
O petróleo levará a China a fazer aquisições na América Latina?  

A China topou com um trecho acidentado no percurso que vem seguindo e que deverá 
convertê-la na maior potência econômica do mundo. A ausência de recursos naturais em 
volume suficiente para garantir o abastecimento de petróleo ameaça diminuir, no futuro, o 
ritmo de crescimento do gigante asiático. Contudo, a China está disposta a tudo para se livrar 
desse tipo de dificuldade. Os chineses partiram para o exterior, talão de cheque na mão, no 
intuito de adquirir o maior número possível de reservas. Operações como a compra da 
canadense Addax Petroleum pela estatal chinesa Sinopec, ou o interesse da China National 
Petroleum e da CNOOC pela aquisição da YPF, filial argentina da Repsol, não deixa dúvida 
alguma sobre a estratégia adotada pelas companhias de petróleo chinesas nos últimos tempos. 

No entanto, a que se deve esse comportamento? Mauro Guillén, diretor do Instituto Joseph H. 
Lauder de Administração e Estudos Internacionais da Wharton, diz que “todas as empresas 
integradas de petróleo, não só as chinesas, precisam de acesso às jazidas, porque seu valor 
em bolsa e sua futura viabilidade dependem de reservas comprovadas. Na China há muito 
pouco petróleo para as imensas necessidades do país, por isso as companhias chinesas 
precisam buscar fora as jazidas de que necessitam”. Juan Carlos Martínez-Lázaro, professor de 
economia da escola de negócios IE aprova a ideia: “Embora a China seja o quinto produtor 
mundial de petróleo cru, com quase 3,8 milhões de barris ao dia, no ano passado o consumo 
diário foi de 8 milhões de barris. Portanto, a China precisa buscar no exterior o que falta para 
garantir o abastecimento interno.” 

Com 1,5 bilhão de habitantes, a República Popular da China converteu-se no país mais 
populoso do mundo, e no segundo maior consumidor de petróleo depois dos EUA. As previsões 
mostram, além disso, que essa demanda crescerá 150% até 2020 a um ritmo aproximado de 
7,5% ao ano. Um simples dado ajuda a mostrar a mudança por que está passando o país: o 
número de carros será multiplicado por 90 entre 1990 e 2010, e pode superar o número 
existente nos EUA em duas décadas. 

“Os chineses trocaram a bicicleta pelo carro”, diz Mike Rosenberg, diretor geral de estratégia 
da escola de negócios IESE. “A economia chinesa cresce muito, o que requer um consumo 
enorme de energia. Contudo, para chegar ao nível de uma potência do Ocidente, será preciso 
consumir três vezes mais. Portanto, se o consumo triplicará, será preciso saber de onde o país 
irá tirar o recurso de que precisa”, acrescenta Rosenberg. A resposta é o que já está 
ocorrendo: o gigante asiático fará as aquisições de que necessita para garantir o 
abastecimento de petróleo. 

Vantagem do momento 

Conforme explicam os especialistas, a China precisa garantir o máximo possível o controle 
sobre as fontes de energia mundiais, sempre expostas aos vaivens do preço do barril de 
petróleo. Embora o preço do barril tenha se estabilizado durante as últimas semanas abaixo 
dos US$ 70, no caso do Brent, a provável volta aos valores históricos recordes de 2008, 
quando o barril chegou a US$ 150, arrebentariam as grandes companhias industriais chinesas. 

Por isso, a petroleira estatal chinesa Sinopec não hesitou em pagar 8,320 bilhões de dólares 
canadenses (cerca de 5,3 bilhões de euros) pela Addax Petroleum, em junho, superando, 
inclusive, a compra da norueguesa Awilco Offshore pela chinesa China Oilfield Services, filial da 
estatal China National Offshore Oil Corporation, em julho de 2008. Essa foi a maior aquisição 
até agora por parte de uma petroleira chinesa em toda a história. “Essas empresas têm como 
alvo todas as companhias independentes e, como têm dinheiro para pagar, não se importam 
com o ágio”, observa Martínez-Lázaro. 



