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Para a Pdvsa, tudo vai de vento em popa. Para
seus adversários, o navio faz água. E a verdade
jaz em algum ponto submerso entre esses dois
extremos Antônio Maria Delgado, Miami

A
Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) vive seu
melhor momento. Os
ainda altos preços do

petróleo, o plano de expan-
são da empresa e os esforços
para reduzir sua dívida estão
cimentando a posição da es-
tatal venezuelana como uma
das maiores potências dentro
dessa rentável indústria.

Um minuto. Não se trata
do melhor. A Pdvsa passa por
seu pior momento: a empresa
não apenas mente sobre sua
gestão como está destruindo
sua capacidade de produção,
causando a ela danos que
poderão levar muitos anos
para serem reparados. Ou
que podem ser irreparáveis.

Tudo depende de em quem
se quer acreditar. Numa guer-
ra ideológica como a que a
Venezuela está submersa, a
primeira vítima costuma ser
a verdade. E o que realmen-
te acontece na Petróleos de
Venezuela não parece ser
exceção.

Oficialmente, as vendas
da Pdvsa aumentaram 31%
em 2008, para US$ 126,4
bilhões, montante suficiente
para superar Pemex e Petro-
bras e retomar o primeiro
lugar dentro do ranking das
500 Maiores Empresas da
América Latina. O lucro da
companhia aumentou 50%,
para US$ 9,4 bilhões, e a
capacidade de produção do
país encontra-se acima dos
3,2 milhões de barris diários
(bpd).

Mas os críticos da em-
presa, grupo que inclui es-
pecialistas internacionais e
alguns de seus ex-executivos
mais capacitados - muito
dispostos a falar - afirmam
que a produção da empresa
é muito menor.



Quando a imprensa busca
pesquisar dados da Pdvsa, ba-
te de frente com uma nuvem
impenetrável. Os esforços de
AméricaEconomia para falar
com um porta-voz da empresa
não foram frutíferos. Mem-
bros da empresa de auditoria
Alcaraz Cabrera Vázquez,
representante da KPMG na
Venezuela e encarregada de
auditar as cifras da Pdvsa, não
quiseram fazer comentários
alegando confidencialidade
em sua relação com o cliente.
Outro fato relevante é que
em 2006 a Pdvsa deixou de
enviar seus dados à SEC dos
Estados Unidos.

"Não conheço ninguém,
incluindo os membros da
Opep, que esteja de acor-
do com esses números de
produção", diz Christopher
Sabatini, diretor de Política
do Conselho das Américas,
em Nova York. "Esse nú-
mero (3,2 milhões de barris
diários) não foi confirmado
por nenhuma fonte indepen-
dente e até seus aliados mais
próximos dentro da Opep não
consideram verdadeiros tais
números de produção divul-
gados pela Pdvsa".

As projeções mais próxi-
mas aos dados fornecidos pela
Pdvsa colocam a produção do
país em um nível máximo de
2,7 milhões de bpd, enquanto
a maior parte dos prognósti-
cos obtidos para a elaboração
desta matéria colocam esse
nível dentro de uma estreita
margem dos 2,25 milhões de
bpd a 2,45 milhões de bpd. Sob
esses cálculos, e levando em
conta o preço médio de 2008
anunciado pela empresa, de
USS 86,49 o barril, o valor do
petróleo extraído pela empresa
estaria entre USS 71, l bilhões
e USS 85,2 bilhões.

A esse valor seria preciso
somar a receita derivada de
atividades de refino, e des-
contar a produção dirigida
ao consumo nacional, equi-
valente a mais de 400 mil
barris diários. Também seria
preciso descontar o subsídio
que a Venezuela concede a
outras nações através de sua
política da petro-diplomacia,
incluindo Cuba (aporte estima-
do em 92 mil barris diários)
e os 120 mil da Petrocaribe.
Com base em uma produção
de 3,2 milhões diários, o valor
do petróleo extraído somaria

USS 101 bilhões.
A pouca transparência da

Pdvsa se deveria ao uso que o
governo de Hugo Chávez faz
da companhia. "Está usando
a petrolífera como caixa 2.
Esse dinheiro já não é admi-
nistrado pela empresa como
acontecia antes. Ele agora vai
parar em diferentes 'missões'

que o governo mantém para
realizar seus gastos dentro
e fora do país, sem controle
e sem que tenha que prestar
contas a ninguém", diz Pedro
Mantellini, ex-assessor da
presidência da Pdvsa.

