvolvimento de sistemas de produção para petróleos parafínicos de elevadas temperaturas
de congelamento (pour point), em áreas ambientalmente sensíveis.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Contamos com diversos tipos de softwares que nos auxiliam em nossa organização, sendo utilizados
especialmente na área operacional. Dessa forma, conseguimos diagnosticar e resolver algumas das
nossas dificuldades do dia-a-dia em um curto espaço de tempo. Os principais softwares que utilizamos
estão listados na tabela abaixo:
Software

Empresa

Setor de atividade

Aplicação

Petrel

Schlumberger

Geofísica

Interpretação sísmica, mapeamento
e odelagem geológica

Interactive Petrophysics

Schlumberger

Geologia

Análise de perfis, correlação de
poços e petrofísica

Oil Field Manager

Schlumberger

Engenharia – controle
de rodução

Controle de produção, geração de
relatórios, mapas, previsões

Geographyx

Landmark

Geofísica

Interpretação sísmica, mapeamento
e odelagem geológica

Imex

CGM

Engenharia de Reservatórios

Simulação de fluxo de fluidos

Arcview

ESRI/Imagem

E&P

Sistema de Informações Geográficas
(GIS) edição de mapas georeferenciados

PESSOAL
Em janeiro de 2008, contávamos com 30 colaboradores. A tabela a seguir apresenta o número de
colaboradores e empregados da Companhia por categoria de atividade nas datas indicadas:

Setor
Exploração e Produção ..........................
Financeiro ..............................................
Administrativo, jurídico e TI ..................
Total ......................................................

2004
4
4
3
11

Pessoal por Setor
em 31 de dezembro de
2005
2006
2007
4
5
3
12

9
7
6
22

13
9
6
28

na presente data
2008
14
10
6
30

A tabela a seguir apresenta exclusivamente o número de empregados da Companhia por categoria de
atividade nas datas indicadas:

Setor
Exploração e Produção ...........................
Financeiro e Administrativo ....................
Total.......................................................

2004
–
6
6

Empregados por Setor
em 31 de dezembro de
2005
2006
2007
2
7
9

3
10
13

6
11
17

na presente data
2008
8
13
21

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e até 30 de setembro de
2007, o pagamento a nossos funcionários, a título de salário mensal correspondeu a: R$0,1 milhão,
R$0,2 milhão, R$0,6 milhão e R$0,6 milhão, respectivamente.
Acreditamos ter um bom relacionamento com o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro
(Sindipetro RJ) e com a Federação Única dos Petroleiros – FUP. Temos acordos coletivos de trabalho
com o Sindipetro RJ, que são renegociados anualmente. Não houve nenhuma ocorrência de greve em
nossas empresas nos últimos cinco anos.
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Procuramos investir na educação, capacitação e desenvolvimento profissional de nossos empregados.
Procuramos estimular o desenvolvimento profissional e pessoal de nossos funcionários mediante ações
de treinamento interno, participações em eventos técnicos, especialmente os cursos oferecidos pelo
Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás Natural, IBP, participação em feiras e eventos do setor, visita às
operações de campo de empresa do nosso grupo nos Estados Unidos, participação em feiras e eventos
do setor, entre outras ações.
Celebramos no ano de 2006 um acordo para a participação nos resultados para nossos empregados
com base em um plano de metas.
Oferecemos uma série de benefícios para todos os nossos empregados, incluindo plano de assistência
médica, assistência odontológica e seguro de vida. Além desses benefícios, oferecemos vale-transporte,
vale refeição e vale alimentação entre outros benefícios.
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Geral
Somos parte em um processo administrativo de natureza fiscal e dois processos judiciais de natureza cível.
O montante do processo administrativo fiscal totalizava R$2,2 milhões em 30 de setembro de 2007.
Os processos de natureza cível não apresentam valores determinados.
Provisão
Considerando que o parecer de nossos assessores jurídicos concluiu que os riscos de perda são
remotos, não realizamos nenhuma provisão para contingência até 30 de setembro de 2007.
Apresentamos a seguir uma breve descrição dos processos em que figuramos como parte, de acordo
com sua natureza.
Processos de Natureza Trabalhista
Nós não figuramos no pólo passivo de nenhum processo judicial que versa sobre matéria trabalhista.
Processos de Natureza Cível
Figuramos no pólo passivo de dois processos judiciais que versam sobre matéria cível. Há uma ação
proposta pela colônia de pescadores Z-15 em face das empresas integrantes do consórcio do Bloco
BCAM-40, dentre elas a Rio das Contas, pedindo: (i) suspensão das atividades de implantação da
plataforma até a implementação das medidas necessárias ao retorno do equilíbrio ecológico da região,
conforme constatado no Estudo de Impacto Ambiental (“EIA”) e no Relatório de Impacto Ambiental
(“RIMA”); (ii) pagamento de indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos supostamente
sofridos em decorrência da alegada redução no volume de pescado. Entendemos que os riscos são
remotos, uma vez que, na data da propositura da ação, a Licença de Instalação já havia sido
concedida pelo IBAMA à Petrobras na condição de Operadora do consórcio, de modo que a
plataforma estava cumprindo com os requisitos ambientais legais. Em relação à suposta redução do
pescado, o RIMA esclarece que a instalação da plataforma causa, na verdade, aumento no volume da
pesca, pois as estruturas tendem a servir de abrigo para os peixes. Com base em parecer de nossos
assessores jurídicos, acreditamos que o risco de perda é remoto.
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O outro processo é uma ação civil pública visando a anulação da Terceira Rodada de Licitação
alegando: (i) que o edital não obedeceu ao disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, por não
ter realizado audiência pública e (ii) o descumprimento da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. A Morro do Barro figura no pólo passivo da
demanda tendo em vista que adquiriu os direitos da Petroserv para exploração dos Blocos BM-CAL-5
e BM-CAL-6, que foram licitados na referida Terceira Rodada de Licitação. Entendemos que a
alegação de descumprimento da Lei n° 8.666/93 não deve prosperar, seja porque a Lei do Petróleo é
especial em relação à Lei Geral de Licitações, seja porque o requisito de realização de audiência
pública foi atendido, tendo sido realizada previamente à Terceira Rodada de Licitação, em novembro
de 2000. Além disso, todas as exigências em termos de licenciamento ambiental foram cumpridas.
Com base em parecer de nossos assessores jurídicos, acreditamos que o risco de perda é remoto.
Processos de Natureza Fiscal
Figuramos como parte em apenas um processo administrativo que versa sobre matéria fiscal, o qual,
em 30 de setembro de 2007, representava uma contingência total de R$2,2 milhões. O processo se
refere ao recolhimento da Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas financeiras da Coplex.
Com base em parecer de nosso jurídico interno, acreditamos que o risco de perda é remoto.
SAZONALIDADE
As atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural não se encontram sujeitas à
sazonalidade, uma vez que as receitas das concessionárias são baseadas na venda do petróleo e gás
natural produzido, que atualmente é vendido integralmente à Petrobras. Para maiores informações vide
Seção “Negócios da Companhia”, Sub-Seção “Contratos Relevantes” que se inicia na página 169 deste
Prospecto.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, responsável pelo
estabelecimento das nossas políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a nossa estratégia de longo
prazo, o controle e a fiscalização de nosso desempenho. É responsável também, dentre outras
atribuições, pela supervisão da gestão dos nossos diretores. De acordo com a Lei das Sociedades por
Ações, cada conselheiro deve ser titular de, pelo menos, uma ação de nossa emissão.
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração deve ser composto de, no
mínimo, cinco e, no máximo, oito membros, sendo um o Presidente e, outro, o Vice-Presidente, todos
acionistas, eleitos em Assembléia Geral para um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição.
Os conselheiros podem ser destituídos ou renunciar a qualquer momento, devendo permanecer em
exercício nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores.
O número dos membros do Conselho de Administração para cada mandato será definido nas Assembléias
Gerais pela maioria absoluta dos acionistas presentes. Com base em nosso capital social atual, a Lei das
Sociedades por Ações, em conjunto com a Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, permite a
adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por acionistas representando, no mínimo,
5,0% do nosso capital votante. Em não sendo solicitada a adoção do voto múltiplo, os conselheiros serão
eleitos pela maioria absoluta dos acionistas presentes na Assembléia Geral, sendo assegurado aos acionistas
que detenham, individualmente ou em bloco, pelo menos 10,0% de nossas Ações (excluído o Acionista
Controlador), conforme interpretação do artigo 141, §4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, o direito de
indicar, em votação em separado, um conselheiro e seu suplente. Esses direitos somente poderão ser
exercidos pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária exigida
durante o período de três meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembléia Geral.
A Lei das Sociedades por Ações e a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, não permitem que seja
eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembléia Geral, aquele que (i) ocupar cargo em
sociedades consideradas nossas concorrentes; ou (ii) tiver interesse conflitante com a nossa Companhia.
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20,0% dos membros do Conselho de
Administração de uma Companhia listada no Novo Mercado devem ser “independentes”. O Regulamento
do Novo Mercado define como “independente” o membro do Conselho de Administração que: (i) não tem
qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não é Acionista Controlador,
cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não é ou não foi, nos últimos três anos, vinculado a
sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (à exceção de pessoas vinculadas a
instituições públicas de ensino e/ou pesquisa); (iii) não foi, nos últimos três anos, empregado ou diretor da
Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não é fornecedor
ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique
perda de independência; (v) não é funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não é cônjuge ou parente até
segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não recebeu outra remuneração da
Companhia além da remuneração de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no
capital estão excluídos desta restrição). São também considerados independentes os membros eleitos
conforme artigo 141, §4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, conforme mencionado acima.
Nosso Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, três vezes por ano e, extraordinariamente,
sempre que necessário mediante convocação de seu Presidente ou de seu Vice-Presidente, por meio de
notificação escrita entregue com antecedência mínima de cinco dias corridos, e com apresentação da pauta
dos assuntos a serem tratados. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a
presença da maioria de seus membros, sendo que qualquer deliberação deverá ser tomada mediante o voto
favorável da maioria dos membros em exercício.
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Na data desse Prospecto, o nosso Conselho de Administração é formado por cinco conselheiros, tendo
sido eleitos em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de setembro de 2007 e os outros
dois membros sido eleitos em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de
2007, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Os membros do nosso
Conselho de Administração possuem endereço comercial na nossa sede.
Os atuais membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia assinaram Contrato
de Participação no Novo Mercado e todos os novos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia deverão subscrever um Termo de Anuência dos Administradores,
condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio do Termo de
Anuência, os administradores da Companhia responsabilizam-se pessoalmente por agir em
conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado.
Nenhum de nossos Conselheiros está impedido por lei especial, está ou foi condenado por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou qualquer pena criminal ou está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de
companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.
A tabela a seguir apresenta os nomes, cargos e mandato dos atuais membros de nosso Conselho de
Administração.
Membros do conselho
de administração

Cargo

Presidente do
Conselho
Milton Romeu Franke ..................................... Vice-Presidente
do Conselho
Abelardo Sá Neto ............................................ Conselheiro

Data do ato societário que
deliberou sobre a eleição

Prazo do
mandato

Øivind Risberg ................................................

18 de setembro de 2007

AGO de 2009
AGO de 2009

Petter Mannsverk Andresen .............................
John Milne Albuquerque Forman ....................

18 de setembro de 2007
e 07 de novembro de 2007
18 de setembro de 2007
e 07 de novembro de 2007
13 de novembro de 2007
13 de novembro de 2007

Conselheiro
Conselheiro
Independente

AGO de 2009
AGO de 2009
AGO de 2009

Apresentam-se a seguir breves informações biográficas dos membros de nosso Conselho de Administração:
Øivind Risberg. Nascido em 1958, é formado em Ciências pela Universidade de Oslo, na Noruega, e em
Administração pela Escola Norueguesa de Administração. O Sr. Risberg foi corretor de investimentos do
Alfred Berg Bank. Em 1991, ele foi um dos fundadores da NaturGass (EUA) AS e trabalhou como seu diretor
presidente. O Sr. Risberg foi indicado Diretor Presidente da Norse Energy Corp. ASA em 2005 após a fusão
da NaturGass (USA) AS com a Northern Oil ASA. O Sr. Risberg possui 17 anos de experiência na indústria
de petróleo e gás natural, tanto em campos em terra quanto no mar nos EUA. Ele é o Diretor Presidente da
Norse Energy Corp. ASA desde sua criação. Atualmente, é Presidente do nosso Conselho de Administração.
Milton Romeu Franke. Nascido em 1941, geólogo, é mestre e PhD pela Universidade de Illinois, nos
Estados Unidos. Sua experiência profissional de 42 anos na área de petróleo e gás natural inclui
cargos técnicos e administrativos na Petrobras, onde atuou como Superintendente do Cenpes, centro
de pesquisas e engenharia da Petrobras, como Superintendente do Departamento de Exploração,
Superintendente do Serviço de Engenharia e Superintendente do Serviço de Planejamento Corporativo
da Petrobras. O Sr. Franke trabalhou também como consultor técnico da indústria do petróleo e
passou três anos na ANP, onde foi Superintendente de Promoção de Licitações e Superintendente de
Definição de Blocos. Desde abril de 2006 trabalha conosco, e atualmente é vice-presidente do nosso
Conselho de Administração e nosso Diretor de Operações e de Exploração e Produção.
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Abelardo Sá Neto. Nascido em 1956, é formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília.
Possui curso de especialização em engenharia do petróleo pela Petrobras, mestrado em geo-engenharia
pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais e PhD em engenharia do petróleo e do gás
natural pela Pennsylvania State University, nos Estados Unidos. O Sr. Sá possui 28 anos de
experiência na área de Engenharia de Reservatórios, Simulação de Reservatórios, Engenharia do Gás
Natural e Avaliação Econômica de Projetos, tendo trabalhado 18 anos como Gerente na área de
reservatório na Petrobras. Atualmente, o Sr. Sá trabalha como consultor na EPG Consultoria e
Assessoria Ltda. e como professor visitante do Programa de Engenharia de Produção e de Engenharia
do Petróleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Sr. Sá presta serviços para nós desde 2005 e
atualmente integra nosso Conselho de Administração.
John Milne Albuquerque Forman. Nascido em1938, geólogo, é graduado pela Escola de Geologia da
Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, com especialização em Geologia de Mineração, e mestre
(M. Sc.) pela Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos. Sua experiência profissional inclui
uma longa carreira acadêmica como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, conselheiro do
Ministério de Ciência e Tecnologia e autor de diversos livros. A experiência profissional do Sr. Forman
inclui o exercício de diversas funções executivas e participação no Conselho de Administração de
empresas no setor nuclear, no setor de mineração, no setor de petróleo e gás natural e no setor de
petroquímica. É presidente da Associação dos Amigos do Museu de Ciências da Terra. Atualmente é
diretor da J. Forman Consultoria e membro independente de nosso Conselho de Administração.
Petter Mannsverk Andresen. Nascido em 1964, é formado em economia pelo Oslo Business
Management Institute, na Noruega. O Sr. Andresen foi presidente da Enskilda Corporate Finance no
período de 1997 até 2000. Outros cargos ocupados pelo Sr. Andresen incluem o de gerente na
Handelsbanken Markets, de analistas de logística na R.S. Platou Securities e líder sênior de projetos
na Arkwright. Além disso, também é membro do Conselho de Administração de Tanberg Data Asa e
Estatia Resort AS. O Sr. Andresen é sócio e membro conselho de administração da empresa
marchFIRST Norway AS, uma companhia de investimentos e consultoria. Atualmente, é membro do
conselho de administração da Tandberg Data ASA., é Presidente do Conselho de Administração da
Norse Energy Corp ASA. e membro do nosso Conselho de Administração.
Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
Nosso Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer comitês técnicos e
consultivos, com objetivos e funções definidos, sendo integrados por membros do nosso Conselho de
Administração ou não, observado que caberá ao nosso Conselho de Administração estabelecer as
normas aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e
funcionamento. Atualmente não temos comitês técnicos ou consultivos.
DIRETORES
Nossa Diretoria é composta por até seis membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho
de Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor
Financeiro, um Diretor de Exploração e Produção, um Diretor de Operações e um Diretor Administrativo. O
mandato dos Diretores é de um ano, admitida a reeleição. Os Diretores deverão permanecer em seus cargos
até a eleição e posse de seus sucessores. A posse de novos membros da Diretoria estará condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado. Os
membros da nossa Diretoria possuem endereço comercial na nossa sede.
Nossa Diretoria é responsável pela administração dos negócios em geral e pela prática de todos os
atos necessários ou convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo
nosso Estatuto Social atribuída competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração.
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A Diretoria reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre
que assim exigirem os negócios sociais. As reuniões da Diretoria são convocadas pelo Diretor
Presidente ou por dois terços dos Diretores em conjunto, somente sendo instaladas com a presença da
maioria de seus membros.
As deliberações de nossa Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes na reunião ou
que tenham manifestado seu voto na forma de nosso Estatuto Social, observados os casos de vacância
ou ausência temporária previstos em nosso Estatuto Social.
As responsabilidades individuais de nossos Diretores são atribuídas pelo Estatuto Social e pelo nosso
Conselho de Administração.
Nenhum de nossos Diretores está impedido por lei especial, está ou foi condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou qualquer pena criminal ou está condenado a pena de suspensão ou inabilitação
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.
A tabela a seguir apresenta os nomes, cargos e mandato dos atuais membros de nossa Diretoria:
Diretores
José Almeida dos Santos ......
Carl Peter Berg ....................