 

De fato, as petroleiras chinesas dispõem de um farto respaldo econômico para levar a cabo seu 
projeto de expansão. Exemplo disso é o crédito de US$ 30 bilhões (20,6 bilhões de euros) que 
obteve também recentemente a estatal Petrochina do Banco de Desenvolvimento da China, 
braço investidor do governo de Pequim, com o objetivo implícito de sejam gastos na 
internacionalização da companhia de petróleo. 

Esse dinheiro poderia ser empregado na aquisição da YPF, braço argentino da Repsol. 
Especulou-se, nesse sentido, que a Petrochina e a CNOOC poderiam pagar por ela US$ 17 
bilhões (11,6 bilhões de euros). Embora até o momento não haja nada fechado, a operação 
interessaria a ambas as partes. Às empresas asiáticas, interessaria por seu posicionamento na 
potência sul-americana, algo difícil de conseguir em outros países como Arábia Saudita, 
Emirados Árabes, Rússia ou Venezuela, cujas principais empresas são controladas pelo 
governo e, portanto, fora do alcance. Para a Repsol, a venda significaria uma injeção de 
liquidez importante e necessária. 

Conforme observa Rosenberg, “a Repsol tem uma dívida histórica. Além disso, seus resultados 
têm sido decepcionantes. Se a empresa recebesse US$ 17 bilhões para se desfazer da YPF, 
sanearia com isso sua situação financeira. Trata-se, no mínimo, de uma oferta tentadora.” 
Além disso, como explica Mauro Guillén, “a Repsol tem tido muito sucesso na descoberta de 
jazidas em outros lugares, e por isso a YPF não seria mais tão necessária assim. É bom 
lembrar que quando a empresa argentina foi adquirida, em fins dos anos 90, tratava-se 
principalmente de uma medida defensiva, isto é, crescer para evitar ser comprada. Depois da 
crise argentina de 2001, aliada à instabilidade política, a Repsol já não tem tanta necessidade 
da YPF. Nesse contexto, se a empresa espanhola estiver disposta a vender, os chineses 
aproveitarão a oportunidade.” 

Antes de aparecer a oportunidade da YPF, as petroleiras asiáticas tinham em mira a Repsol. No 
início de 2009, a complexa situação financeira da construtora e incorporadora imobiliária Sacyr 
Vallehermoso, dona de 20% da Repsol, levou vários investidores do mundo todo a analisar a 
possível compra dessa participação. Entre as empresas que a imprensa apontava como 
interessadas estava a Sinopec, embora as elevadas expectativas de preço por parte da Sacyr 
Vallehermoso impedissem a realização de qualquer acordo. 

Contudo, embora tivesse havido um entendimento a respeito do preço, tudo indica que as 
petroleiras orientais acharam complicada demais a aquisição da Repsol. Nesse sentido, o 
ministro espanhol da Indústria, Turismo e Comércio, Miguel Sebastián, disse há algumas 
semanas, em Pequim, que seu governo está interessado apenas em investimentos 
“financeiros, e não estratégicos” de empresas chinesas em companhias espanholas de setores 
considerados sensíveis. “Se as empresas chinesas demonstrarem interesse por empresas 
espanholas estratégicas, acolheremos de bom grado sua participação sempre que tenham um 
conteúdo financeiro, e não estratégico”, observou o ministro. 

Essa é precisamente uma das grandes dificuldades com que deparam as petroleiras asiáticas 
em sua expansão internacional. É pouco provável que países como os EUA e Rússia concordem 
que uma empresa chinesa controle ativos de interesse estratégico. A CNOOC fez uma tentativa 
nesse sentido há quatro anos quando fez uma oferta pela americana Unocal, que acabou sendo 
adquirida pela Chevron por US$ 1 bilhão a menos em relação à oferta dos chineses. “Situações 
desse tipo ocorreram várias vezes nos EUA, mas eu duvido que na Argentina encontrem 
alguma dificuldade”, observa Guillén em referência à venda da YPF. 