As autoridades do gover-
no venezuelano contam uma
versão muito diferente. O mi-
nistro de Energia e Petróleo,
Rafael Ramírez, que também
é o presidente da Pdvsa, disse
em reiteradas ocasiões que o
plano "Siembra Petrolera",
que contempla investimentos
de dezenas de bilhões de dó-
lares para ampliar a produção
do país, começa a dar frutos.
"A Pdvsa está entre as quatro
empresas de petróleo mais im-
portantes no mundo", afirmou
Ramírez em uma coletiva de
imprensa realizada no começo
de junho. A atual fortaleza da
empresa "é produto de dois
fatores: o desenvolvimento
do plano de investimentos e
o processo de nacionalização
da Faixa petrolífera do Ori-
noco que se completou no
ano passado".

Esse processo contemplou
a eliminação dos diversos ar-
ranjos que a Pdvsa mantinha

foram criados sob condições
injustas para o fisco. "Menos
mal que aqui existe uma re-
volução", disse recentemente
Ramírez, em uma entrevista
para uma rádio local. "Aqui
tinham fixado um royalty de
1% quando a taxa normal
era 16,6%; tinham fixado o
Imposto de Renda em 34%,
quando a taxa do petróleo era
de 50%, e tinham realizado
um conjunto de negócios que
tiravam o manejo soberano de
nosso petróleo e o levavam
às transnacionais."

Esse tipo de negociação
teria permitido colocar um
ponto final no processo de
"descapitalização" ao qual a
empresa tinha sido submetida
entre 1987 e 2003. "Do ano
de 1999, quando o patrimônio
era de USS 23,72 bilhões, a
levamos a USS 71,51 bilhões.
Praticamente duplicamos o
patrimônio da Pdvsa", disse
o ministro ao anunciar os úl-
timos resultados financeiros
da empresa.

Mas os ex-executivos da
petrolífera questionam a vali-
dez desse tipo de declaração.
Para eles, a grande perda de
talentos sofrida pela empresa

com várias transnacionais para
a extração do pesado betume
de petróleo da Faixa, que
deve ser processado antes de
vendido. A empresa também
endureceu os termos das ope-
rações conjuntas em outros
projetos, medida que classi-
ficou como necessária já que,
segundo o ministro, os acordos

a partir da greve petrolífera de
2002, a decisão do governo
de desviar os fundos que tra-
dicionalmente estavam sendo
usados nas necessárias obras
de exploração e produção e
as expropriações estão soca-
vando ainda mais as bases da
companhia.

Horacio Medina, ex-geren-



te de convênios operacionais
de exploração e produção da
Pdvsa, diz que não há evidên-
cia de que a empresa esteja
investindo bilhões de dólares
para ampliar sua produção.
"Investidores dessa magnitude
são difíceis de ocultar", afirma.
"Não há investimentos em ex-
ploração, nem em poços. E não
se pode garantir a descoberta
de petróleo se a companhia
tem 40 perfuradoras a menos
do que deveria ter."

Para quem busca avaliar a
quantidade de petróleo que a
Venezuela realmente produz, a
questão das máquinas de per-
furação e reparo é de especial
importância, já que são uma
espécie de pistola fumegante
que revela o grau de atividade
da indústria. Esses equipamen-
tos, cuja existência no mundo
é limitada, são essenciais para \
combater o natural declínio da
produção petrolífera.