Cargo

Diretor Presidente
Diretor Financeiro,
Administrativo e de
Relações com Investidores
Milton Romeu Franke ......... Diretor de Exploração e
Produção e de Operações

Data do ato societário que
deliberou sobre a eleição

Prazo do mandato

18 de setembro de 2007
18 de setembro de 2007
e 7 de novembro de 2007

17 de setembro de 2008
17 de setembro de 2008

18 de setembro de 2007

17 de setembro de 2008

Apresentam-se a seguir breves informações biográficas sobre cada um de nossos diretores:
José Almeida dos Santos. Nascido em 1946, é formado em geologia pela Universidade do Rio de Janeiro e fez
cursos especializados em geofísica no grupo Petrobras. O Sr. Almeida iniciou sua carreira na Petrobras como
Gerente de Operações Sísmicas no Nordeste do Brasil em 1972. Posteriormente, o Sr. Almeida se tornou
Gerente Geral para operações em terra do grupo Petrobras. O Sr. Almeida foi indicado para o cargo de
Gerente Geral das operações de exploração e produção da Petrobras Internacional S.A. – Braspetro no
Yemen do Sul (1982 a 1987) e na Líbia (1991 a 1996). O Sr. Almeida iniciou as operações da Petrobras de
exploração e produção na Bolívia como Diretor Geral da Petrobras Bolívia. Em 1999, o Sr. Almeida foi
responsável pela implantação das atividades da Coplex no Brasil conduzindo as negociações com a
Petrobras para o joint venture do Bloco BS-3 (campos de Cavalo Marinho e Estrela do Mar). Ele trabalha
em nossa Companhia desde sua constituição, e atualmente é o nosso Diretor Presidente.
Carl Peter Berg. Nascido em 1964, é cidadão norueguês, atualmente residente e domiciliado no Brasil.
O Sr. Berg é mestre em Administração pela Escola Norueguesa de Economia e Administração (NHH).
O Sr. Berg possui 5 anos de experiência em consultoria de administração e planejamento financeiro,
tendo trabalhado na Siemens Oil & Gas, Cap Gemini, Ernst & Young AS e CMA Asset Management
ASA. Desde outubro de 2006 trabalha na nossa Companhia e atualmente é nosso Diretor Financeiro,
Administrativo e de Relações com Investidores.
Milton Romeu Franke. Vide informação constante do Sr. Franke como membro do Conselho de
Administração na Seção “Administração”, Sub-Seção “Conselho de Administração”, que se encontra
na página 180 deste Prospecto.
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CONSELHO FISCAL
Atualmente, não temos um Conselho Fiscal instalado.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da
administração e da auditoria externa de uma companhia. A responsabilidade principal do Conselho
Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas
observações aos acionistas.
O Conselho Fiscal não é permanente, mas pode ser instalado em qualquer exercício social nos termos da
legislação vigente, sendo seus membros eleitos pela Assembléia Geral. Sempre que instalado, será
constituído de três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Nos termos da
Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não for permanente, o Conselho Fiscal poderá
ser instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações,
com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária seguinte à sua instalação. Além disso, nos termos
da Instrução CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000, o Conselho Fiscal poderá ser instalado a pedido de
acionistas que representem, no mínimo, as porcentagens constantes de referido normativo, sendo que, de
acordo com o nosso capital social atual, acionistas que representem, no mínimo, 6,0% do nosso capital
social podem solicitar a instalação do Conselho Fiscal da nossa Companhia.
A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do Termo de
Anuência dos membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Adicionalmente, acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10,0% das ações ordinárias,
também têm direito de eleger separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu suplente. O
Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria
ou do nosso quadro de empregados ou do quadro de empregados de uma empresa controlada ou de
uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente dos nossos administradores. Além
disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam, a título de
remuneração, no mínimo, 10,0% da média da remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios,
verbas de representação e participações nos lucros e resultados.
REMUNERAÇÃO
A remuneração de nossos administradores em determinado exercício social é fixada pelos acionistas na
Assembléia Geral Ordinária. Para o período até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2008, a
remuneração global aprovada pela Reunião de Sócios realizada em 18 de setembro de 2007 foi de
R$1,1 milhão. Adicionalmente, em 06 de dezembro de 2007, nossa Assembléia Geral Extraordinária
aprovou as Diretrizes para a Estruturação de Plano de Opção de Compra de Ações. Nenhum Plano de Opção
de Compra de Ações foi estabelecido até a data deste Prospecto. Este ato encontra-se atualmente em processo
de registro perante a Junta Comercial. Para mais informações sobre plano de opções de ações, vide Seção
“Administração”, Sub-Seção “Plano de Opção de Compra de Ações”, na página 185 deste Prospecto.
RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE OS ADMINISTRADORES,
CONTROLADOR DA COMPANHIA

BEM COMO ENTRE OS

ADMINISTRADORES

E O

ACIONISTA

Não há relação familiar entre os Administradores, nem entre os Administradores e o Acionista
Controlador da Companhia.
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OPERAÇÕES NAS QUAIS OS CONSELHEIROS TENHAM INTERESSE
De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, é vedado aos nossos administradores:
•

praticar ato de liberalidade às nossas custas;

•

sem prévia autorização da Assembléia Geral ou do conselho de administração, tomar por
empréstimo nossos recursos ou bens, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha
interesse, ou de terceiros, os nossos bens, serviços ou crédito;

•

receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da Assembléia Geral, qualquer modalidade de
vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo;

•

intervir em qualquer operação social em que tiver interesses conflitantes com os nossos, ou nas
deliberações que os demais conselheiros tomarem a respeito;

•

usar, em seu benefício ou de terceiros, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento
em razão do exercício de seu cargo;

•

omitir-se no exercício ou proteção de nossos direitos ou, visando à obtenção de vantagens para si
ou para terceiros, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de nosso interesse; e

•

adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário a nossas operações ou que
nós tenhamos intenção de adquirir.

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
De acordo com o nosso Estatuto Social, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo
com as Diretrizes para a Estruturação de Plano de Opção de Compra de Ações aprovadas em
Assembléia Geral de 06 de dezembro de 2007, por decisão de nosso Conselho de Administração,
podemos outorgar planos de opção de compra ou subscrição de nossas Ações, sem direito de
preferência para os acionistas, em favor de executivos e empregados da nossa Companhia e de nossas
controladas diretas ou indiretas.
Os planos de opção de compra de Ações a serem oferecidas nos termos dessas diretrizes
representarão, a qualquer momento, até 4% do nosso capital social. O preço de exercício destas
opções, exceto se de outra forma dispuser nosso Conselho de Administração, deverá ser igual ao valor
de mercado, por Ação, na data da concessão das Opções, acrescida de 8% ao ano, até a data de seu
exercício. Os termos e condições, inclusive o preço por ação, dos planos de opção de compra das
Ações são definidos pelo Conselho de Administração no momento da outorga ou concessão. Os
acionistas, nos termos do que dispõe o artigo 171, §3°, da Lei das Sociedades por Ações, não terão
preferência no exercício da opção de compra de Ações.
Buscamos, pelo acréscimo anual do preço de exercício das Opções ao percentual de 8%, aumentar o grau
de comprometimento do beneficiário do plano, fixando uma meta pré-estabelecida, na qual apenas após
seu atingimento as Opções serão economicamente atrativas. As ações decorrentes do exercício das opções
de compra serão outorgadas aos beneficiários do plano por meio de transferência de ações existentes em
tesouraria ou por emissão de novas ações, com o conseqüente aumento do capital social da Companhia.
Ainda não foram outorgadas quaisquer opções no âmbito do referido Plano de Opção de Compra de Ações.
CONTRATOS COM ADMINISTRADORES
Não possuímos contratos relevantes com nossos Administradores ou sociedades com as quais nossos
Administradores mantêm vínculo empregatício ou das quais são sócios.
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AÇÕES DE TITULARIDADE DE NOSSOS ADMINISTRADORES
A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas diretamente pelos nossos Conselheiros e Diretores,
e o percentual que suas participações individuais representam na quantidade total de nossas ações,
antes e após a Oferta:

Nome

Cargo

Øivind Risberg ............................... Presidente do
Conselho
Milton Romeu Franke .................... Vice-Presidente
do Conselho
Abelardo Sá Neto ........................... Conselheiro
Petter Mannsverk Andresen ............ Conselheiro
John Milne Albuquerque Forman ... Conselheiro
Independente
Total ..............................................
(1)

Quantidade
de ações antes
da Oferta

(%)

Quantidade
de Ações após
a Oferta(1)

(%)

1

0,000001

[1]

[0,000001]

1

0,000001

[1]

[0,000001]

1
1
1

0,000001
0,000001
0,000001

[1]
[1]
[1]

[0,000001]
[0,000001]
[0,000001]

5

0,000005

[5]

[0,000005]

Sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares.

HISTÓRICO DA AQUISIÇÃO DE AÇÕES
Em 18 de setembro de 2007, nosso Acionista Controlador cedeu uma quota ao preço de R$10,00 por
quota, a cada um de nossos conselheiros, os Srs. Øivind Risberg, Abelardo de Sá Neto e Milton
Romeu Franke. No mesmo ato, foi deliberada a transformação do tipo societário da Companhia em
sociedade anônima, em razão do que, cada quota representativa do capital social foi convertida em
cinco ações ordinárias, totalizando 35.000.000 de ações ordinárias e sem valor nominal.
Após a transformação da Companhia em sociedade anônima, houve a transferência gratuita de duas
ações do Sr. Øivind Risberg, sendo uma para o Sr. Petter Mannsverk Andresen e outra para o Sr. John
Milne Albuquerque Forman com o exclusivo propósito de permitir eleição de ambos para o Conselho
de Administração. Além disso, houve a cessão gratuita para o Acionista Controlador de: (i) quatro
ações do Sr. Abelardo de Sá Neto; (ii) quatro ações do Sr. Milton Romeu Franke; e (iii) uma ação do
Sr. Øivind Risberg.
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Carl Peter Berg
Endereço Comercial: Praia de Botafogo, nº 228, sala 801 (parte)
CEP: 22250-040
Tel: (21) 3078-7475
Fax: (21) 2553-7475
E-mail: ri@norseenergy.com
Internet: www.norseenergy.com.br
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INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
Anteriormente à presente Oferta, não emitimos publicamente quaisquer títulos ou valores mobiliários,
nem tampouco realizamos oferta pública para aquisição de títulos ou valores mobiliários de outra
companhia. Em [•] de janeiro de 2008, obtivemos o nosso registro de companhia aberta junto à CVM
sob o número [y].
Não havia mercado de bolsa ou de balcão organizado para as nossas Ações previamente à presente Oferta.
O principal mercado de negociação de nossas Ações será a BOVESPA, onde serão listadas as nossas Ações.
Em 11 de dezembro de 2007, celebramos com a BOVESPA o Contrato de Participação no Novo Mercado,
o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início, de acordo com o qual nossas Ações
serão admitidas à negociação no Novo Mercado. As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado
no primeiro dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, sob o código NORS3.
Com o intuito de promover um melhor ambiente para a negociação das nossas Ações, poderemos vir
a contratar uma corretora de valores membro da BOVESPA como formador de mercado, por um
período a ser determinado e definido em contrato de prestação de serviços de acordo com
regulamentação específica da BOVESPA, CVM e/ou outras entidades reguladoras. O formador de
mercado é um agente que se compromete a manter ofertas de compra e venda de forma regular e
contínua a um spread máximo estabelecido, facilitando os negócios e atenuando movimentos bruscos
no preço da ação causados por falta de liquidez.
DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
GERAL
Somos uma sociedade por ações de capital autorizado, constituída de acordo com as leis do Brasil.
CAPITAL SOCIAL
Na data deste Prospecto, o capital social de nossa Companhia é de R$97.873.357,73, totalmente
subscrito e integralizado. O capital social está dividido em 35.000.000 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal. De acordo com o nosso Estatuto Social, por deliberação do Conselho
de Administração, nosso capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma
estatutária, até o limite de 105.000.000 de novas ações ordinárias totalizando 140.000.000. Os
nossos acionistas deverão aprovar em Assembléia Geral qualquer aumento de capital que exceda o
limite do capital autorizado acima mencionado.
De acordo com as regras do Novo Mercado, nosso capital social deve ser representado
exclusivamente por ações ordinárias e, portanto, não estamos autorizados a emitir ações preferenciais.
Em 18 de setembro de 2007, realizamos nossa mudança de tipo societário e aprovamos nosso
Estatuto Social, o qual reflete as regras do Novo Mercado. Em 11 de dezembro de 2007, celebramos
um contrato com a BOVESPA, regulando a listagem das nossas ações no Novo Mercado.
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HISTÓRICO DO CAPITAL SOCIAL
A tabela a seguir apresenta as alterações de nosso capital social nos três últimos exercícios sociais,
bem como as alterações ocorridas até a data deste Prospecto:
Valor da alteração

Valor do capital social

Alteração

26/07/2005

R$990.000,00

R$1.000.000,00

Aumento de nosso capital social em
razão da subscrição de 99.000 novas
quotas, no montante de R$990.000,00,
totalizando 100.000 quotas, no valor
de R$10,00, cada. A Northern Oil ASA
e a Strata Management Corporation
subscreveram 9.801 e 999 quotas,
equivalentes a 99% e 1% do capital
social, respectivamente.

15/05/2006

R$69.000.000,00

R$70.000.000,00

Aumento de nosso capital social
em razão da subscrição de 6.900.000
novas quotas, no montante de
R$69.000.000,00, totalizando 7.000.000
quotas, no valor de R$10,00, cada.
Destas, a Norse Energy ASA (atual
denominação da Northern Oil
ASA) subscreveu 6.831.000 quotas,
equivalentes a 99% do capital social
e a Strata Management Corporation
69.000 quotas, equivalentes a 1% do
capital social.

18/09/2007

–

R$70.000.000,00

Conversão de cada quota em cinco ações
ordinárias, totalizando 35.000.000 de
ações ordinárias, sem valor nominal.

7/11/2007

R$ 27.873.357,73

R$97.873.357,73

Aumento de nosso capital social com a
emissão de 18.337.735 ações ordinárias
que foram subscritas pelo Acionista
Controlador ao preço de R$1,52 por
ação (valor patrimonial), integralizado
em bens com 24.799 quotas,
representativas de 99,9% do capital
social da Coplex. A Coplex foi avaliada
em R$35,3 milhões, tendo sido R$7,4
milhões destinado à integralização do
capital social e R$27,9 milhões para
aumento do capital.

14/01/2008

–

R$97.873.357,73

Grupamento das nossas ações na
proporção de 1,5239351 para cada 1
ação ordinária, passando o total de ações
de 53.337.735 para 35.000.000.

Data
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A tabela a seguir apresenta as alterações na participação do grupo de controle no capital social da
Companhia nos três últimos exercícios sociais:
Data

Alteração

14/05/2005

Companhia foi criada tendo como sócias a Northen Oil ASA e a Strata Management
Corporation, com participação de 99% e 1% do capital social, respectivamente.

25/02/2005

Fusão Northern Oil ASA com a NaturGass (USA) AS, resultando na Norse Energy Corp.
ASA, que passou a ser controlador da Companhia.

30/06/2007

A Strata Management Corporation cedeu a totalidade de suas quotas à Norse Energy AS.

23/10/2007

A Norse Energy AS cedeu suas quotas para Norse Energy Corp. ASA.

18/09/2007

Cessão onerosa pela Norse Energy Corp. ASA de uma quota a cada um de seus
Conselheiros, os Srs. Øivind Risberg, Abelardo de Sá Neto e Milton Romeu Franke, ao
preço de R$10,00, por quota. Conversão de cada quota em cinco ações ordinárias.

28/11/2007

Cessão gratuita de: (i) quatro ações do Sr. Abelardo de Sá Neto para o Acionista
Controlador; (ii) quatro ações do Sr. Milton Romeu Franke para o Acionista
Controlador; (iii) uma ação do Sr. Øivind Risberg para o Acionista Controlador;
(iv) duas ações do Sr. Øivind Risberg, sendo uma para o Sr. Petter Mannsverk Andresen
e outra para o Sr. John Milne Albuquerque Forman.

AÇÕES EM TESOURARIA
Não possuímos ações em tesouraria.
DIREITOS DAS AÇÕES
Cada ação confere ao respectivo titular direito a um voto nas nossas Assembléias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias de acionistas. Em conformidade com nosso Estatuto e com a Lei de Sociedades por Ações,
a Assembléia-Geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação
imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação.
No caso da nossa liquidação, é conferido aos titulares das ações direito ao recebimento do capital, na
proporção das ações detidas por cada um, após o cumprimento de todas as obrigações sociais. Os
titulares das ações têm o direito de participar dos aumentos do nosso capital social, na proporção das
ações detidas por cada um deles. Em situações específicas, previstas na Lei das Sociedades por Ações e
em “Direito de Preferência” abaixo, o referido direito de preferência na subscrição de ações dos
acionistas titulares de ações poderá ser excluído ou ter seu prazo de exercício reduzido.
Nossas ações ordinárias têm direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em
decorrência da alienação do nosso controle, nas mesmas condições obtidas pelo Acionista
Controlador alienante, de forma a assegurar a nossos demais acionistas tratamento igualitário àquele
dado ao Acionista Controlador alienante (tag along com 100,0% do preço).
As nossas ações garantirão aos seus titulares o direito de recebimento integral dos dividendos e
quaisquer outros benefícios que vierem a ser declarados por nós a partir da Data de Liquidação,
proporcionalmente às suas respectivas participações no total das ações de nossa emissão, observada a
restrição ao pagamento de dividendos acima do obrigatório. Para mais informações, vide Seções
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”,
“Informações sobre Títulos e Valores Mobiliários Emitidos” e “Dividendos e Política de Dividendos”
que se encontram nas páginas 96, 187 e 204 deste Prospecto, respectivamente.
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REGISTRO DE NOSSAS AÇÕES
Nossas ações são mantidas sob a forma escritural junto ao Banco Itaú S.A. A transferência de nossas
ações é realizada por meio de um lançamento por referido Banco em seus sistemas de registro a débito
da conta das ações do alienante e a crédito da conta das ações do adquirente, mediante ordem por
escrito do alienante ou mediante ordem ou autorização judicial.
OBJETO SOCIAL
De acordo com a Cláusula 3ª de nosso Estatuto Social, temos como objeto social, individualmente ou
associada a terceiros, mediante concessão ou autorização: (i) a pesquisa e lavra de petróleo ou gás natural;
(ii) o refino de petróleo nacional ou estrangeiro; (iii) a prestação, a terceiros, de serviços de consultoria
relacionados com a indústria do petróleo, gás natural e energia em geral, podendo conceber, desenvolver,
implantar, gerir e operar projetos e empreendimentos industriais e comerciais; (iv) participação em outras
sociedades, como acionista ou cotista; e (v) a importação e exportação de bens e serviços.
ACORDOS DE ACIONISTAS
Não há acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.
ASSEMBLÉIAS GERAIS
Nas Assembléias Gerais regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas estão autorizados a
decidir sobre todos os negócios relativos ao nosso objeto e a tomar todas as deliberações que julgarem
convenientes aos nossos interesses. Compete exclusivamente aos nossos acionistas aprovar, em
Assembléia Geral Ordinária, as nossas demonstrações financeiras, e deliberar sobre a destinação do
nosso lucro líquido e o pagamento de dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior.
Todos os nossos contratos de financiamento e os contratos de nossas controladas possuem termos que
proíbem a distribuição de dividendos ou remuneração de juros sobre o capital enquanto fundos
suficientes não forem alocados em determinadas contas ou ocorrer inadimplência durante o prazo do
respectivo contrato especificado, respeitado o pagamento do dividendo obrigatório.
Nossos conselheiros são, em regra, eleitos em Assembléias Gerais Ordinárias, ainda que de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações eles possam também ser eleitos em Assembléia Geral
Extraordinária. Os membros do Conselho Fiscal, na hipótese em que a sua instalação tenha sido
solicitada por número suficiente de acionistas, podem ser eleitos em qualquer Assembléia Geral.
Uma Assembléia Geral Extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo que a Assembléia Geral
Ordinária. Compete aos nossos acionistas decidir em Assembléia Geral sobre as matérias abaixo
relacionadas, sem prejuízo de outras matérias de sua competência:
•

reforma do nosso Estatuto Social;

•

eleição e destituição dos membros do nosso Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
se instalado;

•

fixação dos honorários globais dos membros do nosso Conselho de Administração e da nossa
Diretoria, assim como da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado;

•

atribuição de bonificações em ações;

•

desdobramentos ou grupamentos de ações de nossa emissão;

•

aprovação de diretrizes para implementação de planos de opção de compra de ações;
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•

tomada das contas dos administradores e deliberação sobre as demonstrações financeiras por eles
apresentadas;

•

destinação do lucro líquido do exercício e pagamento de dividendos, de acordo com proposta
apresentada pela nossa administração;

•

eleição do liquidante, bem como dos membros do Conselho Fiscal, o qual deverá funcionar no
período de liquidação;

•

saída do Novo Mercado;

•

escolha de empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da nossa
Companhia para fins das ofertas públicas previstas no nosso Estatuto Social, dentre as empresas
indicadas pelo nosso Conselho de Administração;

•

emissão de debêntures conversíveis e/ou com garantia real de nossa emissão, sem prejuízo da
possibilidade de nosso Conselho de Administração deliberar emiti-las sem direito de preferência
para os antigos acionistas, nas hipóteses mencionadas em “Direito de Preferência”, que se
encontra na página 195 deste Prospecto;

•

suspensão do exercício dos direitos de acionista que deixou de cumprir obrigação prevista em lei
ou em nosso Estatuto Social;

•

avaliação de bens por meio dos quais um acionista pretende subscrever ações do nosso capital social;

•

nossa transformação em uma sociedade limitada ou qualquer outra forma prevista na
legislação societária;

•

nossa fusão e incorporação em outra sociedade ou cisão;

•

nossa dissolução e liquidação, eleição e destituição dos liquidantes, bem como aprovação das
contas por estes apresentadas; e

•

autorização para que nossos administradores confessem nossa falência ou requeiram nossa
recuperação judicial ou extrajudicial.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o nosso Estatuto Social e as deliberações aprovadas
em Assembléia Geral não podem privar os nossos acionistas dos seguintes direitos:
•

direito de votar nas Assembléias Gerais;

•

direito de participar na distribuição dos lucros;

•

direito de participar, na proporção da sua participação no nosso capital social, na distribuição de
quaisquer ativos remanescentes na hipótese da nossa liquidação;

•

direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações
descritas em “Direito de Preferência” que se encontra na página 195 deste Prospecto; e

•

direito de se retirar da nossa Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações,
conforme descrito em “Direito de Retirada e Resgate” que se encontra na página 193 deste Prospecto.
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Quorum
Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a Assembléia Geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que detenham, pelo menos, 25,0% do capital
social com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de
ações com direito a voto. Caso os acionistas tenham sido convocados para deliberar sobre a reforma
do nosso Estatuto Social, o quorum de instalação em primeira convocação será de pelo menos dois
terços dos acionistas titulares de ações e, em segunda convocação, de qualquer número de acionistas.
De modo geral, para a aprovação de qualquer matéria pela Assembléia Geral, são necessários votos
favoráveis da maioria absoluta dos acionistas presentes na Assembléia Geral, sendo que as abstenções
não são levadas em conta para efeito deste cálculo. Destacamos que os acionistas devem comparecer
pessoalmente à Assembléia Geral ou serem representados por procurador constituído de acordo com
as exigências da Lei das Sociedades por Ações. Contudo, as matérias descritas abaixo dependem da
aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações:
•

redução do dividendo obrigatório a ser distribuído aos nossos acionistas;

•

mudança do nosso objeto social;

•

nossa fusão ou incorporação em outra sociedade;

•

nossa cisão;

•

nossa participação em um grupo de sociedades (conforme definido da Lei das Sociedades por Ações);

•

cessação do nosso estado de liquidação;

•

nossa dissolução; e

•

incorporação de todas as nossas ações por outra sociedade brasileira, de modo a nos tornarmos
uma subsidiária integral da mesma.

