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Em meio ao maior imbróglio no setor de petróleo e gás desde a nacionalização dos 
hidrocarbonetos na Bolívia, o Brasil se mexe para proteger seus ativos na Argentina, que 
anteontem anunciou a expropriação de 51% da YPF, pertencente à espanhola Repsol. Tanto o 
governo quanto a Petrobras, que detém diversos ativos naquele país, devem se reunir com o 
ministro argentino de energia e tratar do assunto. 
 
A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, disse ontem que a reunião será "decisiva" 
com o representante portenho no final desta semana para discutir a cassação da concessão de 
uma área operada pela estatal brasileira na província de Neuquén, maior produtora de gás 
natural da Argentina. O governo local suspendeu a concessão da área utilizando o argumento 
de que a empresa não investiu o suficiente para aumentar a produção. Graça Foster, porém, 
disse que a decisão da província a pegou de surpresa e rebateu ao afirmar que a estatal 
cumpriu o plano mínimo de desenvolvimento da área. A reunião, segundo a executiva, já 
estava previamente agendada e descartou a relação do encontro com a expropriação. 
 
Porém, antes dessa reunião a estatal discutirá internamente o quadro na Argentina. Depois 
disso, a executiva terá um encontro com o ministro de Minas e Energia, Édison Lobão. Este, 
por sua vez, disse em Brasília que a Petrobras não deixará de operar na Argentina. Ele é o 
presidente do Conselho de Administração da companhia. 
 
Apesar das evidências, