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No dia 11 de maio, a companhia de petróleo espanhola Repsol-YPF anunciou sua última grande 
descoberta: hidrocarbonetos nas águas brasileiras da bacia de Santos num poço batizado de 
Panoramix localizado a 180 km do litoral paulista. Além do potencial importante de gás e de 
gás liquefeito desse ativo, a descoberta reforça a aposta do grupo no Brasil, onde já acumula 
três grandes descobertas em apenas cinco meses este ano. A primeira delas, o poço de 
Piracuá, ocorreu em janeiro; três meses depois, a petroleira espanhola ratificou sua viabilidade 
econômica. A segunda descoberta, o poço de Iguaçu, ocorrida em abril, também está 
localizada na bacia de Santos. O terceiro poço descoberto, Panoramix, é o mais recente dos 
três. As descobertas se situam dentro do novo mapa estratégico que a Repsol vem traçando 
para a América Latina, e que lhe permitirá reduzir sua exposição aos arbítrios de alguns 
governos da região como os do Equador, Bolívia, Venezuela e Argentina. Além disso, a 
empresa vem procurando aproveitar as oportunidades disponíveis na América do Norte na 
expectativa de fornecer energia aos EUA. 

Os últimos anos de atividades do grupo comandado por Antonio Brufau na região foram 
realmente difíceis. O auge do populismo em vários países do subcontinente colocou em risco 
grande parte dos seus investimentos. À argentinização da Repsol, tão desejada por Cristina 
Kirchner, somaram-se as medidas expropriatórias da Bolívia, Venezuela e Equador, obrigando 
a empresa a recorrer à diplomacia com o propósito de salvaguardar, até onde possível, seus 
investimentos, já que perdeu 25% de suas reservas em dois anos. Ao mesmo tempo, porém, a 
empresa foi reconfigurando sua estratégia na região em conformidade com o Plano Estratégico 
2008-2012, ciente de que teria de reduzir sua exposição nesses países e reagir não só com 
belas palavras, mas também com atitudes fortes. Nesse novo contexto, o Brasil mereceu 
destaque. 

O exemplo mais óbvio da importância que o Brasil adquiriu para a Repsol se vê pelo fato de 
que a empresa considera os descobrimentos em águas profundas da bacia de Santos como um 
dos 10 projetos essenciais do seu Plano Estratégico de 2008-2012. O enorme potencial 
exploratório da região faz dela “uma das áreas de crescimento mais importantes do grupo no 
mundo todo”, conforme admite a própria empresa. Além disso, ajuda a consolidá-la em 
primeiro lugar no ranking das empresas estrangeiras no segmento da exploração mineral, e a 
segunda do país, sendo superada apenas pela Petrobras. Diante disso, Argentina e Venezuela 
perdem força. 



Giro estratégico 

“Foi correto ter reduzido a exposição estratégica nesses países”, observa Joaquín Garralda, 
professor de estratégia da IE Business School. Para Garralda, além de ter atenuado a tensão a 
que estava submetida a petroleira em face do comportamento hostil de governos como o de 
Cristina Kirchner e de Hugo Chávez, “que prejudicaram fortemente a cotação da empresa, a 
Repsol soube também reagir, o que pode levar esses governantes a rever seu 
posicionamento”. No momento, a Argentina parece estar mudando o tom. E isso não só porque 
a Repsol decidiu mostrar pulso firme, mas também porque o governo se viu acuado entre a 
cruz e a espada na esteira da queda da bolsa, que freou a abertura de 20% do capital da 
petroleira argentina. 