Enquanto estivermos no Novo Mercado, o nosso capital social deve ser representado exclusivamente
por ações ordinárias e, para sairmos do Novo Mercado e passarmos a ter registro para negociação
fora do Novo Mercado, o nosso Acionista Controlador deverá efetivar uma oferta pública de
aquisição das ações dos demais acionistas. Vide Seção “Descrição do Capital Social”, Sub-Seção
“Saída do Novo Mercado”, que se encontra na página 202 deste Prospecto.
Convocação
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as nossas Assembléias Gerais são convocadas mediante
anúncio publicado por três vezes no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, veículo oficial do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, bem como no Jornal Valor Econômico. A primeira convocação deve ser feita,
no mínimo, 15 dias antes da realização da Assembléia Geral, e a segunda convocação deve ser feita com,
no mínimo, oito dias de antecedência. A CVM poderá, todavia, a pedido de qualquer acionista e ouvida a
nossa Companhia, em determinadas circunstâncias, requerer que a primeira convocação para nossas
Assembléias Gerais seja feita até 30 dias antes da realização da respectiva Assembléia Geral.
Local da Realização de Assembléia Geral
Nossas Assembléias Gerais são realizadas em nossa sede, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro. A Lei das Sociedades por Ações permite que nossas Assembléias Gerais sejam
realizadas fora de nossa sede, nas hipóteses de força maior, desde que elas sejam realizadas na
localidade da sede e a respectiva convocação contenha uma indicação expressa e inequívoca do local
em que a Assembléia Geral deverá ocorrer.
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Competência para Convocar Assembléias Gerais
Compete, ordinariamente, ao nosso Conselho de Administração convocar as Assembléias Gerais,
ainda que as mesmas possam ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos:
•

qualquer acionista, quando nossos administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias
da data em que deveriam tê-la realizado, nos termos da Lei das Sociedades por Ações;

•

acionistas que representem 5,0%, no mínimo, do nosso capital social, caso nossos administradores
deixem de convocar, no prazo de oito dias, uma assembléia solicitada pelos mesmos, por meio de
pedido que apresente as matérias a serem tratadas e esteja devidamente fundamentado;

•

acionistas que representem 5,0%, no mínimo, do nosso capital social quando nossos
administradores não atenderem, no prazo de oito dias, um pedido de convocação de assembléia
que tenha como finalidade a instalação do Conselho Fiscal;

•

Conselho Fiscal, quando instalado, caso os órgãos da administração retardarem a convocação da
Assembléia Geral Ordinária por mais de um mês da data prevista para a sua realização; e

•

Conselho Fiscal, quando instalado, poderá, ainda, convocar Assembléia Geral Extraordinária,
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes a serem tratados.

Legitimação e Representação
Os acionistas presentes à Assembléia Geral deverão provar a sua qualidade de acionista e sua
titularidade das ações com relação às quais pretendem exercer o direito de voto mediante depósito na
Companhia, com pelo menos três dias de antecedência da data prevista para a realização da
Assembléia Geral, do comprovante de ações escriturais de sua titularidade ou em sua custódia, bem
como de procuração, na hipótese de representação do acionista.
Nossos acionistas podem ser representados na Assembléia Geral por procurador constituído há menos
de um ano, que seja nosso acionista, nosso administrador ou advogado, ou ainda por uma instituição
financeira. Fundos de investimento devem ser representados pelo seu administrador ou por
procurador por ele constituído, conforme regra acima mencionada.
DIREITO DE RETIRADA E RESGATE
Direito de Retirada
Qualquer de nossos acionistas dissidentes de certas deliberações tomadas em Assembléia Geral poderá
retirar-se da nossa Companhia, mediante o reembolso do valor patrimonial de suas ações.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre
outras, nas seguintes circunstâncias:
•

nossa cisão (em situações específicas, conforme descritas no parágrafo abaixo);

•

redução do dividendo obrigatório a ser distribuído aos nossos acionistas;

•

mudança do nosso objeto social;

•

nossa fusão ou incorporação em outra sociedade (em situações específicas, conforme descritas no
parágrafo abaixo);
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•

nossa participação em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por
Ações, e em situações específicas, conforme descritas abaixo);

•

incorporação de todas as nossas ações por outra sociedade brasileira, de modo a nos tornar uma
subsidiária integral da mesma; e

•

aquisição do controle de outra companhia por um preço que exceda determinados limites
previstos em lei.

A Lei das Sociedades por Ações estabelece que a nossa cisão somente ensejará direito de retirada nos
casos em que ela ocasionar:
•

a mudança do nosso objeto, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja
atividade preponderante coincida com a decorrente do nosso objeto social;

•

a redução do dividendo obrigatório a ser distribuído aos nossos acionistas;

•

a nossa participação em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por
Ações); ou

•

se a sucessora não for companhia aberta e não obtiver o registro de companhia aberta no prazo
de 120 dias contados da data da Assembléia Geral que aprovou a respectiva operação.

Caso ocorra a (i) nossa fusão ou incorporação em outra companhia; ou (ii) nossa participação em um
grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações), nossos acionistas não terão
direito de retirada caso as nossas ações tenham as seguintes características:
•

liquidez, ou seja, integrem o índice geral da BOVESPA ou o índice de qualquer outra bolsa,
conforme definido pela CVM; e

•

dispersão no mercado, de forma que o nosso Acionista Controlador, a sociedade controladora ou
outras sociedades sob seu controle detenham menos da metade das nossas ações.

O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da
Assembléia Geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. Adicionalmente, temos o direito
de reconsiderar qualquer deliberação que tenha ensejado direito de retirada nos 10 dias subseqüentes ao
término do prazo de exercício desse direito, se entendermos que o pagamento do preço do reembolso
das nossas ações aos acionistas dissidentes colocaria em risco nossa estabilidade financeira.
No caso de exercício do direito de retirada, os nossos acionistas terão o direito de receber o valor
patrimonial de suas ações, com base no nosso último balanço aprovado pela Assembléia Geral. Se, todavia,
a deliberação que ensejou o direito de retirada tiver ocorrido há mais de 60 dias da data do último balanço
aprovado, o acionista poderá solicitar, juntamente com o reembolso, o levantamento de balanço especial
em data que atenda tal prazo, para avaliação do valor de suas ações. Neste caso, devemos pagar
imediatamente 80,0% do valor de reembolso calculado com base no último balanço aprovado por nossos
acionistas, e o saldo no prazo de 120 dias a contar da data da deliberação da Assembléia Geral.
Resgate
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossas ações podem ser resgatadas mediante
determinação dos nossos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária.
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DIREITO DE PREFERÊNCIA
Exceto conforme descrito no parágrafo abaixo, nossos acionistas possuem direito de preferência na
subscrição de ações em qualquer aumento de nosso capital, na proporção de sua participação acionária, à
época do referido aumento de capital. Nossos acionistas também possuem direitos de preferência na
subscrição de debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Concede-se prazo não inferior a
30 dias contados da publicação do aviso aos acionistas referente ao aumento de capital, para o exercício
do direito de preferência, sendo que este direito pode ser alienado pelo acionista.
Contudo, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o nosso Estatuto Social, o nosso
Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo do exercício do
direito de preferência dos nossos acionistas, nos aumentos de capital mediante emissões de ações,
emissão de debêntures conversíveis em ações e emissão de bônus de subscrição dentro do limite do
capital autorizado e, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição
pública ou por meio de permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle.
CONTROLE
Alienação de controle
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a alienação de nosso controle, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar OPA das ações dos nossos outros
acionistas nos mesmos termos e condições concedidas ao controlador alienante.
A OPA é exigida, ainda:
•

quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do
nosso controle;

•

quando, sendo o controlador uma sociedade, o controle de tal sociedade controladora for transferido,
sendo que, neste caso, o Acionista Controlador alienante ficará obrigado a declarar à BOVESPA o
valor atribuído à nossa Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove; ou

•

quando aquele que já detiver nossas ações, adquirir o poder de controle em razão de contrato
particular de compra de ações. Nesse caso, o acionista adquirente estará obrigado a efetivar OPA pelos
mesmos termos e condições oferecidos ao acionista alienante e ressarcir os acionistas de quem tenha
comprado ações em bolsa, nos seis meses anteriores à data da alienação do controle. O valor do
ressarcimento é a diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador alienante e o valor pago em
bolsa, por ações, nesse período, devidamente atualizado pela variação positiva do IGP-M.

O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos
seis meses subseqüentes, o percentual mínimo de 25,0% de ações em circulação no mercado.
O Acionista Controlador não poderá efetuar a transferência das nossas ações por ele detidas, nem
tampouco poderemos efetuar nenhum registro de transferências destas ações, até que o comprador
assine o Termo de Anuência do Acionista Controlador ao Regulamento do Novo Mercado e ao
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado.
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Controle Difuso
Nosso Estatuto Social, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, prevê a ocorrência de
controle difuso na hipótese do poder de controle sobre nossas atividades ser exercido por um acionista
detentor de menos de 50,0% de nosso capital social ou, ainda, por grupo de acionistas detentor de
percentual superior a 50,0% do capital social em que cada acionista detenha, individualmente, menos de
50,0% do capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não
estejam sob controle comum e nem atuem representando um interesse comum.
Na hipótese de haver controle difuso, sempre que for aprovado em Assembléia Geral o cancelamento
de registro de companhia aberta, a oferta pública deverá ser efetivada pela própria Companhia,
observadas as limitações legais, sendo que, neste caso, somente poderemos adquirir ações de
titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em
Assembléia Geral, após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor
da referida deliberação e que tenham aceitado a referida OPA.
Na hipótese de haver controle difuso, nossa saída do Novo Mercado, seja por registro para
negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária, em que as nossas
ações resultantes não sejam admitidas à negociação no Novo Mercado, ensejará a efetivação de OPA
pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação.
Na hipótese de alienação de nosso controle, caso haja controle difuso, o acionista adquirente do
controle será obrigado a efetivar uma OPA caso haja a venda de ações de nosso capital social que
assegurem o poder de efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos nossos
órgãos, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, cuja verificação somente pode ser realizada
caso a caso, mediante análise da situação concreta.
Aquisição de Controle por meio de Aquisições Sucessivas
Segundo o Regulamento do Novo Mercado, aquele que já detiver nossas ações e que venha a adquirir o
nosso controle acionário, em razão de contrato particular de compra e venda de ações celebrado com o
Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, deverá concretizar OPA nos moldes
acima descritos e ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos seis meses anteriores
à data da alienação de controle, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao nosso Acionista
Controlador alienante e o valor pago em bolsa, por nossas ações neste período, devidamente atualizado.
É necessário, ainda, para a transferência da propriedade das nossas ações de controle, que o
comprador subscreva o Termo de Anuência do Controlador, devendo o mesmo ser ainda
encaminhado à BOVESPA. O comprador deve ainda, quando necessário, tomar as medidas
necessárias para recompor o percentual mínimo de ações em circulação, consistente em 25,0% do
total de ações do capital social, dentro dos seis meses subseqüentes à aquisição do controle.
NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE NOSSA EMISSÃO
CONSELHEIROS E DIRETORES E PELA NOSSA COMPANHIA

PELO NOSSO

ACIONISTA CONTROLADOR,

Estamos sujeitos às regras estabelecidas na Instrução CVM 358, quanto à negociação de valores
mobiliários de nossa emissão. Sendo assim, nós, nossos acionistas controladores, diretos ou indiretos,
membros do nosso Conselho de Administração, nossos diretores e membros do nosso Conselho Fiscal,
quando instalado, membros dos nossos comitês e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária (considerados “insiders” para efeito da Lei do Mercado de Valores
Mobiliários) são impedidos de negociar valores mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com
derivativos que envolvam valores mobiliários de nossa emissão, nas seguintes condições:
•
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•

quando se afastarem de cargos na nossa administração anteriormente à divulgação de informações
relevantes relativas à nossa Companhia, originadas durante o seu período de gestão, estendendo-se a
proibição de negociação (i) por um período de seis meses a contar da data em que tais pessoas se
afastaram de seus cargos, ou (ii) até a divulgação do fato relevante ao mercado, salvo se a negociação
puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo de nós ou dos nossos acionistas;

•

sempre que estiver em curso processo de aquisição ou venda de ações de nossa emissão pela nossa
Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido
outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover a nossa
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária;

•

durante o período de 15 dias anteriores à divulgação de nossas informações trimestrais (ITR) e
anuais (DFP) exigidas pela CVM, exceto se realizada em conformidade com o plano de
investimentos aprovado por nós, nos termos previstos pela regulamentação da CVM aplicável; e

•

relativamente ao nosso Acionista Controlador, membros do nosso Conselho de Administração e
diretores, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de nossa emissão pela
própria Companhia, ou por qualquer uma das nossas controladas, coligadas ou outra companhia
sob controle comum ao da nossa Companhia.

Além do disposto acima, nós, os nossos diretores, membros do nosso Conselho de Administração e
Acionista Controlador celebramos acordos de restrição à venda de ações, por meio dos quais
concordamos, sujeitos a algumas exceções, em não emitir, oferecer, vender, contratar a venda ou dar
em garantia ou de outra forma alienar, direta ou indiretamente, dentro de até 180 dias contados da
data do Prospecto Definitivo, qualquer ação de nossa Companhia, qualquer valor mobiliário
conversível em tal ação, ou que represente um direito de receber ações de nossa Companhia.
Adicionalmente, de acordo com as regras do Novo Mercado, o Acionista Controlador e os
administradores de companhia listada no Novo Mercado não podem vender e/ou ofertar à venda
ações de emissão da companhia, ou derivativos lastreados nestas ações, durante os primeiros seis
meses subseqüentes à primeira distribuição pública de ações da companhia após a assinatura do
Contrato de Participação no Novo Mercado. Após este período inicial de seis meses, o Acionista
Controlador e os administradores não podem vender ou ofertar mais do que 40,0% de suas ações
ordinárias, ou derivativos lastreados em ações de emissão da companhia de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da distribuição anteriormente mencionada, por seis meses adicionais.
OPERAÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES DE NOSSA PRÓPRIA EMISSÃO
Atualmente não detemos ações de nossa própria emissão. Nosso Estatuto Social autoriza o nosso Conselho
de Administração a aprovar a compra, pela nossa Companhia, de ações de nossa própria emissão ou a
lançar opções de venda e compra referenciadas em nossas ações. A decisão de comprar ações de nossa
própria emissão para manutenção em tesouraria ou para cancelamento não pode, dentre outras coisas:
•

resultar na redução do nosso capital social;

•

fazer com que seja necessária a utilização de recursos superiores ao saldo de lucros ou reservas
disponíveis, constantes do último balanço;

•

criar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, condições artificiais de demanda, oferta ou
preço das ações ou envolver práticas não eqüitativas;

•

ter por objeto ações não integralizadas ou pertencentes ao nosso Acionista Controlador; ou

•

ocorrer, enquanto estiver em curso oferta pública de aquisição das nossas ações.
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Não podemos manter em tesouraria mais do que 10% da totalidade das ações de nossa emissão,
excluídas as ações de titularidade do nosso Acionista Controlador, incluindo as Ações detidas por
nossas subsidiárias e coligadas.
Qualquer compra de ações de nossa emissão pela Companhia deve ser realizada em bolsa, exceto se as
ações somente estiverem admitidas à negociação em mercado de balcão, não podendo tal compra ser
feita por meio de operações privadas, exceto se previamente aprovada pela CVM. Podemos também
comprar ações de nossa emissão na hipótese de deixarmos de ser uma companhia aberta.
Adicionalmente, podemos comprar ou emitir opções de compra ou de venda das ações de nossa
emissão, observada a regulamentação aplicável.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Como somos uma companhia aberta, devemos atender às exigências relativas à divulgação, previstas
na Lei das Sociedades por Ações e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função de nossa
listagem no Novo Mercado, devemos seguir, também, as exigências relativas à divulgação de
informações contidas no Regulamento do Novo Mercado.
Divulgação de Informações Periódicas
A legislação do mercado de valores mobiliários estabelece que uma companhia aberta deve fornecer à
CVM e à BOVESPA determinadas informações periódicas, que incluem as informações anuais, as
informações trimestrais e os relatórios trimestrais da administração e dos auditores independentes.
Esta legislação prevê também a obrigação de arquivarmos junto à CVM acordos de acionistas e avisos
de convocação de Assembléias Gerais, bem como as cópias das atas destas assembléias. Além dos
requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, devemos observar também, dentre outros,
os seguintes requisitos de divulgação:
•

no máximo seis meses após a obtenção de autorização para listagem de ações de nossa emissão no
Novo Mercado, devemos apresentar demonstrações financeiras consolidadas após o término de cada
trimestre (excetuado o último) e de cada exercício social, incluindo as demonstrações de fluxo de caixa
da Companhia e consolidadas, a qual deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de
caixa e equivalentes de caixa, segregados em fluxos operacionais, financiamentos e investimentos;

•

a partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício social após a
obtenção de autorização para listar nossas ações no Novo Mercado, devemos, no máximo quatro
meses após o encerramento do exercício social: (i) divulgar demonstrações financeiras ou
demonstrações consolidadas conforme os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, em Reais
ou dólares dos Estados Unidos, que deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês,
acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas que informem, inclusive, o
lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício, segundo as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil, bem como a proposta da destinação do resultado e parecer dos
auditores independentes; ou (ii) divulgar, em idioma inglês, a íntegra das demonstrações
financeiras da Companhia e consolidadas, relatório da administração e as notas explicativas,
preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, acompanhadas de nota explicativa
adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido
apurados segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e conforme os padrões internacionais
U.S. GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios
contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes, que devem ser registrados na CVM
e devem possuir experiência comprovada no exame de demonstrações financeiras elaboradas de
acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS; e
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•

no máximo 15 dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das informações
trimestrais, devemos: (i) apresentar, na íntegra, as informações trimestrais traduzidas para o idioma
inglês; ou (ii) apresentar as demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com
os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, acompanhadas de parecer ou relatório de revisão
especial dos auditores independentes. Esta apresentação de informações deverá ocorrer após a
divulgação da primeira demonstração financeira elaborada de acordo com padrões internacionais.