 



Acordos estratégicos 

Não bastasse o talão de cheques na mão para a aquisição de empresas, o governo chinês está 
apressando também a finalização de acordos em grandes países produtores de petróleo. É o 
caso da aliança da China com a Venezuela para a exploração dos recursos da faixa do rio 
Orinoco, onde se encontram as maiores reservas do mundo, e que exigirá investimentos de 
US$ 16 bilhões (11 bilhões de euros) até 2012. O acordo, mediante o qual as petroleiras 
chinesas formarão uma empresa mista com a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
aumentará a produção venezuelana em 450.000 barris diários de petróleo cru. 

Em 2009, China e Brasil fecharam um acordo parecido. O Banco de Desenvolvimento da China 
se comprometeu, em maio, a conceder a Petrobras, principal companhia de petróleo do Brasil, 
um empréstimo de dez anos no valor de US$ 10 bilhões (6,8 bilhões de euros). Em troca, a 
estatal brasileira abastecerá a Sinopec com uma média de 150.000 barris de petróleo ao dia 
durante o primeiro ano e 200.000 barris diários durante os nove exercícios restantes. Até 
então, a Petrobras vendia aproximadamente 60.000 barris diários de petróleo para China. 

Há menos de um ano, a China fechou um acordo semelhante com a Rússia. O Banco de 
Desenvolvimento da China concedeu um crédito de US$ 30 bilhões (20,6 bilhões de euros) em 
troca da importação anual de 2 bilhões de barris de petróleo russo durante os próximos 20 
anos. 

Esses acordos funcionam como complementos utilizados pelos chineses para aquisições de 
empresas realizadas, principalmente, nos principais países produtores de petróleo, cujas 
empresas mais importantes são controladas pelo governo. Em outras palavras, na falta de 
oportunidade de compras, restam as alianças. Conforme diz Martínez-Lázaro, “a China só pode 
aspirar à aquisição de petroleiras independentes de médio porte, uma vez que as grandes 
companhias internacionais são estatais”. 

Diante disso, um dos mercados que mais interessam aos grupos asiáticos é o africano, onde 
tentam fechar grandes contratos de prospecção e exploração. “A China está investindo 
fortunas na África, porque precisa de todo tipo de matéria-prima: petróleo, alumínio, aço etc. 
que o continente africano tem para oferecer. Além disso, os chineses não estão muito 
preocupados com a questão dos direitos humanos”, observa Rosenberg. 

Os chineses entraram com força total, por exemplo, na Nigéria, onde 16 das 18 licenças de 
exploração de petróleo serão renovadas em breve. A estatal CNOOC é a empresa que aposta 
mais alto nessa estratégia, tendo iniciado os trâmites para a obtenção de contratos que 
permitiriam produzir 6 bilhões de barris, ou 16% das reservas nigerianas. 

Suas concorrentes nessa briga por aquisições, entre as quais se encontram as principais 
petroleiras ocidentais, como Total, Chevron e Shell, se queixam da dificuldade de competir 
com as empresas chinesas. Elas não se importam de correr mais riscos na hora de fechar um 
contrato, o que já lhes permitiu, por exemplo, ser uma das primeiras a fazer perfurações no 
Iraque, apesar do predomínio americano na região. Tudo isso sem falar na vantagem 
econômica dos chineses. 

Rosenberg conclui salientando que “a China tem as maiores reservas de dólares do mundo e, 
além disso, financia os EUA para que os americanos possam preservar sua sociedade de 
consumo — um consumo que, aliás, é dirigido em grande parte a produtos chineses. Essa 
liquidez permite às empresas asiáticas arcar com preços e com ágios elevados que elas 
amortizam a longo prazo, porque os chineses sempre pensam a longo prazo.  



O raciocínio é o seguinte: se a estimativa é de que, em 2020, o consumo de petróleo do país 
será dez vezes maior, é importante destacar que hoje o barril vale metade do que valia há um 
ano. Além disso, os chineses contam com o efetivo necessário para o consumo, portanto é 
perfeitamente lógico acreditar que as petroleiras chinesas ainda vão dar muito o que falar”. 
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