


N as últimas cinco décadas, a Petrobras reinou abso-
luta na área de prospecção e refino de petróleo.
Essa primazia lhe garantiu uma posição confortável
no cenário mundial. É a segunda empresa mais va-

liosa da América Latina (avaliada em US$ 94 bilhões),
perdendo apenas para o grupo mexicano de telecomuni-
cação America Móvil. E mais: o lucro de US$ 12,1 bilhões,
obtido em 2006, pôs a Petrobras na quarta colocação no
ranking das petroleiras das Américas cujas ações são ne-
gociadas em bolsa. Acostumada a operar sob monopólio, a
Petrobras está prestes a conviver com a concorrência. De
fato e de direito. Na semana passada, a americana El Paso
Corporation recebeu o "sinal verde" da Agência Nacional
de Petróleo (ANP) para explorar o campo de Pinaúna,

situado na costa da Bahia. Será o
primeiro projeto de produção indepen-
dente nesta área. Hoje, diversas corpo-
rações estrangeiras, como a Shell,
atuam em parceria com a Petrobras.
No caso da El Paso, a "produção solo"
começa em novembro. Até lá, no entan-
to, ela manterá os estudos com o intui-
to de agregar novas jazidas ao volume
atual de reservas, estimado em 73,6 mi-
lhões de barris de petróleo e 800 mi-
lhões de metros cúbicos (m3) de gás.
Com isso, a El Paso engrossa a lista pu-
xada por sua compatriota Devon -
dona do campo de Polvo, na Bacia de
Campos (PJ) -, cuja operação também
se inicia neste ano. A direção da subsi-
diária da El Paso não revela detalhes
de seu plano para o País. Mas, de acor-
do com Brent Smolik, presidente de ex-
ploração e produção da El Paso Corpo-

ration, as ambições não são pequenas.
Em recente encontro com analis-
tas em Wall Street (Nova York),
Smolik disse que a companhia se-
parou US$ 215 milhões para apli-
car neste ano em países emer-
gentes como Brasil e Egito. Isso
sem contar os US$ 357,7 milhões que
a filial tem em caixa, fruto da venda
das usinas termelétricas El Paso Rio
Claro e El Paso Rio Grande, exata-
mente para a arqui-rival Petrobras.

Na avaliação de Giuseppe Bacoppoli,
professor da Coordenadoria de Progra-
mas de Pós-Graduação da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (Coppe-
UFRJ), a competição veio para ficar.
Estudioso do setor, ele diz que até 2030
as corporações privadas deverão res-
ponder por cerca de 50% da produção
brasileira de petróleo. O cálculo de Ba-

coppoli leva em conta o número de
áreas licitadas pela ANP desde a aber-
tura formal do mercado, em 1997, nas
quais já foram investidos R$ 59,4 bi-
lhões. São companhias sediadas
em países como Espanha (Rep-
sol), Portugal (Petrogal), Noruega
(Statoil e Norsk Hydro) e Canadá
(Resources) cujas bandeiras, em bre-
ve, estarão tremulando em território
brasileiro. "O setor de petróleo e gás
vem crescendo entre 7% e 8% ao ano e
já representa 12% do PIB", completa
Felipe Dias, gerente de economia e po-
lítica do Instituto Brasileiro do Petró-
leo. Pelas contas do instituto, os inves-
timentos privados no segmento soma-
rão outros US$ 25 bilhões até 2011.

Segundo os especialistas,
apesar do gigantismo da Pe-
trobras, que hoje domina 97%
da produção e 98% do refino,
as novatas possuem condições
técnicas e recursos para bri-
lhar no mercado brasileiro. A
El Paso, por exemplo, tem
como principal vantagem o
baixo custo de exploração na
Bahia, já que seu campo está a
apenas 13,5 quilômetros da
costa. Com isso, a produção de
cada barril custará o equiva-
lente a US$ 10. Montante sig-
nificativamente abaixo do gas-
to pela Petrobras na Bacia de
Campos (RJ): cerca de US$
30, de acordo com o mercado.

"A El Paso foi uma das que mais inves-
tiram no Brasil e hoje está colhendo os
frutos dessa aposta", opina o professor
Bacoppoli. Para ele, essa nova reali-
dade não ameaça a sobrevivência da
Petrobras. Muito pelo contrário. "A
quebra do monopólio foi positiva para
a empresa", diz ele. É que na iminên-
cia de enfrentar as gigantes, ela am-
pliou sua eficiência e apostou na inter-
nacionalização. Resultado: desde 2003
o lucro dobrou e hoje 38,8% das ações
já estão nas mãos de estrangeiros.
"Isso reduz a ingerência política na
companhia", avalia. Agora, só falta
esse ambiente de competitividade se
refletir no bolso do consumidor. H
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