Em suas informações trimestrais, além das informações exigidas pela legislação aplicável, o
Regulamento do Novo Mercado estipula algumas informações complementares, como a obrigação de:
(i) apresentar o balanço patrimonial consolidado, demonstração de resultado consolidado, e
comentário de desempenho consolidado, caso estejamos obrigados a apresentar demonstrações
consolidadas ao fim do exercício social; (ii) informar a posição acionária de todo aquele que detiver
mais do que 5,0% do nosso capital social, de forma direta ou indireta, até o nível da pessoa física;
(iii) informar de forma consolidada a quantidade e características dos valores mobiliários de nossa
emissão de que sejam titulares, direta ou indiretamente, o Acionista Controlador, os administradores
e os membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iv) informar a evolução da participação do Acionista
Controlador, dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se
instalado, em relação aos respectivos valores mobiliários, nos 12 meses imediatamente anteriores;
(v) incluir em notas explicativas a demonstração de fluxo de caixa; (vi) informar a quantidade de
ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de ações emitidas; e (vii) informar a
existência e a vinculação à cláusula compromissária de arbitragem.
As informações previstas nos itens (ii), (iii), (iv), (vi) e (vii) acima deverão também ser incluídas na Seção
“Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes” das Informações Trimestrais – ITR, bem
como as informações previstas no (iii), (iv), e (vii) itens acima deverão ser incluídas nas Informações
Anuais – IAN da Companhia, na Seção “Outras Informações Consideradas Importantes para Melhor
Entendimento da Companhia”.
Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A Instrução CVM 358 dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante
relativo às companhias abertas, regulando o seguinte:
•

estabelece o conceito de fato relevante, estando incluído nesta definição qualquer decisão de
Acionista Controlador, deliberação de Assembléia Geral ou dos órgãos da administração de
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos nossos negócios, que possa influir
de modo ponderável na (i) cotação dos valores mobiliários; (ii) decisão de investidores em
comprar, vender ou manter tais valores mobiliários; e (iii) decisão dos investidores de exercer
quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários emitidos por nós;

•

dá exemplos de ato ou fato potencialmente relevante que incluem, entre outros, a assinatura de
acordo ou contrato de transferência do nosso controle acionário, ingresso ou saída de sócio que
mantenha conosco contrato ou colaboração operacional, financeira, tecnológica ou
administrativa, incorporação, fusão ou cisão nos envolvendo ou envolvendo sociedades ligadas;

•

obriga o Diretor de Relações com Investidores, o Acionista Controlador, diretores, membros do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas a comunicar qualquer
fato relevante à CVM;

•

requer a divulgação simultânea de fato relevante em todos os mercados onde tenhamos as nossas
ações listadas para negociação;
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•

obriga o adquirente do controle acionário de companhia aberta a divulgar fato relevante, incluindo
a sua intenção de cancelar o registro de companhia aberta no prazo de um ano da aquisição;

•

estabelece regras relativas à divulgação de aquisição ou alienação de participação relevante em
companhia aberta; e

•

restringe o uso de informação privilegiada.

Nos termos da Instrução CVM 358, em circunstâncias excepcionais, podemos submeter à CVM um pedido
de tratamento confidencial com relação a um ato ou fato relevante, quando nosso Acionista Controlador ou
administradores entenderem que a divulgação colocaria em risco interesse legítimo da nossa Companhia.
Divulgação de Negociação por Acionista Controlador, Membro do Conselho de
Administração, Diretor ou Membro do Conselho Fiscal
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado e Instrução CVM 358, nosso Acionista
Controlador, nossos administradores e membros do conselho fiscal ou de qualquer outro órgão
técnico ou consultivo devem informar à CVM e à BOVESPA, a quantidade e espécie de valores
mobiliários de emissão de nossa Companhia, de nossas controladas e controladoras que sejam
companhias abertas, incluindo derivativos e quaisquer outros valores mobiliários referenciados
naqueles valores mobiliários que são detidos por eles ou por pessoas ligadas (seus cônjuges,
companheiros(as), dependentes incluídos em sua declaração anual de imposto sobre a renda), bem
como quaisquer alterações nas suas respectivas participações.
As informações relativas à aquisição de tais valores mobiliários (como, por exemplo, quantidade e
característica dos valores mobiliários, preço e data da operação) devem ser fornecidas a nós dentro do
prazo de cinco dias após a realização do negócio, sendo que devemos encaminhar essas informações à
CVM e à BOVESPA no prazo de dez dias a contar do final do mês em que tais movimentações ocorreram.
De acordo com a Instrução CVM 358, sempre que restar elevada ou reduzida em pelo menos 5,0%
do nosso capital social a participação do nosso Acionista Controlador, direta ou indiretamente, ou de
acionistas que elegem membros do nosso Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, se for o
caso, tais acionistas ou grupo de acionistas deverão comunicar a nossa Companhia, que por sua vez
deve encaminhar à BOVESPA e à CVM as seguintes informações:
•

nome e qualificação do adquirente das ações;

•

objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do adquirente
de que suas compras não objetivam alterar a composição do nosso controle ou da nossa estrutura
administrativa;

•

número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de nossas ações e de
opções de compra de ações, por espécie e classe, debêntures conversíveis em ações já detidas,
direta ou indiretamente, pelo adquirente ou por pessoa a ele ligada; e

•

indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de nossa emissão.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Possuímos ainda, conforme a Instrução CVM 358, uma Política de Divulgação de Informações,
aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2007, que consiste
na divulgação de informações relevantes e na manutenção de sigilo acerca destas informações que
ainda não tenham sido divulgadas ao público.
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Informação relevante consiste em qualquer decisão de nosso Acionista Controlador, deliberação de
Assembléia Geral ou de nossos órgãos de administração, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos nossos
negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários;
(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) na determinação
de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários.
É de nossa responsabilidade, por meio de nosso Diretor de Relações com Investidores, divulgar e comunicar à
CVM e às Bolsas de Valores qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos nossos negócios que
seja considerado informação relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação da informação
relevante nas bolsas de valores e ao público em geral (por meio de anúncio publicado no jornal, etc).
Além disso, o Regulamento do Novo Mercado estipula que:
•

pelo menos uma vez ao ano, nós e os nossos administradores devemos realizar reunião pública
com analistas e quaisquer outros interessados para divulgar informações quanto à sua respectiva
situação econômico-financeira, projetos e perspectives;

•

nós e nossos administradores devemos enviar à BOVESPA e divulgar, até o fim de janeiro de cada ano,
um calendário anual, informando sobre eventos corporativos programados, contendo informações
sobre a nossa Companhia, o evento, data e hora de sua realização, a publicação e o envio do
documento de que trata o referido evento à BOVESPA. Eventuais alterações subseqüentes em relação
aos eventos programados deverão ser enviadas à BOVESPA e divulgadas imediatamente;

•

nós devemos enviar à BOVESPA e divulgar informações de todo qualquer contrato celebrado entre nós,
e nossas sociedades controladas e coligadas, nosso Acionista Controlador e nossos administradores, bem
como entre nós e sociedades controladas e coligadas dos nossos administradores e do Acionista
Controlador, assim como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo
grupo de fato ou direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com
ou sem o mesmo fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$200 mil, ou valor
igual ou superior a 1% sobre o nosso patrimônio líquido, considerando o maior. Essas informações
divulgadas deverão conter o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições de rescisão ou de término
e a eventual influência do contrato sobre a administração ou a condução dos negócios da Companhia.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
O cancelamento do registro de companhia aberta por decisão do nosso Acionista Controlador só
pode ocorrer caso esse acionista, ou a nossa própria Companhia realize uma oferta pública de
aquisição de todas as ações de nossa emissão em circulação, de acordo com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações e observados os regulamentos e normas da CVM e o Regulamento do Novo
Mercado, sendo observados especialmente os seguintes requisitos:
•

que o preço ofertado seja justo, na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado; e

•

que os acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação tenham concordado
expressamente com o cancelamento do registro ou aceitado a oferta pública, tomando-se como
base de cálculo apenas aquelas ações cujos titulares tiverem concordado expressamente com o
cancelamento do registro ou tiverem se habilitado para o leilão de oferta pública.

A Lei das Sociedades por Ações define preço justo como sendo aquele apurado com base nos critérios,
adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido
avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação
das nossas ações no mercado ou com base em outro critério aceito pela CVM.
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De acordo com o Regulamento do Novo Mercado e o nosso Estatuto Social, o preço mínimo das
ações na oferta pública de aquisição de ações a ser efetuada para o cancelamento do registro de
companhia aberta corresponderá, obrigatoriamente, ao valor econômico dessas ações, conforme
determinado por laudo elaborado por empresa especializada.
O laudo de avaliação será elaborado por instituição ou empresa especializada e independente quanto ao
poder de decisão da Companhia, nossos administradores e/ou nosso Acionista Controlador, com
experiência comprovada, que será escolhida pela Assembléia Geral a partir de lista tríplice apresentada
pelo nosso Conselho de Administração, devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria dos
votos das ações em circulação dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco, que, se
instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 20% do total de ações em circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá
contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.
É assegurada a revisão do valor da oferta, no caso de titulares de no mínimo 10% das ações em circulação
no mercado requererem aos nossos administradores que convoquem assembléia especial dos acionistas
para deliberar sobre a realização de nova avaliação, pelo mesmo ou por outro critério, para determinação
do valor da nossa Companhia. Tal requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias contados da
divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado. Os custos de elaboração da nova
avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo nosso Acionista Controlador ou por nós, conforme o
caso, sendo que os acionistas que requisitarem a realização de nova avaliação, bem como aqueles que
votarem a seu favor, deverão nos ressarcir, ou ressarcir o Acionista Controlador, conforme o caso, pelos
custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta. No entanto, caso o
valor apurado na segunda avaliação seja maior, a oferta pública deverá obrigatoriamente adotar esse
maior valor ou ser cancelada, devendo tal decisão ser divulgada ao mercado.
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Podemos, a qualquer momento, requerer o cancelamento da negociação das nossas ações no Novo
Mercado, desde que tal deliberação seja aprovada em Assembléia Geral por maioria absoluta dos
acionistas presentes à respectiva Assembléia Geral, e desde que a BOVESPA seja informada por escrito,
com no mínimo 30 dias de antecedência. Tal deliberação deverá especificar se a saída ocorre porque os
valores mobiliários por nós emitidos passarão a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou se
em razão do cancelamento do nosso registro de companhia aberta. Nossa saída do Novo Mercado não
implicará a perda da nossa condição de companhia aberta registrada na BOVESPA.
Quando ocorrer a nossa saída do Novo Mercado, para que as ações passem a ter registro de
negociação fora do Novo Mercado, nosso Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de
aquisição das ações dos demais acionistas, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis,
no mínimo, pelo valor econômico apurado, mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa
especializada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, nossos administradores e/ou
nosso Acionista Controlador, com experiência comprovada, que será escolhida pela Assembléia Geral
a partir de lista tríplice apresentada pelo nosso Conselho de Administração, devendo a respectiva
deliberação ser tomada por maioria dos votos das ações em circulação dos acionistas presentes, não se
computando os votos em branco, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de ações em circulação, ou que, se
instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas
representantes das ações em circulação.
O cancelamento da listagem das ações no Novo Mercado não implica no cancelamento da negociação
das ações na BOVESPA.
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Na hipótese da nossa saída do Novo Mercado, em razão de reorganização societária, na qual a
companhia resultante não seja admitida à negociação no Novo Mercado, o nosso Acionista Controlador
deverá, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, efetivar oferta pública de aquisição das
ações pertencentes aos nossos demais acionistas, no mínimo, pelo valor econômico das ações.
Caso o nosso controle seja alienado nos 12 meses subseqüentes à nossa saída do Novo Mercado, o
nosso Acionista Controlador alienante e o adquirente do controle deverão, conjunta e solidariamente,
oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço
pago ao Acionista Controlador alienante na alienação de suas próprias ações, devidamente atualizado.
Mediante o cancelamento da listagem das ações no Novo Mercado, não poderemos solicitar a
listagem das ações no Novo Mercado no período de 2 anos subseqüentes ao cancelamento, salvo se
ocorrer uma mudança no nosso controle acionário após o cancelamento.
ARBITRAGEM
Nós, nossos acionistas, nossos administradores e os membros do nosso Conselho Fiscal (quando
instalado), obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir entre nós, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no
nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, de acordo com seu respectivo Regulamento de Arbitragem.
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VALORES DISPONÍVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO
Em cada Assembléia Geral Ordinária, o nosso Conselho de Administração deverá fazer uma
recomendação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social anterior, que será objeto de
deliberação por nossos acionistas. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido é
definido como o resultado do exercício deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais
anteriores, a provisão para o imposto sobre a renda, a provisão para CSLL e quaisquer valores
destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e administradores.
Em linha com a Lei das Sociedades por Ações, nosso Estatuto Social prevê que uma quantia
equivalente a, no mínimo, 25,0% do nosso lucro líquido anual ajustado, conforme reduzido pelas
destinações à nossa reserva legal e reserva para contingências (se houver), e conforme acrescido
mediante a reversão de valores das nossas reservas de lucros (exceto os valores alocados à nossa
reserva legal e reserva estatutária (se houver) e da reserva para contingências (se houver)), deverá estar
disponível para distribuição aos nossos acionistas, a título de dividendo ou pagamento de juros sobre
o capital próprio em cada ano. Tal quantia distribuída ou paga representa o dividendo mínimo
obrigatório. Além disso, o dividendo obrigatório estará limitado à porção do lucro líquido realizado.
Adicionalmente, o montante de dividendos deve ser posteriormente acrescido da quantidade realizada
da reserva de lucros a realizar. Nossos cálculos relativos ao lucro líquido e alocações para reservas
referentes a qualquer exercício social, bem como aos valores disponíveis para distribuição, são
determinados com base em nossas demonstrações financeiras não consolidadas preparadas de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações.
Todos os nossos contratos de financiamento e os contratos de nossas controladas possuem termos que
proíbem a distribuição de dividendos ou remuneração de juros sobre o capital enquanto fundos suficientes
não forem alocados em determinadas contas ou ocorrer inadimplência durante o prazo do respectivo
contrato especificado, respeitado o pagamento do dividendo obrigatório. Vide Seção “Análise e Discussão
da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, Sub-Seção “Contratos
Financeiros Relevantes”, que se encontra a partir da página 126 deste Prospecto.
RESERVAS
De acordo com a legislação brasileira, as companhias geralmente apresentam duas principais contas
de reservas – as reservas de lucros e as reservas de capital.
Reservas de Lucros
Em 30 de setembro de 2007, não possuímos quaisquer reservas. Porém, a partir da próxima
Assembléia Geral Ordinária seremos obrigados a destinar lucros à reserva legal.
Reserva legal. Estamos obrigados a manter reserva legal, à qual devemos destinar 5,0% do lucro
líquido de cada exercício social até que o valor da reserva seja igual a 20,0% do nosso capital
integralizado. Não obstante, não somos obrigados a fazer qualquer destinação à reserva legal com
relação a qualquer exercício social em que a reserva legal, quando acrescida às outras reservas de
capital constituídas, exceder 30,0% do nosso capital social. Eventuais prejuízos líquidos poderão ser
levados a débito da reserva legal. Os valores a serem alocados à reserva legal devem ser aprovados em
Assembléia Geral e só podem ser utilizados para compensar prejuízos ou aumentar o nosso capital
social. Dessa forma, os recursos da Reserva Legal não são disponíveis para pagamento de dividendos.
Em 30 de setembro de 2007, não detínhamos qualquer montante na reserva legal, considerando que
apenas em 2007 nos transformamos em sociedade anônima.
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O saldo das contas de reservas de lucros somado ao saldo da reserva estatutária, com exceção da
reserva para contingências e reserva de lucros a realizar, não podem exceder o nosso capital social.
Caso isso ocorra, a Assembléia Geral Ordinária deverá decidir se o excedente será utilizado no
pagamento de capital subscrito e não integralizado, no aumento e subscrição de capital social ou no
pagamento de dividendos.
Reservas de Capital
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as reservas de capital somente poderão ser utilizadas,
entre outras coisas, para (i) absorção de prejuízos que excedam os lucros acumulados e as reservas de
lucros; (ii) resgate, reembolso, ou compra das nossas próprias Ações; e (iii) incorporação ao nosso
capital social. As parcelas eventualmente destinadas à nossa reserva de capital não são consideradas
no cálculo do dividendo obrigatório. Em 30 de setembro de 2007, não detínhamos qualquer montante
na reserva de capital.
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
A Lei das Sociedades por Ações determina que o estatuto social de uma sociedade anônima brasileira
especifique um percentual mínimo do lucro disponível para pagamento aos acionistas, a título de
dividendos, em cada exercício social, ainda que ele possa ser pago sob a forma de juros sobre o capital
próprio, denominado dividendo obrigatório.
O dividendo obrigatório tem como base um percentual do lucro líquido ajustado nos termos da Lei
das Sociedades por Ações, ao invés de um valor monetário fixo por ação. De acordo com o nosso
Estatuto Social, devemos destinar, no mínimo, 25,0% do nosso lucro líquido ajustado, conforme
explicado em “Valores Disponíveis para Distribuição” que se encontra a partir da página 204 deste
Prospecto, ao pagamento de dividendos aos nossos acionistas.
A Lei das Sociedades por Ações permite, entretanto, que uma companhia aberta suspenda a
distribuição obrigatória de dividendos, caso o Conselho de Administração informe à Assembléia Geral
Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho
Fiscal, se em funcionamento, deve dar parecer sobre a informação do Conselho de Administração.
Nessa hipótese, a nossa administração deverá encaminhar exposição justificativa para a suspensão à
CVM. Os lucros não distribuídos em razão da suspensão na forma acima mencionada serão
registrados como reserva especial e, caso não sejam absorvidos por prejuízos em exercícios
subseqüentes, deverão ser pagos, a título de dividendos, tão logo a condição financeira da companhia
assim o permita. Segundo a Lei das Sociedades por Ações, a Assembléia Geral de uma companhia
aberta, tal como nós, pode deliberar, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente,
pelo pagamento de dividendos em um montante inferior ao dividendo obrigatório, ou decidir reter o
total do lucro líquido, exclusivamente para o pagamento de créditos representados por debêntures
vencíveis e que não sejam conversíveis em Ações.
O dividendo obrigatório pode ser pago também a título de juros sobre o capital próprio, tratado
como despesa dedutível para fins de IRPJ e CSLL.
Dividendos
Somos obrigados pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social a realizar Assembléia
Geral Ordinária até 30 de abril de cada exercício social, para deliberar, dentre outras coisas, sobre o
pagamento de dividendos, que toma por base as demonstrações financeiras auditadas não
consolidadas, referentes ao exercício social imediatamente anterior.
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Os titulares de ações na data em que o dividendo for declarado farão jus ao recebimento dos
dividendos. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser pago no prazo
de 60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas estabeleça outra data
de pagamento. Em qualquer hipótese, o pagamento de dividendos deverá ocorrer antes do
encerramento do exercício social em que tenham sido declarados.
Os acionistas têm prazo de três anos, contados da data em que os dividendos foram colocados à
disposição dos acionistas, para reclamar dividendos, ou pagamentos de juros sobre o capital próprio,
referentes às suas ações, após o qual o valor dos dividendos não reclamados reverterá em nosso favor.
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração pode declarar dividendos
intercalares ou intermediários baseado em balanços semestrais ou períodos menores. Os dividendos
intermediários e intercalares podem ser abatidos do valor do dividendo obrigatório relativo ao lucro
líquido do final do exercício em que os dividendos intermediários foram pagos.
Juros sobre o Capital Próprio
o
Desde 1 de janeiro de 1996, as sociedades brasileiras estão autorizadas a pagar juros sobre o capital
próprio aos seus acionistas e considerar tais pagamentos dedutíveis do lucro para fins de cálculo do
IRPJ e, a partir de 1997, também para fins de cálculo da CSLL. A dedução fica, de modo geral,
limitada, em relação a um determinado exercício, ao que for maior entre (i) 50,0% do nosso lucro
líquido (após as deduções de provisões para a CSLL, mas antes de se considerar a provisão para o
IRPJ e juros sobre o capital próprio) do período com relação ao qual o pagamento seja efetuado; e
(ii) 50,0% de nossos lucros acumulados e reservas de lucros no início do exercício social em relação
ao qual o pagamento seja efetuado. Os juros sobre o capital próprio ficam limitados à variação pro
rata die da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). O valor pago a título de juros sobre o capital
próprio, líquido de IRRF, poderá ser imputado como parte do valor do dividendo obrigatório. De
acordo com a legislação aplicável, somos obrigados a pagar aos acionistas valor suficiente para
assegurar que a quantia líquida recebida por eles a título de juros sobre o capital próprio, descontado
o pagamento do IRRF, acrescida do valor dos dividendos declarados, seja equivalente ao menos ao
montante do dividendo obrigatório.

