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O segundo maior grupo petrolífero russo anunciou na semana passada que considerará a 
possibilidade de cessar o fornecimento de gasolina ao Irã, numa decisão que poderá torná-lo o 
mais recente de uma série de companhias a sustar embarques para Teerã. 
 
A decisão da Lukoil pode ser mais um sinal de que o governo da Rússia está começando a 
somar seu peso à campanha para aumentar a pressão sobre o Irã devido a seu programa 
nuclear. Altos funcionários da empresa disseram ao "FT" estar considerando a suspensão dos 
embarques. 
 
A Lukoil vem fornecendo gasolina a Teerã intermitentemente, embarcando entre cerca de 250 
mil barris a 500 mil barris por mês, segundo traders. 
 
"Eles não são um dos maiores fornecedores mundiais de gasolina ao Irã, eles o fazem 
ocasionalmente", disse um operador ontem à Reuters. Mas ele acrescentou: "Agora eles vão 
parar por causa da pressão da matriz, em Moscou." 
 
Em março, a Shell anunciou ter paralisado o abastecimento de gasolina ao Irã, acompanhando 
duas das maiores empresas de trading independentes no mundo, a Vitol e a Glencore, que 
haviam tomado decisões semelhantes. 
 
No entanto, agências noticiosas disseram que o Irã mantém um programa substancial de 
importação de produtos petrolíferos refinados no mercado internacional, comprando da 
Petronas, estatal petrolífera da Malásia, do Independent Petroleum Group, do Kuwait, e da 
francesa Total. 
 
Desde o fim do ano passado, a Rússia tem adotado gradualmente uma postura mais dura 
frente ao programa nuclear do Irã, apesar da insistência anterior em que um novo conjunto de 
sanções das Nações Unidas não seria necessário. 
 
O Irã reafirma estar desenvolvendo um programa nuclear para fins de geração de energia para 
fins civis. Mas os EUA e seus aliados europeus acreditam que o programa se destina a dar ao 
Irã um arma nuclear. 
 
Segundo a Reuters, fontes bem informadas sobre a Lukoil disseram que a empresa de energia 
russa tinha recebido instruções verbais de sua alta gerência instruindo os traders envolvidos 
nas vendas de petróleo ao Irã a cessar a atividade. 
 
A Lukoil tem uma exposição significativa nos EUA, com cerca de 2 mil postos de gasolina 
varejistas, a maior presença, lá, entre as empresas petrolíferas russas. Isso torna a Lukoil 
vulnerável a pressão americana. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A9. 