“Os analistas sempre criticaram a Repsol por sua falta de reservas — um problema que a 
empresa tentou solucionar com a aquisição da argentina YPF, mas a atitude posterior de 
Kirchner complicou a estratégia”, observa Xavier Mena, professor de economia da Esade. Ele 
acrescenta: “Contudo, esse é um problema de todas as grandes companhias de petróleo 
multinacionais. A Exxon, BP e Shell também vêm perdendo posições no ranking de reservas, já 
que países do mundo todo estão nacionalizando suas reservas e, consequentemente, as 
grandes empresas públicas vão se fortalecendo. Por isso, as multinacionais privadas têm 
procurado reservas em águas profundas, que são consideradas internacionais, competindo no 
segmento com tecnologia e poder de fogo financeiro.” 

Ainda há alguns governos abertos a empresas estrangeiras, como o Peru, do presidente Alan 
García. Como explica o professor da Esade: “O Peru já era um país bastante aberto às 
multinacionais no governo do ex-presidente Alejandro Toledo, e continua a sê-lo agora com 
Alan García.” Portanto, o Peru deverá ser o novo protagonista da região andina no âmbito da 
história que a petroleira espanhola vem tentando escrever. A Repsol anunciou que investirá 
US$ 500 milhões (€ 370 milhões) ao ano durante os próximos exercícios até completar US$ 6 
bilhões (€ 4,450 bilhões) em projetos de gás natural e hidrocarbonetos. Atualmente, a 
empresa tem um investimento total de US$ 2,2 bilhões (€ 1,630 bilhão) no país, onde chegou 
em 1995. Hoje, o Peru é o terceiro grande beneficiário dos investimentos da companhia 
espanhola no mundo todo, perdendo apenas para a Espanha e a Argentina. É claro que isso foi 
possível graças às boas relações que a empresa mantém com o governo de García, além das 
possibilidades oferecidas pelo país para que a Repsol leve seus negócios para o norte da 
América. 

Além dos diferentes lotes de exploração petrolífera e de gás que a empresa tem distribuídos 
por vários pontos do Peru, chama a atenção sua participação nas jazidas de gás natural de 
Camisea e a licença obtida em 2007 para exportar esse recurso para o México a partir do ano 
que vem. Nesse sentido, resta apenas esperar uma vaga na agenda de Barack Obama para 
começar a fornecer gás para a maior potência do mundo. 

A empresa espera fazê-lo não só a partir do Peru, mas também do Canadá. Ali, a Repsol tem 
uma participação de 75% no terminal de importações e de regasificação Canaport LNG, em 
fase final de construção, e que deve começar a funcionar no final de junho. Será a primeira 
regasificadora do país que, além de suprir o abastecimento interno, espera abastecer também 
o vizinho americano. A Repsol planeja também atender ao mercado dos EUA por meio de um 
acordo recente pelo qual comprará toda a produção de gás natural do projeto Deep Panuke, da 
EnCana Corp., na costa canadense do Oceano Atlântico, que fornecerá até 300 milhões de pés 
cúbicos diários de gás natural. 

 



O Brasil e o Peru podem se considerar, portanto, palco de mudanças da estratégia da Repsol 
na América Latina, além de serem países chaves dentro do objetivo ambicioso do grupo, que 
consiste em duplicar de tamanho até 2012. A empresa destinará € 12,3 bilhões (US$ 16,6 
bilhões) para esse desafio, um investimento que a Repsol mantém firme, apesar da crise 
financeira. As dificuldades vivenciadas pela empresa nos últimos anos a convenceram de que é 
necesário mudar. Para isso, é preciso reduzir riscos e diversificar a produção.  

Um exemplo claro de mudança de estratégia consiste no fato de que a América Latina 
representará apenas um terço dos negócios da petroleira em 2012, desde que seus objetivos 
sejam atingidos. Antes do plano estratégico, a empresa previa investir no mínimo 50% dos 
seus recursos na região. “A Repsol não vai abrir mão da América Latina, porque é ali que estão 
os recursos; no entanto, pode diversificar seus riscos”, observa Joaquín Garralda. Para ele, 
nenhuma empresa está livre da ascensão de um governo populista que mude as regras do 
jogo e coloque em risco seus investimentos. Contudo, no caso específico do Brasil, ressalta 
que “Lula surpreendeu a todos positivamente, e não creio que a Repsol seja prejudicada no 
país, isto é, pelo menos durante seu mandato.” 