Qualquer pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas, sejam eles residentes ou não no
Brasil, está sujeito ao IRRF à alíquota de 15,0%, sendo que esse percentual será de 25,0% caso o
acionista que receba os juros seja residente em um paraíso fiscal (i.e., um País onde não exista
imposto sobre a renda ou que tenha imposto de renda com percentual máximo fixado abaixo de
20,0% ou onde a legislação local imponha restrições à divulgação da composição acionária ou do
proprietário do investimento).
De acordo com o artigo 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, as pessoas jurídicas brasileiras
que estiverem em débito não garantido para com a União Federal e suas autarquias de Previdência e
Assistência Social, por falta de recolhimento de tributos, não poderão distribuir quaisquer
bonificações a seus acionistas ou dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem
como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
A multa aplicável à pessoa jurídica que deixar de observar tal determinação é 50,0% sobre o valor
distribuído ou pago aos beneficiários, tendo sido recentemente limitada pela Lei nº 11.051, de 29 de
dezembro de 2004 (“Lei nº 11.051/04”), ao percentual de 50,0% do valor do débito de tributo.
Devido ao fato de que a Lei nº 11.051/04 foi editada recentemente, não havendo, até o momento,
manifestação em âmbito judicial sobre a sua aplicação, não é possível prever se uma eventual
interpretação de que tal dispositivo é aplicável para o pagamento de dividendos prevalecerá nos
tribunais do País.
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS
A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo
obrigatório, exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas
presentes à Assembléia titulares de nossas ações e irá depender de diversos fatores. Dentre estes
fatores estão nossos resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa, perspectivas
futuras e outros fatores que nosso Conselho de Administração e acionistas julguem relevantes.
Os lucros não destinados para a reserva de lucro e reserva de lucro a realizar, conforme previsto na
Lei das Sociedades por Ações, deverão ser distribuídas como dividendos.
Observamos, no entanto, que a nossa Companhia está proibida de distribuir dividendos aos nossos
acionistas acima do mínimo obrigatório, bem como juros sobre o capital próprio, que de acordo com
o nosso Estatuto Social é de 25% do nosso lucro líquido anual ajustado, sem autorização dos nossos
credores, enquanto forem devidos pela nossa Companhia montantes referentes aos contratos de
financiamento. Para mais informações vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, Sub-Seção “Contratos Financeiros Relevantes”
que se encontra na página 126 deste Prospecto.
Não realizamos distribuição de dividendos, nem de juros sobre capital próprio, desde nossa
constituição em 2005.
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Com a realização desta Oferta, mesmo considerando as Ações Suplementares, continuaremos a ser
parte de um grupo de controle, liderado pela Norse Energy Corp. ASA, que detém mais do que 50%
de nossas ações ordinárias, situação que não nos expõe à hipótese de Controle Difuso, que é aquele
considerado como: (i) o poder de controle exercido por acionista detentor de menos de 50% do
capital social; ou (ii) o poder de controle quando exercido por acionistas que, em conjunto, sejam
detentores de percentual superior a 50% do capital social em que cada acionista detenha
individualmente menos de 50% do capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários de
acordo de votos, não estejam sob controle comum e nem atuem representando um interesse comum.
A tabela abaixo contém informações sobre a titularidade das nossas ações na data deste Prospecto de
nossos principais acionistas, bem como ações ordinárias em tesouraria, antes e depois da Oferta, sem
levar em conta o exercício das Opções.
Quantidades de Ações e porcentagens
Após a Oferta
Antes da Oferta
Ações
(%)
Ações
(%)

Acionista
Norse Energy Corp. ASA ....................
Conselheiros .......................................
Mercado .............................................
Total...................................................

34.999.995
5
0
35.000.000

99,9%
0,1%
–
100%

34.999.995
5
23.000.000
58.000.000

60,34%
0,01%
39,65%
100%

A tabela a seguir contém informação sobre a titularidade indireta das ações de nosso Acionista
Controlador, sendo que na data deste Prospecto, com exceção dos acionistas discriminados na tabela
abaixo, nenhum outro era titular de participação igual ou superior a 5% do capital social do nosso
Acionista Controlador, e indiretamente, do nosso capital social, conforme divulgação efetuada pelos
mesmos perante a Bolsa de Valores de Oslo – OSE:
Pessoas físicas e jurídicas com participação acima de 5% do capital do Acionista Controlador
Total de
Número de Ações
Veículo da
ações detidas Participação
detidas por
indireta(%)
Participação
Acionista
indiretamente
cada veículo
Sector Asset Management...
Øivind Risberg.................

37.286.614
30.351.894

10,57
8,45

Pendragon Capital LLP ....

29.683.872

8,42

Bjarte Bruheim .................
QVT Financial LP ............
Outros .............................
Total................................

25.300.000
18.571.000
–
–

7,17
5,27
–
–

Sector Omega ASA
Solodden AS
Viksund AS
Bank of NY, Brussels
Branch
–
–
–
–

37.286.614
16.758.894
13.593.000
29.683.872
25.300.000
18.571.000
211.471.150
352.664.530

O Sr. Carl Peter Berg, um dos diretores de nossa Companhia, possui 337.500 ações do capital social
do nosso Acionista Controlador, enquanto que o diretor José Almeida do Santos e o nosso
conselheiro Milton Romeu Franke possuem, cada um, uma opção de compra de 337.500 ações do
capital social de nosso Acionista Controlador.
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Abaixo segue descrição de nosso Acionista Controlador e de seus principais acionistas:
NORSE ENERGY CORP. ASA
A Norse Energy Corp. ASA atua na exploração e produção de petróleo e gás natural, operando nos
Estados Unidos da América, por meio da Norse Energy Corp USA, e no Brasil, por meio de nossa
Companhia. Além de suas atividades de exploração e produção, a Norse Energy Corp. ASA ainda
possui e opera sistemas de gasoduto nos Estados Unidos para transmissão de gás natural. A Norse
Energy Corp. ASA é resultado da fusão da NaturGass (USA) AS, uma sociedade limitada norueguesa,
e a Northern Oil ASA, uma companhia aberta norueguesa, cujas ações estavam listadas na Bolsa de
Valores de Oslo, na Noruega. A Norse Energy Corp. ASA foi listada na Bolsa de Valores de Oslo no
dia 3 de julho de 2005. Atualmente, 46,3% do capital da Norse Energy Corp. ASA é detido por
20 acionistas, cujas participações variam de 13,3 a 0,5%, sendo que a participação remanescente de
53,7% está pulverizada no mercado.
As atividades da Norse Energy Corp. ASA nos Estados Unidos estão focadas na bacia dos Apalaches,
localizada na região nordeste dos Estados Unidos, nos Estados de Nova York e Pensilvânia.
Desde 30 de setembro de 2007, a Norse Energy Corp ASA arrenda ou possui, aproximadamente,
179.000 hectares de terras nos Estados Unidos. Os arrendamentos tem um prazo médio de cinco
anos, renováveis pelo mesmo período (são poucos os contratos cujo termo é inferior a três anos).
Esses contratos permitem à Norse Energy Corp. ASA. conduzir atividades de desenvolvimento e
exploração. O aluguel é pago anualmente até o início da perfuração e produção ou pago à vista pelos
cinco anos inteiros, na data de aquisição do terreno. Quando a companhia logra perfurar um poço
com sucesso, dando início à produção, é cessado o pagamento em espécie do aluguel, passando o
proprietário a ter direito ao pagamento de royalties até que se depletem as reservas.
Na área de Jamestown, que se encontra parcialmente no Estado de Nova York e, parcialmente, no
Estado da Pensilvânia, a Norse Energy Corp. ASA possui e opera, aproximadamente, 320 poços em
fase de produção. O campo de gás natural da Norse Energy Corp. ASA localizado no centro do
Estado de Nova York representa uma descoberta significativa para a companhia, em razão de sua
proximidade à Cidade de Nova York e de sua capacidade de produção. A companhia possui e opera,
aproximadamente, 53 poços nesta área. A Norse Energy Corp. ASA também participa na exploração
de alguns outros poços na bacia dos Apalaches e no Estado de Oklahoma, como não-operadora.
Adicionalmente, a Norse Energy Corp. ASA possui e opera, aproximadamente, 500 milhas de
gasodutos no lado ocidental do Estado de Nova York e no nordeste do Estado da Pensilvânia.
Também uma distribuidora de energia, cuja sede se encontra na Cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia.
A Norse Energy Corp. ASA tem investido em açúcar e álcool no Brasil, por intermédio de uma
companhia norueguesa chamada Biofuel Energy AS, resultante de uma joint-venture entre a Norse
Energy Corp. ASA (titular de 1,8% de seu capital), o Grupo Albertina e 29 outros investidores
noruegueses. A Biofuel Energy AS é a acionista controladora da Destilaria Paranapanema S.A.,
sociedade anônima brasileira de capital aberto, cujo objetivo social é a produção de álcool na unidade
de Presidente-Prudente, no Estado de São Paulo.
Considerando a participação ofertada pela Companhia, a diluição máxima a ser promovida pela
emissão das ações novas não poderá causar a perda do controle absoluto por nosso Acionista
Controlador, nos termos definidos pelo artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.
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BJARTE BRUHEIM
O Sr. Bjarte Bruheim é físico, formado em 1981 pelo Instituto Norueguês de Ciência e Tecnologia de
Trondheim. Exerceu, por 10 anos, os cargos de diretor de operações da Europa e Ásia e de
vice-presidente de operações nas Américas do Sul e do Norte, pela Geco (atual Western Geco). O
Sr. Bjarte é um dos fundadores da Petroleum Geo Services e foi seu Diretor Presidente e Presidente do
Conselho de Administração até 2001. Traz consigo uma experiência global de negócios e operações,
além de ter exercido cargos de presidente do conselho de administração e de conselheiro em diversas
companhias abertas norueguesas e americanas.
SECTOR ASSET MANAGEMENT
O Sector Asset Management é um fundo de participações constituído segundo as leis da Noruega.
Atualmente, nenhum quotista detém, indiretamente, mais de 5% do capital da Companhia.
Considerando a alta dispersão entre quotistas de referido fundo, deixamos de individualizar as
posições detidas pelos seus quotistas.
PENDRAGON CAPITAL LLP
O Pendragon Capital LLP é um fundo de participações constituído segundo as leis da Inglaterra.
Atualmente, nenhum quotista detém indiretamente mais de 5% do capital da Companhia.
Considerando a alta dispersão entre quotistas de referido fundo, conforme nos foi informado pelo
administrador do Fundo, deixamos de individualizar as posições detidas pelos seus quotistas.
ØIVIND RISBERG
O Sr. Øivind Risberg é Presidente do Conselho de Administração da Companhia e Diretor Presidente
de nosso Acionista Controlador desde 2005. Para maiores informações, vide Seção “Administração”,
que se encontra a partir da página 180 deste Prospecto.
QVT FINANCIAL LP
O QVT Financial LP é um fundo de participações com sede nos Estados Unidos da América, na
Cidade de Nova York. Até o presente momento não obtivemos informações adicionais a respeito do
grau de dispersão de quotas entre os quotistas de tal fundo.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Nosso Estatuto Social estabelece que a realização de qualquer operação ou negócio, de qualquer
natureza, com nosso Acionista Controlador, ou qualquer de suas sociedades controladas ou coligadas,
direta ou indiretamente, dependerá de prévia deliberação por nosso Conselho de Administração que
analisará a operação ou negócio do ponto de vista de seu conteúdo, de acordo com as práticas de
mercado. Caso o Conselho não se sinta confortável a respeito da adequação da operação ou negócio
com as práticas de mercado, este irá contratar uma consultoria especializada para a emissão de
opinião a respeito.
Possuímos 12 empréstimos tendo como credor nosso Acionista Controlador. Estamos em processo de
renovação de alguns desses empréstimos. Tais empréstimos têm datas de vencimento distintas,
previstas para ocorrer em 2007 e 2008. Historicamente tais empréstimos têm sido renegociados no
momento de seus vencimentos e não fizemos até a presente data qualquer amortização de principal
dos empréstimos existentes. Os juros incidentes sobre o principal (i) são fixos, em percentuais que
variam de 3,0% a 7,1% ao ano; ou (ii) atrelados à variação da LIBOR acrescida de spread de 1% ao
ano. Em 30 de setembro de 2007, o saldo total do principal desse endividamento era de
US$68,5 milhões (R$126,0 milhões). Esses contratos, no vencimento, serão (i) integralmente pagos,
ou (ii) renegociado de acordo com as taxas do mercado.
A Administração está atualmente discutindo com nosso Acionista Controlador a renegociação das
dívidas existentes, com o intuito de trazer os empréstimos para os níveis que nos são oferecidos
atualmente por instituições financeiras ou procurar refinanciamento no mercado. Isto deve ser feito de
acordo com as obrigações constantes dos nossos demais contratos. A administração levará em
consideração as potenciais conseqüências fiscais em conexão com qualquer opção.
Conseqüentemente, esperamos que as taxas de juros para empréstimos entre as empresas coligadas
tendem a ser ajustadas para a taxa LIBOR mais 5,5% ou taxas prevalentes no mercado na ocasião de
seu refinanciamento.
Apresentamos a seguir quadro indicativo das devedoras, datas de vencimento, taxas de juros previstas
e saldos existentes:
Mutuárias

Vencimento

Coplex ...........................................
Coplex ...........................................
Coplex ...........................................
Coplex ...........................................
Norse.............................................
Norse.............................................
Norse.............................................
Norse.............................................
Norse.............................................
Norse.............................................
Rio das Contas...............................
Rio das Contas...............................
Total..............................................

30.11.2007
30.11.2007
06.12.2007
19.01.2008
28.02.2008
23.01.2008
26.10.2007
25.11.2007
20.01.2008
16.08.2008
28.02.2008
28.02.2008

(1)

Taxas
LIBOR +1%
3,2% a 7,1%
5,04%
4%
LIBOR +1%
4%
4%
3%
LIBOR +1%
LIBOR +1%
LIBOR +1%
LIBOR +1%

Saldo em 30 de
setembro de 2007
(em milhares de US$)
3.000
20.873
625,4
2.000
3.000
8.000
10.000
8.500
2.500.000
4.000
2.000
4.000
68.500

Nós temos quatro meses, contados da data de vencimento dos respectivos contratos, para renogociar os valores devidos ou pagar nosso
Acionista Controlador.