"Todos os anos, tínhamos
que repor entre 600 mil e 700
mil barris para nos manter 
dentro dos mesmos níveis do 
ano anterior", diz Medina,
em referência ao nível de
produção de 3,25 milhões de
barris diários que a companhia
mantinha no início da década.
"Para fazê-lo, era necessário
ter 122 perfuradoras com mesa
rotatória capazes de perfurar e
reparar poços, realizar inves-
timentos em injeção de águas
e novas perfurações e reparos.
Hoje, segundo a própria Pdvsa,
a companhia conta com 84
desses equipamentos."

Medina acrescenta que um
conjunto de 84 máquinas é
consistente com um nível de
produção da ordem de 2,5 mi-
lhões de bpd, mas não dos 3,2
milhões que o governo garante
produzir. Outra prova desse
declive na produção reside

na quantidade de poços ina-
tivos divulgados pela própria
empresa. Em 2002, haviam
13 mil poços inativos. No
último relatório lançado pelo
Ministério, o número de poços
inativos tinha aumentado para
mais de 20 mil.

Mantellini, o ex-assessor
da presidência da empresa,
diz que, apesar dos reitera-
dos anúncios do governo de
que a Pdvsa está investindo
constantemente em ampliar
sua produção - o último
deles contempla US$ 13
bilhões para investir este
ano -, na verdade é pouco o
que a empresa está fazendo
para combater esse declínio.
"Todo o dinheiro está sendo
usado pelo setor político.
Quando um poço se danifi-
ca, porque não há recursos
para executar a operação de
manutenção ou recuperação
deste, a empresa está optando
por deixá-lo assim, por isso a
produção e a capacidade de
refino caem."

Mas que equipamentos,
porém, o verdadeiro dano
para a companhia é a fuga de

parte da oferta da empresa
provém atualmente das insta-
lações que foram construídas
no país pelas transnacionais
através das associações estra-
tégicas e que foram expropria-
das em maio de 2007. "Se se
exclui essa produção, então
vemos que a produção própria
da Pdvsa ronda em torno de
1,5 milhão de bpd, que é o
que realmente teria que se
comparar com os 3,6 milhões
de bpd que se produziam em
1998", afirma.

E a capacidade de produção
não poderia ser reduzida ain-
da mais como conseqüência
da recente expropriação das

realizado de forma adequada,
pode conduzir à perda dessa
produção."

A Pdvsa também enfrenta
uma redução da produção dos
estados orientais de Monagas
e Anzoátegui, como resultado
da expropriação das operações
da norte-americana Williams
Cos, que se encarregava da de-
licada tarefa de injetar água e
gás para manter intactos os 400
mil barris diários provenientes
dessa zona. Medina destaca que
essa tarefa é muito complexa,
requer tecnologia de ponta, e
teria sido um desafio para a
Pdvsa até quando estava em
seu melhor momento.
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talentos. "Houve uma perda
massiva de capital humano",
diz Ramón Espinaza, ex-
economista chefe da Pdvsa.
"Foram-se dois terços do
pessoal profissional, técnico e
dos gerentes, e que não foram
substituídos na área. A Pdvsa
cresceu, mas em segmentos
que não tem nada a ver com a
produção e o processamento
de petróleo."

Segundo Espinaza, grande

empresas de serviços petro-
líferos. "O resultado disso
será uma queda na produção
tradicional de petróleo", diz
Jorge Pinón, ex-presidente
da Amoco Oil da América
Latina. "Grande parte da atual
produção da Pdvsa provém da
área do Lago de Maracaibo,
que consiste em poços mui-
to velhos que requerem um
alto nível de manutenção e
de trabalho que, se não for

"Temo - e digo isso com
muito pesar pelo impacto
que teria - que em poucos
meses vamos ver uma perda
considerável na capacidade
de produção do país.", diz
Medina. "E, o que é pior, na
possibilidade de eventualmente
resgatar esses campos, porque
o tipo de dano provocado po-
de ser irreparável e fazer com
que parte desses depósitos se
percam para sempre." •
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