Os analistas da companhia espanhola Renta 4, cientes do momento difícil por que passa o 
setor petroleiro em virtude da queda dos preços do petróleo cru (54% nos últimos doze 
meses) e do gás (42%), elogiam a atitude da empresa e, principalmente, “a estratégia bem 
pensada de reduzir sua posição excessiva na Argentina, que responde por 66% da produção e 
25% de lucro líquido operacional, aumentando seus investimentos em regiões mais rentáveis, 
como o Peru, Brasil e o Golfo do México”. Os especialistas da empresa de análises IG Markets 
acrescentam que “embora as reservas comprovadas e os objetivos de produção continuem 
sendo o ponto fraco do grupo diante de seus rivais, a recente descoberta de reservas imensas 
de petróleo no Brasil poderia desanuviar os horizontes da empresa e melhorar suas 
perspectivas de produção”. 

Olhando para o passado 

Os problemas enfrentados pela Repsol, e que os analistas continuam a classificar como as 
principais dúvidas que cercam a empresa, tampouco são novos. Um simples exercício de 
revisão de arquivos traz à tona as seguintes palavras de Altina Sebastián, professora de 
finanças da Universidade Complutense de Madri, no artigo “Reservas da Repsol ficam sem 
combustível”, publicado pelo Universia Knowledge@Wharton há três anos. No artigo, a 
professora dizia que “se para uma petroleira as reservas são a dispensa a que ela recorre para 
alimentar suas atividades cotidianas a média e a longo prazos, a Repsol precisa encontrar, 
urgentemente, novas fontes de recursos: sua taxa de reposição é baixa: em torno de 20%, 
isto é, a empresa só renova 2 de cada 10 barris que vende todos os anos. Trata-se de um 
índice que a deixa muito longe das líderes do setor”. Nesse mesmo artigo, Sebastián ressalta 
também que “o maior risco para a Repsol está na Argentina, de onde procedem 60% da 
geração de recursos da empresa”. 

Reler essas palavras é um exercício interessante que comprova como o grupo comandado por 
Antonio Brufau foi contornando as difíceis barreiras que encontrou há três anos. Na ocasião, a 
Repsol trabalhava com o Plano Estratégico 2004-2009, que previa investimentos de US$ 1,4 
bilhão para uma meta de produção de 1,324 bilhões de barris equivalentes de petróleo ao dia. 
Contudo, as armadilhas argentinas, bolivianas e venezuelanas, somadas ao duro golpe que foi 
para o grupo admitir, da noite para o dia, que suas reservas comprovadas de gás natural e de 
petróleo cru internacionais eram 25% inferiores ao esperado até então, fez com que o diretor 
espanhol revolucionasse a empresa toda. 

 



O Plano Estratégico foi substituído pelo atual, que tem como horizonte 2012 e objetivos de 
investimentos duas vezes maiores do que os anteriores. Em vez de se intimidar, a empresa 
tinha de recuperar as reservas perdidas e o único caminho para isso seria através da 
descoberta de novas jazidas. Isto sim, além do problema argentino, era a verdadeira bomba-
relógio. O tempo parece estar dando razão a Repsol, como mostra o fato de a companhia 
espanhola ter feito as maiores descobertas até agora este ano. Ela o fez reduzindo o risco nos 
países hostis e sobre novas bases na América Latina: no Peru, Brasil e Golfo do México. O 
mapa estratégico do grupo mudou, e parece que para melhor. Isto, é claro, desde que o preço 
do barril se recupere, porque, conforme diz Mena, “um preço inferior a US$ 70 o barril gera 
desconfiança na hora de levar a cabo grandes investimentos como os que a Repsol tem feito, 
de capital intensivo e com retornos a muito longo prazo”. 
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