Em outubro de 2007, celebramos com nosso Acionista Controlador um contrato de mútuo no valor
de U$5,0 milhões, devidos em 28 de janeiro de 2008. Para maiores informações, vide Seção “Eventos
Recentes”, que se encontra na página 102 deste Prospecto.
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Nosso Estatuto Social estabelece que a realização de qualquer operação ou negócio, de qualquer
natureza, com nosso Acionista Controlador, ou qualquer de suas sociedades controladas ou coligadas,
direta ou indiretamente, dependerá de prévia deliberação por nosso Conselho de Administração, que
analisará a operação ou negócio do ponto de vista de seu conteúdo, de acordo com as práticas de
mercado. Caso o Conselho não se sinta confortável a respeito da adequação da operação ou negócio
com as práticas de mercado, este irá contratar uma consultoria especializada para a emissão de
opinião a respeito.
Nós pretendemos celebrar um contrato de administração com nosso Acionista Controlador com o
objetivo de reembolsar despesas gerais e administrativas por ele incorridas em relação a nossas
operações no período terminado em 31 de dezembro de 2006. O valor total dessas despesas gerais e
administrativas é de, aproximadamente, US$1 milhão. O referido contrato de administração irá
estabelecer as condições sobre os quais será feito o reembolso.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Esta Seção contém informações sobre nossas práticas de Governança Corporativa e deve ser analisada
conjuntamente com as Seções “Descrição do Capital Social”, “Administração” e “Informações sobre
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos”, que se encontram, respectivamente, a partir das páginas 187,
180 e 187 deste Prospecto.
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as companhias são dirigidas e monitoradas e envolve os
relacionamentos entre acionistas, Conselho de Administração, Diretoria, auditores independentes e Conselho
Fiscal. O Novo Mercado é um segmento de listagem da BOVESPA destinado à negociação de ações emitidas
por companhias que se comprometem, voluntariamente, com a adoção das práticas de governança
corporativa e a divulgação de informações adicionais em relação ao que é exigido pela legislação vigente.
A BOVESPA possui três níveis diferentes de práticas de governança corporativa, Nível 1, Nível 2 e
Novo Mercado. Eles diferenciam-se pelo grau das exigências destas práticas, sendo o Novo Mercado
o mais rigoroso deles e ao qual estamos sujeitos, uma vez que em 11 de dezembro de 2007,
celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado reforçando nosso comprometimento com
boas práticas de governança corporativa. O Contrato de Participação do Novo Mercado entrará em
vigor na data de publicação do Anúncio de Início. Nosso Estatuto Social contém todas as cláusulas
mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado da BOVESPA.
Nossas Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.
Essa Seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa que serão adotadas pela
Companhia, e deve ser analisada conjuntamente com a Seção “Descrição do Capital Social”, que se
encontra a partir da página 187 deste Prospecto.
Segundo o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores
independentes e conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência;
(ii) eqüidade; (iii) prestação de contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar não só
o desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que
intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por eqüidade, entende-se o tratamento justo e igualitário de
todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua
vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os
elegeu, com responsabilidade integral daqueles por todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade
corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa, adotamos as seguintes:
(i) capital social da Companhia dividido somente em ações ordinárias, proporcionando direito de
voto a todos os acionistas;
(ii) clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação da Assembléia Geral, e (b) da forma de
eleição, destituição e tempo de mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;
(iii) obrigatoriedade na oferta de compra de ações que resulte em transferência do controle societário
a todos os sócios e não apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas devem ter
a opção de vender suas ações nas mesmas condições. A transferência do controle deve ser feita a
preço transparente. No caso de alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente deve
efetivar oferta pública a todos os acionistas nas mesmas condições do controlador (tag-along);
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(iv) contratação de empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e demonstrativos
financeiros;
(v) previsão estatutária para instalação de um Conselho Fiscal;
(vi) não eleição de conselheiros suplentes;
(vii) transparência na divulgação pública do relatório anual da administração;
(vii) resolução de conflitos que possam surgir entre a Companhia, seus acionistas, seus
administradores e membros do Conselho Fiscal, por meio de arbitragem.;
(ix) fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado;
(x) vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de informações
relevantes;
(xi) dispersão de Ações (free float), visando à liquidez dos títulos; e
(xii)conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras e experiência em
participação em outros conselhos de administração.
Novo Mercado
Em dezembro de 2000, a BOVESPA criou um segmento especial de negociação de ações denominado
Novo Mercado. Esse segmento tem como propósito atrair companhias abertas dispostas a fornecer
informações ao mercado e aos seus acionistas a respeito de seus negócios, adicionais ao que é exigido
pela legislação, e que se comprometam a adotar práticas de governança corporativa, tais como
práticas diferenciadas de administração, transparência e proteção aos acionistas minoritários.
As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas
regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a:
(i) emitir apenas ações ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25,0% de nossas ações em circulação;
(iii) detalhar e incluir informações adicionais nas informações trimestrais; e (iv) disponibilizar as
demonstrações financeiras anuais no idioma inglês e com base em princípios de contabilidade
internacionalmente aceitos ou com base na legislação societária brasileira, neste caso acompanhadas
de nota explicativa que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido
apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões de contabilidade
internacionalmente aceitos, evidenciando as principais diferenças, e do parecer dos auditores
independentes. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contrato entre a
companhia, seus administradores e acionistas controladores e a BOVESPA, além da adaptação do
estatuto da companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado.
As regras do nosso Estatuto Social, relativas à adesão ao Regulamento do Novo Mercado, são descritas na
Seção “Descrição do Capital Social”, que se encontra a partir da página 187 deste Prospecto.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As
regras impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e
situação econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas
minoritários de participação na administração das companhias, entre outros direitos. As principais
regras relativas ao Novo Mercado, às quais nós também estaremos sujeitos, são sucintamente
descritas a seguir.
Nossas ações ordinárias foram admitidas à negociação no Novo Mercado da BOVESPA em
11 de dezembro de 2007, sob o código “NORS3”.
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Autorização para Negociação no Novo Mercado
Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado
deve obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a
companhia deve, entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e
adaptar seu estatuto às cláusulas mínimas exigidas pela BOVESPA. O capital social deve ser dividido
exclusivamente em ações ordinárias e uma parcela mínima de ações, representando 25,0% do capital
social, deve ser mantida em circulação pela companhia. Existe, ainda, vedação à emissão de partes
beneficiárias (ou manutenção em circulação) pelas companhias listadas no Novo Mercado.
O conselho de administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por no mínimo cinco membros, eleitos pela Assembléia Geral, com
mandato unificado de, no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do Conselho
de Administração, ao menos 20,0% devem ser Conselheiros Independentes.
Todos os novos membros do conselho de administração e da diretoria devem subscrever um Termo de
Anuência dos Administradores, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse
documento. Por meio do Termo de Anuência, os novos administradores da companhia responsabilizam-se
pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado.
Outras Características do Novo Mercado
Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacamos: (i) a
obrigação de efetivar ofertas públicas de ações sob determinadas circunstâncias, como, por exemplo,
quando do cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; (ii) dever de efetivar a subscrição
de ações por distribuição pública, sempre de modo a favorecer a dispersão acionária; (iii) extensão para
todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da alienação do controle
da companhia; (iv) obrigações de prestação de informações não financeiras a cada trimestre, como, por
exemplo, o número de ações detidas pelos administradores da companhia e o número de ações em
circulação; (v) dever de maior divulgação de operações com partes relacionadas; e (vi) necessária
vinculação da Companhia, seus Acionistas Controladores, administradores e membros do Conselho
Fiscal ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Adicionalmente, em decorrência da edição da Resolução CMN nº 3.456, de 05 de maio de 2007, e suas
alterações, que estabeleceram novas regras de aplicação dos recursos das entidades fechadas de
previdência privada, ações de emissão de companhias que adotam práticas diferenciadas de governança
corporativa, tais como aquelas cujos valores mobiliários são admitidos à negociação no segmento
especial Novo Mercado ou cuja classificação de listagem seja Nível 1 ou Nível 2, de acordo com a
regulamentação emitida pela BOVESPA, podem ter maior participação na carteira de investimento de
tais fundos de pensão. Assim, as ações de companhias que adotam práticas de governança corporativa
passaram a ser, desde a edição da referida Resolução, um investimento importante e atraente para as
entidades fechadas de previdência privada que são grandes investidores do mercado de capitais
brasileiro. Este fato poderá impulsionar o desenvolvimento do Novo Mercado, beneficiando as
companhias cujos valores mobiliários são ali negociados, inclusive a Companhia.
Nossos acionistas gozam de todos os direitos e garantias previstos no Regulamento do Novo Mercado,
conforme contemplados por nosso Estatuto Social, anexo a este Prospecto. Para mais informações vide
Seção “Descrição do Capital Social”, que se encontra na página 187 deste Prospecto.
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RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
Legislação Ambiental
Nossas atividades se sujeitam aos mais rígidos padrões nacionais de proteção ambiental, embora não
sejamos, atualmente, certificados internacionalmente a esse respeito.
As atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural localizadas no Brasil estão sujeitas a
uma série de leis federais, estaduais e municipais, regulamentos e exigências de licenciamento relativos
à proteção da saúde humana e do meio-ambiente.
As atividades de exploração e produção conduzidas no mar são de competência federal e o concessionário
está sujeito à competência administrativa do IBAMA, que concede licenças e realiza a fiscalização, e à
competência normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Em regra, nas atividades conduzidas
em terra o concessionário está sujeito à competência dos órgãos estaduais e municipais.
O processo de licenciamento ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás
natural engloba as seguintes licenças, exigências e autorizações:
(i) Licença prévia de perfuração – LPper: Para sua concessão é exigida a elaboração do Relatório de
Controle Ambiental – RCA e após a aprovação do RCA é autorizada a atividade de perfuração;
(ii) Licença prévia de produção para pesquisa – LPpro: Para sua concessão é exigida a elaboração do
Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA e, após a aprovação do EVA é autorizada a atividade de
produção para pesquisa da viabilidade econômica da jazida;
(iii) Licença de instalação – LI: Para sua concessão é exigida a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA e após a aprovação do
EIA/RIMA com a respectiva realização de Audiência Pública é autorizada a instalação de novos
empreendimentos de produção e escoamento ou, para sua concessão é exigida a elaboração do
Relatório de Avaliação Ambiental – RAA e após a aprovação do RAA são autorizadas novas
instalações de produção e escoamento onde já se encontra implantada a atividade. A LI é
obrigatória para o programa de desenvolvimento dos novos campos e para instalação de novos
equipamentos nos campos já em produtividade;
(iv) Licença de operação – LO para atividade de exploração e produção marítima: Para sua concessão
é exigida a elaboração do Projeto de Controle Ambiental – PCA e após a aprovação do PCA é
autorizado o início da operação de produção. O PCA é composto de relatórios enumerando as
medidas para minimizar os impactos ambientais; e
(v) Licença de operação – LO para atividade sísmica: Para sua concessão é exigida a elaboração do
Estudo Ambiental – EA e após a aprovação do EA é autorizada a atividade de levantamento de
dados sísmicos marítimos.
A validade da licença ambiental está condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
órgão ambiental para a sua concessão, as quais deverão ser atendidas dentro dos respectivos prazos
determinados.
A manutenção das licenças exige a entrega de relatórios, incluindo relatórios de monitoramento de
segurança e poluição (IOPP) ao IBAMA. As atividades de licenciamento ambiental, de saúde e
segurança em áreas terrestres são controladas na esfera estadual e não em nível federal. Projetos que
englobem mais de um estado ou atividades especiais poderão requerer licenças emitidas pelo IBAMA.
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Em 27 de dezembro de 2000, a Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que modificou a Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, criou a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental ou TCFA.
Referida lei autoriza o IBAMA a cobrar, trimestralmente, essa taxa de empresas que atingirem um
limite de receita mínimo e que se dediquem a atividades que possam ocasionar danos ambientais e/ou
explorem recursos naturais no Brasil, tais como as atividades de E&P. A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) está atualmente contestando essa taxa como inconstitucional e não há até o momento
julgamento definitivo dessa ação ajuizada pela CNI, havendo, todavia, tendência de se considerar
constitucional a cobrança da taxa.
A legislação ambiental brasileira estipula restrições e proibições relativas a derramamentos e descargas
ou emissões de produtos perigosos relacionados às operações do concessionário. A legislação
ambiental brasileira também rege a operação, manutenção, abandono e recuperação de poços,
refinarias, terminais, postos de gasolina e demais instalações.
Além disso, as operações e empreendimentos que produzem impacto ambiental significativo, em especial
a perfuração de novos poços e a ampliação de refinarias, exigem que o concessionário solicite avaliações
de impacto ambiental, em conformidade com procedimentos de licenciamento federais e estaduais.
A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. De acordo com a referida lei, pessoas físicas ou
jurídicas cuja conduta ou atividades causarem dano ao meio-ambiente serão responsáveis pelo custo
de reparação dos prejuízos efetivos resultantes de tal dano e ficarão sujeitas a sanções criminais e
administrativas, que variam de multas à detenção, no caso de pessoas físicas; e de suspensão ou
interrupção de atividades à proibição de celebração de quaisquer contratos com órgãos públicos pelo
prazo de até 10 anos, no caso de pessoas jurídicas.
Os órgãos governamentais de proteção ao meio-ambiente poderão também impor sanções
administrativas a quem não observar a legislação ambiental, inclusive, entre outras: (i) multas;
(ii) suspensão parcial ou total de atividades; (iii) obrigações de custeio da reparação dos prejuízos e de
projetos ambientais; (iv) cancelamento ou restrição de incentivos ou benefícios fiscais; (v) fechamento
de estabelecimentos ou empreendimentos; e (vi) cancelamento ou suspensão da participação em linhas
de crédito junto a estabelecimentos de crédito oficiais.
De acordo com a Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, as agências que operam portos organizados e
instalações portuárias, assim como proprietários e Operadores de plataformas e suas instalações de
apoio devem realizar auditorias ambientais independentes a cada dois anos, para avaliar a gestão
ambiental e os sistemas de controle em cada uma de suas unidades.
A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, estabelece uma compensação ambiental de pelo menos 0,5%
do valor do projeto relativo a empreendimentos que provoquem impacto ambiental negativo que não
possa ser mitigado, aferido com base em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório.
Tal compensação somente pode ser aplicada nas unidades de conservação. As agências ambientais
ainda estão implementando o disposto nesta lei, mas podem tentar aplicá-la de forma retroativa.
Nossas atividades
Nós temos como compromisso com o meio ambiente o atendimento à toda legislação e às condições
exigidas pelo IBAMA e às boas práticas da indústria do petróleo. Embora a condução das atividades
seja responsabilidade direta do Operador, acompanhamos os processos para obtenção das licenças
necessárias para o desenvolvimento de nossas atividades nos campos de petróleo e gás natural que
atuamos, bem como o desenvolvimento das atividades de monitoramento ambiental exigidas.
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O Operador dos nossos ativos é o responsável principal pelo licenciamento das atividades, bem como
pela manutenção da segurança operacional e proteção ambiental durante as operações. Entretanto,
somos solidariamente responsáveis perante as autoridades por todas as obrigações ambientais, de
saúde e segurança. Para mais informações, vide Seção “Visão Geral de Setor de Petróleo e Gás
Natural no Brasil” que se encontra na página 130 deste prospecto.
A tabela abaixo contém informações sobre as licenças ambientais que possuímos:
Campo

Fase

Manati

Produção

Coral
Estrela do Mar

Licenças Obtidas
Licença de instalação
Licença de operação
Licença de implementação de
gasoduto
Licença de operação de gasoduto

Validade

Comentários

8 de outubro de 2009
8 de janeiro de 2011
8 de outubro de 2008

Em vigor
Em vigor
Em vigor

29 de março de 2012

Em vigor

Licença de operação

20 de dezembro de 2006 Renovação solicitada

(2)

Desenvolvimento Licença de operação

20 de dezembro de 2006 Renovação solicitada

(2)

Produção

BCAM 40

Exploração

Licença prévia para perfuração
Anuência para incluir o prospecto
de Gengibre na licença prévia para
(1)
perfuração do Bloco BCAM-40

B-CAL-5

Exploração

Licença prévia de perfuração

–

Foi solicitada licença para
a perfuração dos
prospectos de Capaíba e
Jequitibás. Estamos
aguardando manifestação
do IBAMA

B-CAL-6

Exploração

Licença prévia de perfuração

–

Foi solicitada licença para
a perfuração dos
prospectos de Peroba e
Marfim. Estamos
aguardando manifestação
do IBAMA

BT-REC-22

Exploração

Licença prévia de perfuração

12 de julho de 2008

(1)

(2)

18 de fevereiro de 2008
18 de fevereiro de 2008

Em vigor
Em vigor

Esta licença foi emitida
para a perfuração de
poço exploratório no
prospecto de Jatobá

A Norse obteve do IBAMA uma anuência para perfuração do poço de desenvolvimento de Gengibre no âmbito da licença de perfuração do
Bloco BCAM-40, já que este não havia sido inicialmente previsto na data de emissão da licença.
A renovação foi solicitada. De acordo com as normas ambientais brasileiras nos é assegurada a prorrogação provisória automática da
licença até a manifestação definitiva do IBAMA, a qual ainda não aconteceu.

Programas Sócio-Ambientais
Juntamente com os nossos parceiros nos consórcios participamos de inúmeros projetos sócio-ambientais
próximos às nossas áreas de produção. Abaixo descreveremos os programas mais relevantes:
Campo de Coral:
•

Projeto de Educação Ambiental: visa a criação de pólos de atividade de educação ambiental,
quatro deles localizados em Santa Catarina e três no Paraná, contemplando sete escolas desde
2003. Este projeto realiza oficinas educacionais onde são discutidos temas ambientais. No ano de
2006, 60 oficinas foram realizadas nas escolas do Paraná;

•

Projeto de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores: visa treinar todos trabalhadores do campo
de Coral em disciplinas ambientais e sociais. Em média 180 trabalhadores são treinados por ano.
Em 2006, os temas abordados foram: eco-desenvolvimento, responsabilidade social, educação
ambiental em unidade de conservação. Os temas abordados em 2007 foram história e geografia
dos acidentes ambientais, técnicas e metodologias de análise de risco, ecossistema da Mata
Atlântica, mudanças globais ambientais e visitação ao santuário Rã-Bugio;
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•

Projeto de Monitoramento Oceanográfico: busca acompanhar eventuais alterações da qualidade
da água. A última campanha oceanográfica foi em julho de 2007, atendendo ao estabelecido na
legislação ambiental. Os relatórios da campanha são encaminhados ao IBAMA; e

•

Projeto de Controle de Poluição: tem como objetivo o controle de emissões atmosféricas, efluentes
líquidos e resíduos sólidos no campo de Coral. Nas instalações de Coral há coleta seletiva e todo
resíduo gerado é reciclado ou tratado em empresas especializadas e devidamente licenciadas.

Campo de Manati:
•

Programa integrado de Projetos Produtivos de Desenvolvimento Sócio-Ambiental – PIPP: é um
programa realizado com comunidades da área de influência do Projeto Manati através da
participação cidadã, sensibilizando e mobilizando as comunidades costeiras envolvidas no Programa
com a identificação e o fortalecimento dos vínculos referentes às comunidades enquanto espaço de
relações sociais, ambientais e solidárias e visa construir uma visão da realidade local por meio de
processos de Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador (DRPE), e então, formular propostas
de intervenção a partir da realidade local diagnosticada nos processos de DRPE;

•

Programa de Comunicação Social: realiza a mobilização e acompanhamento nas comunidades
para a implementação dos programas ambientais, sobretudo o PIPP. Elabora materiais como o
Jornal Mural, vídeos, peças teatrais para divulgação de informação;

•

Programa de Controle de Poluição: tem como objetivo o controle de emissões atmosféricas,
efluentes líquidos e resíduos sólidos;

•

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores: visa treinar todos trabalhadores que
trabalham no empreendimento. Até a presente data uma média 80 trabalhadores foram treinados.
Espera-se que os demais trabalhadores recebam treinamento no decorrer do próximo ano,
totalizando 140 pessoas treinadas. Nos treinamentos os temas abordados são: noções dos
ecossistemas inseridos na área de influência e noções de legislação ambiental, apresentação do
empreendimento e seus impactos e medidas mitigadoras, ética e meio ambiente,gerenciamento de
resíduos e prevenção de acidentes; e

•

Programa de Monitoramento Ambiental: é composto por vários subprojetos, dentre eles o de
monitoramento da água que analisa a qualidade da água, dos perfis de praia, os índices de metais
no marisco denominado lambreta, avaliação toxicológica do fluído de perfuração, e
monitoramento da granulometria de cascalhos e registros de volume e vazão de fluídos e
cascalhos descartados. Integra também o Monitoramento Ambiental o subprojeto de
monitoramento pesqueiro participativo que visa através do mapeamento pesqueiro caracterizar e
quantificar a atividade de pesca nos pesqueiros situados na área do campo de Manati.
São realizadas rotinas das atividades visando realizar devolutivas às comunidades, através de
reuniões que confirmam a base de dados com os pescadores e retribuem a cooperação dos
pescadores, gerando um banco de dados dos locais analisados.
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RECENTES ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA SOBRE
PRÁTICAS CONTÁBEIS
Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei nº 11.638 (“Lei 11.638/07”) que alterou a Lei das
Sociedades por Ações e trouxe importantes inovações contábeis e societárias com o objetivo de
adequar as disposições contábeis brasileiras às práticas e regras adotadas nos principais mercados
financeiros mundiais, em especial o International Financial Reporting Standards – IFRS.
Entre as principais alterações introduzidas pela Lei 11.638/07, destacam-se as seguintes:
•

alteração nas normas contábeis relativas às demonstrações financeiras, substituindo a
Demonstração de Origens e Aplicação de Recursos pela Demonstração de Fluxo de Caixa e
tornando obrigatória a elaboração e divulgação da Demonstração de Valor Adicionado para as
companhias abertas;

•

extinção da conta de Reserva de Reavaliação e sua substituição pela conta de Ajustes de
Avaliação Patrimonial;

•

reclassificação dos grupos de contas do ativo e do patrimônio líquido;

•

mudanças nos critérios de avaliação de elementos do ativo e passivo, ampliando as hipóteses de
necessidade da avaliação pelo valor de mercado e do valor presente de tais elementos;

•

imposição de obrigatoriedade da realização de revisões periódicas dos itens registrados no ativo
imobilizado, no intangível e no diferido;

•

alteração dos itens a serem discriminados nas demonstrações de resultado do exercício;

•

criação de nova reserva de lucros denominada reserva de incentivos fiscais;

•

modificação nos critérios de determinação da parcela realizada do lucro líquido do exercício;

•

imposição da obrigação de avaliar e contabilizar ativos e passivos pelo seu valor de mercado nas
operações de incorporação, fusão ou cisão realizadas entre partes sem vínculos societários e que
impliquem transferência de controle acionário;

•

adoção do conceito de influência administrativa significativa para a avaliação do investimento na
coligada pelo método da equivalência patrimonial; e

•

aplicação das normas da Lei das Sociedades por Ações a respeito de escrituração contábil,
demonstrações financeiras e auditoria independente a sociedades de grande porte, entendidas
estas como a sociedade ou o conjunto de sociedades, fechada ou aberta, independente do tipo
societário, que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R$240.000.000,00 ou
receita bruta anual superior a R$300.000.000,00.

As novas práticas introduzidas pela Lei 11.638/07 passarão a ser adotadas pelas companhias
brasileiras a partir do exercício de 2008, inclusive.
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ANEXO A

Estatuto Social

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

NORSE ENERGY DO BRASIL S.A.
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º – A Norse Energy do Brasil S.A. é uma sociedade anônima (a “Companhia”), regida pelo
disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, incluindo a Lei 6.404 de 15 de
dezembro de 1.976, conforme alterada (a “Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo Único – Com a admissão da Companhia ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de
São Paulo S.A. (a “BOVESPA”), sujeitam-se, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros
do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da BOVESPA (o “Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º – A Companhia tem por objeto social, individualmente ou associada a terceiros, mediante
concessão ou autorização: (i) a pesquisa e lavra de petróleo ou gás natural; (ii) o refino de petróleo
nacional ou estrangeiro; (iii) a prestação, a terceiros, de serviços de consultoria relacionados com
a indústria do petróleo, gás natural e energia em geral, podendo conceber, desenvolver, implantar,
gerir e operar projetos e empreendimentos industriais e comerciais; (iv) a participação em outras
sociedades, como acionista ou cotista; e (v) a importação e exportação de bens e serviços.
Artigo 3º – A Companhia terá sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo
nº 228, sala 801 – Parte, Botafogo, Estado do Rio de Janeiro, CEP nº 22.250-040, podendo manter
filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação do
Conselho de Administração.
Parágrafo Único – A Companhia tem filial na Rua João Negrão nº 731, CJ 2002 – parte, Edifício
New York Building, Centro, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.010-200.
Artigo 4º – A Companhia terá prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 5º – O capital social da Companhia é de R$97.873.356,73 (noventa e sete milhões, oitocentos
e setenta e três mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e três centavos), totalmente subscrito
e integralizado, dividido em 35.000.000 (trinta e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º – O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias.
Parágrafo 2º – Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das
Assembléias Gerais da Companhia.
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Parágrafo 3º – Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta depósito, em
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) para a prestação de serviço de escrituração, com quem a Companhia mantenha contrato de
custódia em vigor, sem emissão de certificados.
Parágrafo 4º – A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de
transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços
relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.
Parágrafo 5º – Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.
Artigo 6º – A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 105.000.000
(cento e cinco milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
totalizando um capital social representado por até 140.000.000 (cento e quarenta milhões) de ações
ordinárias nominativas, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração, a quem competirá, também, estabelecer as condições da emissão, inclusive preço,
prazo e forma de sua integralização.
Parágrafo 1º – A Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações
ordinárias e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado.
Parágrafo 2º – A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência
ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em
ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou por
meio de subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com
plano aprovado pela Assembléia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito
de preferência para os acionistas, em favor dos administradores, empregados ou a pessoas naturais
que prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia, direta ou
indiretamente.
CAPÍTULO III
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DE ACIONISTAS
Artigo 8º – A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem,
observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as
disposições do presente Estatuto.
Parágrafo 1º – As Assembléias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos
de antecedência, e presididas pela mesa composta pelo Presidente do Conselho de Administração,
devendo, na sua ausência, ser escolhido outro entre os acionistas presentes, secretariado por um
acionista ou não da Companhia;
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Parágrafo 2º – Os acionistas presentes à assembléia geral deverão provar sua qualidade de acionista
e titularidade das ações com relação às quais pretendem exercer seu direito de voto mediante depósito
na Companhia, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência da data prevista para realização da
Assembléia Geral, do comprovante de ações escriturais de sua titularidade ou em sua custódia, bem
como de procuração, na hipótese de representação de acionista, podendo tal prazo ser reduzido, desde
que tal redução conste do edital de convocação da assembléia geral.
Artigo 9º – As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei
e neste Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, não se computando
os votos em branco.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 10 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social.
Parágrafo Único – A posse dos administradores estará condicionada à prévia subscrição do Termo de
Anuência dos Administradores, previsto no Regulamento do Novo Mercado.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 11 – O Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo
8 (oito) membros, dos quais um será o seu Presidente e outro o seu Vice-Presidente, todos acionistas,
eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.
Parágrafo 1º – A Assembléia Geral determinará, pelo voto da maioria absoluta, não se computando os
votos em branco, previamente à sua eleição, o número de cargos do Conselho de Administração da
Companhia a serem preenchidos em cada exercício, observado o mínimo de 5 (cinco) membros, sendo que
até a admissão da companhia ao Novo Mercado da BOVEPSA, poderão ficar vagos até 2 (dois) cargos.
Parágrafo 2º – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 20% (vinte por cento)
de conselheiros independentes, os quais devem ser expressamente declarados como tais na Assembléia
que os eleger. Considera-se independente o conselheiro que (i) não tiver qualquer vínculo com
a Companhia, exceto participação no capital social; (ii) não for acionista controlador, cônjuge ou
parente até segundo grau do acionista controlador, não for e não tiver sido nos últimos 3 (três) anos
vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador (excluem-se desta restrição
pessoas vinculadas a instituições de ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos
empregado ou diretor da Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela
Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não for funcionário ou
administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos
à Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia;
ou (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (excluem-se desta
restrição proventos em dinheiro oriundos de eventual participação no capital).

A-3

Parágrafo 3º – Quando a aplicação do percentual definido no Parágrafo 2º acima resultar em número
fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente
superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior,
se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
Parágrafo 4º – Serão também considerados conselheiros independentes aqueles eleitos mediante
a faculdade prevista no artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 5º – Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da
Assembléia, aquele que: (i) for empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.
Parágrafo 6º – O mandato dos membros do Conselho de Administração será unificado de 2 (dois)
anos, salvo destituição, podendo estes serem reeleitos. Os membros do Conselho de Administração
permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
Parágrafo 7º – Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições próprias
a seu cargo e das demais atribuições previstas neste Estatuto Social:
(i) supervisionar as atividades dos dois órgãos de administração da Companhia; e
(ii) convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembléia Geral e, eventualmente, presidi-la.
Parágrafo 8º – Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições
próprias do seu cargo:
(i) substituir o Presidente, nos casos de impedimento, vaga ou ausência, conforme disposto neste
Estatuto Social; e
(ii) acompanhar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar esclarecimentos sobre negócios, contratos e quaisquer outros atos, antes ou
depois de celebrados, para o fim de apresentar estas matérias à deliberação do Conselho.
Artigo 12 – Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante assinatura do
respectivo termo nos livros das Atas do Conselho de Administração, permanecendo sujeitos aos
requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da
Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 13 – A remuneração global ou individual do Conselho de Administração será anualmente
fixada pela Assembléia Geral.
Parágrafo Único – No caso da Assembléia fixar a remuneração global, caberá ao Conselho de
Administração deliberar sobre a sua respectiva distribuição.
Artigo 14 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 3 (três) vezes por ano, e,
extraordinariamente, sempre que necessário.
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Artigo 15 – As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente ou
por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias corridos, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Em caráter de urgência, as
reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância
do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho.
Parágrafo Único – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros por si ou representados na forma do
parágrafo 2º do artigo 16 deste Estatuto.
Artigo 16 – As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da
maioria de seus membros em exercício.
Parágrafo 1º – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho
de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do
Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais
membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2º – No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração,
o membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados,
manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho
de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com
prova de recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º – Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração,
o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, por Assembléia Geral Extraordinária.
Parágrafo 4º – Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício de
suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo
caso de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração.
Artigo 17 – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável
da maioria dos membros em exercício, computados os votos proferidos na forma do artigo 16,
parágrafo 2º deste Estatuto, sendo que, no caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho de
Administração o voto de qualidade.
Artigo 18 – As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede
da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida a
gravação destas. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso,
os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho
poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio
eletrônico digitalmente certificado, neste último caso, será requerida comprovação de recebimento
pelo Presidente do Conselho de Administração.
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Parágrafo 1º – Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas
do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que
participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do artigo
16, parágrafo 2º deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho
de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso,
contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo 2º – Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas
de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada
a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 3º – O Conselho de Administração poderá convidar, em suas reuniões, outros
participantes, com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes,
entretanto, o direito de voto.
Artigo 19 – Compete ao Conselho de Administração:
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
b) aprovar os planos de negócios e orçamentos anuais, e os planos plurianuais, operacionais e de
investimento da Companhia, em especial o Plano Anual de Investimentos da Companhia, nos
termos do artigo 29, parágrafos 1º e 2º, deste Estatuto Social (o “Plano Anual de Investimentos”);
c)

eleger e destituir a Diretoria da Companhia, fixando as atribuições dos seus membros, observadas
as disposições aplicáveis deste Estatuto Social;

d) convocar a Assembléia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;
e)

atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os honorários
mensais a cada um dos membros da administração e dos comitês de assessoramento da
Companhia, na conforme o disposto nos artigos 13 e 23 deste Estatuto Social;

f)

fixar os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios (benefícios indiretos,
participação no lucros e/ou nas vendas) dos administradores e dos funcionários de escalão
superior (assim entendidos os gerentes ou ocupantes de cargos de gestão equivalentes) da
Companhia ou de suas subsidiárias;

g) atribuir aos administradores da Companhia sua parcela de participação nos lucros apurados,
conforme determinado pela Assembléia Geral, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 33;
h) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração pela Companhia,
e praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas funções;
i)

deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;

j)

manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações
financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembléia Geral Ordinária;
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k) propor à deliberação da Assembléia Geral a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos
lucros de cada exercício;
l)

escolher e destituir auditores independentes;

m) autorizar qualquer mudança nas políticas contábeis ou de apresentação de relatórios da
Companhia, exceto se exigido pelos princípios contábeis geralmente aceitos nas jurisdições em
que a Companhia opera;
n) deliberar, ad referendum da Assembléia Geral, os dividendos a serem pagos aos acionistas,
inclusive os intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, nos
termos do artigo 33 deste Estatuto Social;
o) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e demais disposições legais
aplicáveis;
p) submeter à Assembléia Geral propostas de aumento de capital, ou com integralização em bens,
bem como de reforma do Estatuto Social;
q) aprovar a criação e extinção de subsidiárias ou controladas no País ou no exterior, bem como
deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou
oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e valores mobiliários de outras
sociedades no País ou no exterior, exceto, apenas, em relação às sociedades de propósito
específico que venham a ser formadas para fins exclusivamente de empreendimentos imobiliários
nos quais a Companhia venha a participar;
r)

deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a prestação pela Companhia de garantia real ou
fidejussória em favor de terceiros que não a própria Companhia ou subsidiária desta, bem como a
concessão de garantia em favor de subsidiária da Companhia cujo valor exceda a participação da
Companhia, conforme o caso, na referida subsidiária;

s)

deliberar, por proposta da Diretoria, sobre contratos de empréstimos, financiamentos e demais
negócios jurídicos a serem celebrados pela Companhia;

t)

fixar, anualmente, limites, por operação, dentro dos quais os Diretores, observado o disposto no
art. 30, poderão, sem a prévia autorização do Conselho, contratar empréstimos ou
financiamentos, no país ou no exterior;

u) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real,
para distribuição pública ou privada, bem como dispor sobre os termos e as condições da
emissão;
v) deliberar sobre a emissão de notas promissórias (commercial papers) e de outros títulos de dívida
para distribuição pública ou privada no Brasil ou no exterior, bem como dispor sobre os termos
e as condições da emissão;
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w) deliberar sobre a realização de operações e negócios de qualquer natureza com o acionista
controlador, suas sociedades controladas, coligadas ou detidas, direta ou indiretamente, nos
termos da regulamentação aplicável, que não estejam previstas no Plano Anual de Investimentos
aprovado, bem como qualquer operação ou negócio de qualquer natureza envolvendo qualquer
administrador da Companhia; e
x) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu
funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto Social.
Artigo 20 – O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a formação
de Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, sendo integrados por membros
dos órgãos de administração da Companhia ou não.
Parágrafo Único – Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos
Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.
DA DIRETORIA
Artigo 21 – A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros,
acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo obrigatórias as
seguintes designações: (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor de Relações com Investidores; (iii) Diretor
Financeiro; (iv) Diretor de Operações; (v) Diretor de Exploração e Produção; e (vi) Diretor
Administrativo. Fica autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor. Os demais Diretores,
quando eleitos, não terão designação específica.
Artigo 22 – O mandato dos membros da Diretoria será de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos.
Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
Artigo 23 – A remuneração global ou individual da Diretoria será anualmente fixada pela Assembléia Geral.
Parágrafo Único – No caso da Assembléia fixar a remuneração global, caberá ao Conselho de
Administração deliberar sobre a respectiva distribuição.
Artigo 24 – Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo no
livro de Atas da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações
e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 25 – Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta)
dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela
própria Diretoria.
Artigo 26 – A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor
Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ou por 2/3 (dois terços) do mínimo
de Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, e a reunião somente
será instalada com a presença da maioria de seus membros.
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Parágrafo 1º – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular
a reunião a que comparecerem todos os Diretores por si ou representados na forma do parágrafo
2º deste artigo 26.
Parágrafo 2º – No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na pauta
dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile
entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova
de recebimento pelo Diretor Presidente.
Parágrafo 3º – Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria, como colegiado, indicar, dentre os
seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a
substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do
Conselho de Administração que se realizar, atuando o substituto então eleito até o término do
mandato da Diretoria.
Parágrafo 4º – As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência,
videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal
em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião
da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico
digitalmente certificado, neste último caso, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente da
Companhia.
Parágrafo 5º – Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os
Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da
Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da
reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma parágrafo 1º deste artigo, deverão
igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou
mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor ser juntada ao Livro logo após
a transcrição da ata.
Artigo 27 – As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos
presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do artigo 26, parágrafo
2º deste Estatuto, sendo que, no caso de empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade.
Artigo 28 – Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para
tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou
pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração.
No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os
atos de ordinária administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as
disposições do presente Estatuto quanto à forma de representação e à alçada para a prática de
determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração,
incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas,
fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar
bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e
avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de
crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social.
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Parágrafo 1º – Compete ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação da Diretoria na execução
das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia: (i) exercer a supervisão geral
das competências e atribuições da Diretoria; (ii) manter os membros do Conselho de Administração
informados sobre as atividades da Companhia e o andamento de suas operações; e (iii) exercer outras
atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º – Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe
venham a ser estabelecidas, representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, a
BOVESPA, acionistas, investidores, bolsas de valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais e zelar pelo cumprimento e execução
das normas estatutárias e, seja em conjunto ou isoladamente, praticar os atos normais de gestão
da Companhia.
Parágrafo 3º – Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas, (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às
operações de natureza financeira da Companhia; (ii) gerir as finanças consolidadas da Companhia;
(iii) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia,
o orçamento da Companhia, acompanhar os resultados da Companhia, preparar as demonstrações
financeiras e o relatório anual da administração da Companhia; e (iv) coordenar a avaliação e
implementação de oportunidades de investimentos e operações, incluindo financiamentos, no interesse
da Companhia.
Parágrafo 4º – Compete ao Diretor de Operações, dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às
operações da Companhia; (ii) negociar contratos de compra e venda de petróleo e gás natural e outros
contratos necessários às operações da Companhia, e celebrá-los nos termos do presente Estatuto; (iii)
praticar e orientar as medidas necessárias ao cumprimento dos contratos relacionados às Operações
da Companhia; (iv) sugerir e estabelecer planos e metas de produção; e (v) coordenar, supervisionar
e promover a manutenção das operações da Companhia.
Parágrafo 5º – Compete ao Diretor de Exploração e Produção, dentre outras atribuições que lhe
venham a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas às operações de pesquisa, localização, identificação, prospecção, desenvolvimento, produção
e incorporação de blocos exploratórios de petróleo e gás natural em vista dos melhores interesses da
Companhia; e (ii) acompanhar e avaliar negócios no âmbito das rodadas de licitações promovidas
pela ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, bem como quaisquer
outras ofertas públicas de blocos exploratórios ou oportunidades de exploração e produção de
petróleo e/ou gás natural.
Parágrafo 6º – Compete ao Diretor Administrativo, dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas: (i) dirigir os serviços gerais de administração e secretaria; e (ii) dirigir, acompanhar
e orientar o andamento das atividades administrativas em estreita observância deste Estatuto Social.
Artigo 29 – Compete à Diretoria, como colegiado:
a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da
Assembléia Geral;
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b) deliberar sobre a abertura, mudança, encerramento ou alteração de endereços de filiais, sucursais,
agências, escritórios ou representações da Companhia, em qualquer parte do País ou do exterior,
observadas as formalidades legais;
c)

submeter à apreciação do Conselho de Administração deliberação sobre a criação e extinção de
subsidiárias e controladas no País ou no exterior, bem como sobre a aquisição, cessão,
transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e
valores mobiliários de outras sociedades no País ou no exterior, em qualquer caso apenas em
relação às sociedades de propósito específico que venham a ser formadas para fins exclusivamente
de empreendimentos imobiliários nos quais a Companhia venha a participar;

d) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração
e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como
a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior;
e)

elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os planos de negócios, operacionais
e de investimento da Companhia, em especial o Plano Anual de Investimentos da Companhia;

f)

praticar todos os atos necessários à execução do Plano Anual de Investimentos da Companhia,
conforme aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos do presente Estatuto;

g) definir as diretrizes básicas de provimento e administração de pessoal da Companhia;
h) elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes;
i)

propor, sem exclusividade de iniciativa, ao Conselho de Administração a atribuição de funções
a cada Diretor no momento de sua respectiva eleição; aprovar o plano de cargos e salários
da Companhia e seu regulamento;

j)

aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais;

k) propor ao Conselho de Administração a criação, fixação de vencimentos e a extinção de novo
cargo ou função na Diretoria da Companhia; e
l)

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembléia Geral ou do
Conselho de Administração.

Parágrafo 1º – A elaboração do Plano Anual de Investimentos pela Diretoria será feita anualmente
durante o último trimestre do exercício social, para submissão ao Conselho de Administração até no
máximo o dia 15 de dezembro de cada ano, e deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:
(i) a orientação geral dos negócios da Companhia, contendo diretrizes, política e objetivos básicos
para todas as áreas da Companhia para um período mínimo de 1 (um) ano e máximo de até
5 (cinco) anos; e
(ii) a aprovação dos planos de trabalho e orçamentos dos planos de investimento e administração da
Companhia e os novos programas de expansão e limites de endividamento da Companhia.

A-11

Parágrafo 2º – Caso o Plano Anual de Investimentos não seja aprovado pelo Conselho de
Administração nos termos do artigo 19(b) acima, a Diretoria deverá elaborar um novo Plano Anual
de Investimentos, conforme a orientação do Conselho de Administração, e enquanto tal novo Plano
Anual de Investimentos não for aprovado pelo Conselho de Administração, continuarão sendo
aplicáveis os montantes e limites estabelecidos no Plano Anual de Investimentos então em vigor.
Artigo 30 – A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
a) por 2 (dois) Diretores em conjunto;
b) por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador devidamente constituído;
c)

por 2 (dois) procuradores devidamente constituídos.

Parágrafo Único – As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura de
2 (dois) Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas
para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 31 – A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não permanente, e terá
de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela
Assembléia Geral Ordinária. O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei.
O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária
realizada após a sua instalação.
Parágrafo 1º – A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do
Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal aludido no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 2º – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral
que os eleger, respeitados os limites legais.
Parágrafo 3º – No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho Fiscal, este será
substituído pelo suplente.
Parágrafo 4º – Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, este órgão deverá convocar Assembléia Geral
Extraordinária, com base na prerrogativa do artigo 163, V da Lei das Sociedades por Ações, com
o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente para exercer o cargo até o término do
mandato do Conselho Fiscal.
Parágrafo 5º – As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio de teleconferência,
videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal
em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho Fiscal que participarem remotamente da
reunião deverão expressar e formalizar seus votos, ou pareceres por meio de carta, fac-símile ou
correio eletrônico digitalmente certificado.
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Parágrafo 6º – Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os
Conselheiros Fiscais fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro
de Atas do Conselho Fiscal da Companhia. Os votos ou pareceres manifestados pelos Conselheiros
que participarem remotamente da reunião ou que tenham se manifestado na forma do parágrafo 5º
in fine deste artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal,
devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto ou
parecer do Conselheiro Fiscal, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS
Artigo 32 – O exercício social terá início em 1º (primeiro) de janeiro e encerrar-se-á em 31 (trinta e um)
de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação
aplicável.
Artigo 33 – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro.
Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma:
a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva
legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;
b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de
Reservas para Contingências, na forma prevista no artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
c)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em
orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades
por Ações;

d) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido, calculado
sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no artigo 202, II e III da Lei das
Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório;
e)

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro
do exercício, a Assembléia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o
excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei
das Sociedades por Ações; e

f)

a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser
total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos
Investimentos”, observado o disposto no artigo 194 Lei das Sociedades por Ações, que tem por
finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de giro da
Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite
máximo desta reserva será de até 100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo
desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a
realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor
do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembléia Geral poderá deliberar
sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social, ou na
distribuição de dividendos.
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Parágrafo 1º – A Assembléia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma
participação nos lucros, nos termos do § 1º, do artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 2º – A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos
Investimentos” de que trata o item “f”, acima e a retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações não poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da
distribuição do dividendo obrigatório.
Artigo 34 – A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.
Artigo 35 – A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo com base
neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos intermediários e
intercalares ou juros sobre o capital próprio. A Companhia também poderá declarar dividendos
intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço
anual ou semestral. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio
previstos neste artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.
Artigo 36 – Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre o capital próprio que não
forem reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos após a data em que forem colocados à disposição
dos acionistas.
Artigo 37 – A Companhia poderá conceder doações e subvenções a entidades beneficentes, desde que
previamente autorizada pela Assembléia Geral, justificadamente.
CAPÍTULO VII
DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
Artigo 38 – Os administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que
praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei, do Regulamento do Novo Mercado e do
presente Estatuto.
Artigo 39 – A Companhia, nos casos em que não tomar o pólo ativo das ações, assegurará aos membros
do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria, por meio de terceiros contratados, a
defesa em processos judiciais e administrativos propostos por terceiros contra seus administradores,
durante ou após os respectivos mandatos, até o final do prazo prescricional de responsabilidade desses
administradores, por atos relacionados com o exercício de suas funções próprias.
Parágrafo 1º – A garantia prevista no caput deste artigo estende-se aos empregados da Companhia
e a seus mandatários legalmente constituídos, que atuarem em nome da Companhia.
Parágrafo 2º – Se o membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, o Diretor ou o
empregado for condenado, com decisão transitada em julgado, baseada em violação de lei ou do
estatuto ou em decorrência de sua culpa ou dolo, este deverá ressarcir a Companhia de todos os
custos, despesas e prejuízos a ela causados.
Parágrafo 3º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, contratar em
favor dos membros do seu Conselho de Administração e de seus Diretores, seguro para a cobertura de
responsabilidade decorrente do exercício de seus cargos.
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CAPÍTULO VIII
DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E DA SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 40 – A alienação do controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição
suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das
demais ações dos outros acionistas da Companhia, observando–se as condições e os prazos previstos
na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento
igualitário àquele dado ao Acionista Controlador alienante.
Parágrafo 1º – Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo indicados em letras maiúsculas terão
o seguinte significado:
“Acionista Controlador” – significa o acionista ou o grupo de acionistas vinculado por acordo de
acionistas ou sob controle comum que exerça o Poder de Controle da Companhia.
“Acionista Adquirente” – significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa
natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos,
ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior), ou
grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto e/ou que atue representando um mesmo interesse,
que venha a subscrever e/ou adquirir ações da Companhia. Incluem-se no conceito de Acionista
Adquirente qualquer pessoa (i) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada pelo
Acionista Adquirente; (ii) que controle ou administre sob qualquer forma o Acionista Adquirente; (iii)
que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por qualquer pessoa que controle ou
administre, direta ou indiretamente, o Acionista Adquirente; (iv) na qual o controlador do Acionista
Adquirente tenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15%
(quinze por cento) do capital social; (v) na qual o Acionista Adquirente tenha, direta ou
indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital
social; ou (vi) que tenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior
a 15% (quinze por cento) do capital social do Acionista Adquirente.
“Ações em Circulação” – significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia
e aquelas em tesouraria.
“Controle” – (bem como seus termos correlatos, “Controlador”, “Controlado”, “sob Controle
Comum” ou “Poder de Controle”) significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou
de direito. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de
pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum (grupo de controle) que seja
titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas
três últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem
a maioria absoluta do capital votante.
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“Grupo de Acionistas” – significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por
contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordo de acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle Comum; ou (b)
entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob Controle
Comum; ou (d) que atuem representando interesse comum. Incluem-se, sem limitação, nos exemplos
de pessoa representando um interesse comum (i) uma pessoa que detenha, direta ou indiretamente,
uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social da outra
pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum que detenha, direta ou
indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital
social das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações,
associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou
quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior,
serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas sempre que duas ou mais entre tais
entidades; (x) forem administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas
a uma mesma pessoa jurídica; ou (y) tenham em comum a maioria de seus administradores.
“Controle Difuso” – significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de 50%
(cinqüenta por cento) do capital social. Significa, ainda, o Poder de Controle quando exercido por
acionistas que, em conjunto, sejam detentores de percentual superior a 50% (cinqüenta por cento) do
capital social e que cada acionista detenha individualmente menos de 50% (cinqüenta por cento) do
capital social, desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não estejam sob
controle comum e nem atuem representando um interesse comum.
“Valor Econômico” – significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por
empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro
critério que venha a ser definido pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo 2º – O(s) Acionista(s) Controlador(es) alienante(s) ou o Grupo de Acionistas Controlador
alienante não poderá(ão) transferir a propriedade de suas ações, nem a Companhia poderá registrar
qualquer transferência de ações para o comprador do Poder de Controle, ou para aquele(s) que
vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos
Controladores a que alude o Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 3º – Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle
poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de
Anuência referido no parágrafo 2º deste artigo.
Artigo 41 – A oferta pública de aquisição disposta no artigo 40 também deverá ser efetivada (i) nos
casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do Controle
acionário da Companhia; e (ii) em caso de alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder de
Controle da Companhia, sendo que, neste caso, o Acionista Controlador alienante ficará obrigado a
declarar à CVM e à BOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar
documentação que o comprove.
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Artigo 42 – Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle desta,
em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o(s) Acionista(s) Controlador(es)
ou Grupo de Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
(a) efetivar a oferta pública de aquisição referida no artigo 40 deste Estatuto Social;
(b) ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores
à data de Alienação de Controle, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao
Acionista Controlador alienante e o valor pago em bolsa, por ações da Companhia neste período,
devidamente atualizado pela variação positiva do Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas – IGP-M/FGV.
(c) tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do
total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes à aquisição
do Controle.
Artigo 43 – Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo(s) Acionista(s)
Controlador(es), Grupo de Acionistas Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do
registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao
Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, de acordo com o artigo 45 deste Estatuto Social.
Artigo 44 – O(s) Acionista(s) Controlador(es) ou o Grupo de Acionistas Controladores da
Companhia deverá(ão) efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais
acionistas seja porque a saída da Companhia do Novo Mercado ocorra em virtude de: (i) os valores
mobiliários por ela emitidos passarem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado; ou (ii)
operação de reorganização societária na qual as ações da companhia resultante de tal reorganização
não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado. O preço a ser ofertado deverá corresponder,
no mínimo, ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 45 deste Estatuto
Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único – A notícia da realização da oferta pública mencionada no artigo 44 acima, deverá
ser comunicada à BOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia
Geral da Companhia que houver aprovado a saída ou aprovado referida reorganização.
Artigo 45 – Os laudos de avaliação previstos neste Estatuto Social deverão ser elaborados por
empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus Administradores e Acionista Controlador, devendo o laudo também satisfazer os
requisitos do § 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista
no § 6º do mesmo dispositivo legal.
Parágrafo 1º – A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor
Econômico da Companhia é de competência da Assembléia Geral, a partir da apresentação, pelo
Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não sendo computados
os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em
Circulação presentes na Assembléia Geral, que se instalada em primeira convocação, deverá contar
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações
em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com a presença de
qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
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Parágrafo 2o – Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente
pelo ofertante.
Artigo 46 – Caso haja Controle Difuso:
(a) sempre que for aprovado, em Assembléia Geral, o cancelamento de registro de companhia aberta,
a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo que,
neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que
tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em Assembléia Geral após ter
adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação
e que tenham aceitado a referida oferta pública;
(b) sempre que for aprovada, em Assembléia Geral, a saída do Novo Mercado, seja por registro das
ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária conforme previsto no artigo 44
deste Estatuto Social, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas
que tenham votado a favor da respectiva deliberação em Assembléia Geral.
Artigo 47 – Na hipótese de haver Controle Difuso e a BOVESPA determinar que as cotações dos
valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores
mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão
do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, o Presidente do
Conselho de Administração deverá convocar, em até 2 (dois) dias da determinação, computados
apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma
Assembléia Geral Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração.
Parágrafo 1º – Caso a Assembléia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo não seja
convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma poderá ser
convocada por qualquer acionista da Companhia.
Parágrafo 2º – O novo Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Extraordinária
referida no caput e no parágrafo 1º deste artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido
pela BOVESPA para esse fim, o que for menor.
Artigo 48 – Na hipótese de haver Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer
em razão do descumprimento de qualquer obrigação constante do Regulamento do Novo Mercado:
(a) caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembléia Geral, a oferta pública de
aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação
que implique o descumprimento; e
(b) caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da Companhia, a Companhia
deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia
aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em Assembléia Geral, a
manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição deverá
ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.
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Artigo 49 – É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de
uma das finalidades previstas neste Capítulo VIII, no Regulamento do Novo Mercado ou na
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas
as modalidades de oferta pública de aquisição e não haja prejuízo para os destinatários da oferta
e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 50 – A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição
prevista neste Capítulo VIII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela
CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme
o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação
de realizar a oferta pública de aquisição até que seja concluída com observância das regras aplicáveis.
Artigo 51 – Não obstante o previsto nos artigos 49 e 50 deste Estatuto Social, as disposições do
Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários
das ofertas mencionadas em referidos artigos.
CAPÍTULO IX
DA ARBITRAGEM
Artigo 52 – A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal (quando
instalado), obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado da BOVESPA, de acordo com seu respectivo Regulamento de Arbitragem, toda e qualquer
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara
de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO X
DA LIQUIDAÇÃO
Artigo 53 – A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembléia Geral
o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal
que deverá funcionar no período de liquidação.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 54 – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia Geral
e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 55 – As disposições contidas (a) no parágrafo único do artigo 1º, (b) no parágrafo único do
artigo 10, (c) nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 11, (d) no Capítulo VIII; e (e) no artigo 52 deste
Estatuto Social somente terão eficácia a partir da data de publicação do Anúncio de Início de
Distribuição Pública de Ações, referente à primeira distribuição pública de ações da Companhia.
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ANEXO B

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando
a realização da Oferta
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ANEXO C

Minuta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia que
deliberará sobre o preço de emissão
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Minuta
NORSE ENERGY DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº. 07.467.619/0001-50
NIRE: 33.3.0028410-9
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM [30] DE JANEIRO DE 2008
I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos [30] dias do mês de janeiro de 2008, às 18:00, na sede social de Norse
Energy do Brasil S.A., na Praia de Botafogo nº 228, bloco A, sala 801 (parte), Botafogo, Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, doravante referida como a “Companhia”.
II. PRESENÇA: Presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, Srs. Øivind Risberg, Abelardo de Sá Neto, Milton Romeu Franke, Petter Mannsverk
Andresen e John Milne Albuquerque Forman, em razão do que fica dispensada a exigência de
convocação, nos termos do Artigo 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.
III. MESA: Presidente: Øivind Risberg; Secretária: Lívia Valverde Almeida Santos.
IV. ORDEM DO DIA: 1) Aprovar a fixação e justificativa do preço de emissão das ações (“Ações”) objeto
da oferta pública de distribuição primária aprovada pela reunião do Conselho de Administração
realizada em [8] de janeiro de 2008 (a “Oferta”). 2) Aprovar a destinação de valores à conta capital e à
conta de [ágio/reserva de capital]. 3) Aprovar o Prospecto Definitivo e o Offering Memorandum a serem
utilizados na Oferta. 4) Ratificar a celebração dos documentos relacionados com a Oferta e autorizar a
Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução da Oferta.
V. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES: Instalada a
Reunião, após a discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de
Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
1) Aprovar o preço de R$[•] ([•]) por Ação (“Preço de Distribuição”), fixado com base no resultado
do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”)
conduzido pelo Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e pelo [•] (“[•]”, e em conjunto
com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), em conformidade com o art. 44 da Instrução n.º
400 da Comissão de Valores Mobiliários, e de acordo com o inciso III, do § 1.º, do art. 170 da Lei
n.º 6.404/76, de modo que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia, tendo em vista que as Ações serão distribuídas por meio de distribuição pública, em
que o valor de mercado das Ações foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais (conforme definidos no prospecto
definitivo da Oferta) apresentaram suas ordens firmes de compra no contexto da Oferta. Os
investidores não institucionais (conforme definidos no prospecto definitivo da Oferta) que aderiram
à Oferta não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de fixação do
Preço de Distribuição.
2) Aprovar a destinação, do Preço de Distribuição, de R$[•] à conta capital e de R$[•] à conta de
[ágio/reserva de capital], de forma que, do valor total da Oferta, R$[•] serão destinados à conta
capital e R$[•], à conta de [ágio/reserva de capital]. Dessa forma, o capital social da Companhia
passará de R$[•] para R$[•].
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3) Aprovar o Prospecto Definitivo e o Offering Memorandum final a serem utilizados na Oferta.
4) Ratificar a celebração pela Companhia de todos os documentos relacionados com a Oferta,
inclusive: (a) Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Colocação de
Ações de Emissão da Companhia, a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores, tendo
como interveniente anuente, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“Contrato de
Distribuição”); (b) Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, UBS
Securities LLC e [•] (“Placement Facilitation Agreement”); (c) Instrumento Particular de Contrato
de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão da Companhia,
a ser celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e o UBS Pactual Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Contrato de Estabilização”); (d) Lock-up Agreement; e o (e) Contrato de
Prestação de Serviços da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que serão devidamente
arquivados na sede social da Companhia, bem como assumir todas as obrigações estabelecidas nos
referidos documentos, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os demais atos
e assinar todos os demais documentos necessários à realização da Oferta, na forma contemplada no
Prospecto Definitivo, no Contrato de Distribuição, no Placement Facilitation Agreement, no
Contrato de Estabilização e nos demais documentos da Oferta.
VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, [30] de
janeiro de 2008. Membros do Conselho de Administração presentes: Øivind Risberg, Abelardo de Sá
Neto, Milton Romeu Franke, Petter Mannsverk Andresen e John Milne Albuquerque Forman.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

_____________________________________
Lívia Valverde Almeida Santos
Secretária
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ANEXO D

Declarações da Companhia e do Coordenador Líder de que trata o artigo 56 da
Instrução CVM 400
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4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANEXO E

Demonstrações Financeiras (Controladora e Consolidada) da Companhia referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 e Parecer da
Ernst & Young Auditores Independentes S.S

ANEXO F

Demonstrações Financeiras combinadas consolidadas da Companhia referentes
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e
Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S

ANEXO G

Informações Trimestrais – ITR (Controladora e Consolidadas) da Companhia,
relativas ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2007

ANEXO H

Demonstrações Financeiras combinadas consolidadas da Companhia,
relativas aos períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro
de 2006 e 2007 com relatório de revisão limitada da Ernst & Young
Auditores Independentes S.S

ANEXO I

Informações Anuais relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2006 (somente informações não constantes do Prospecto)
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ANEXO F

Demonstrações Financeiras combinadas consolidadas da Companhia referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e Parecer da
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
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ANEXO G

Informações Trimestrais – ITR (Controladora e Consolidadas) da Companhia,
relativas ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2007
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ANEXO H

Demonstrações Financeiras combinadas consolidadas da Companhia, relativas aos
períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2006 e 2007 com relatório
de revisão limitada da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
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Informações Anuais relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
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Companhia
Norse Energy do Brasil S.A.
Praia de Botafogo, nº 228, sala 801 (parte), Botafogo
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040
Coordenador Líder
Banco UBS Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 10º andar
São Paulo, SP, CEP 04538-133
Coordenador
UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S. A.
Avenida Eusébio Matoso, nº 891, 21º andar
São Paulo, SP, CEP 05423-901
Consultores Legais Locais da Companhia
Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados
Praia de Botafogo, nº 228, cj. 1101, Botafogo
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040
Consultores Legais Locais dos Coordenadores
Machado, Meyer, Sendacz e Ópice Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 11º andar
São Paulo, SP, CEP 04538-133
Consultores Legais Externos da Companhia
Clifford Chance LLP
Rua Helena, nº 260, 6º andar, Vila Olímpia
São Paulo, SP, CEP 04552-050
Consultores Legais Externos dos Coordenadores
Simpson Thacher & Bartlett LLP
425 Lexington Avenue
Nova Iorque, Estados Unidos da América, CEP 10017
Auditores Independentes da Companhia
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Praia de Botafogo nº 300, 13º andar, Botafogo
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040
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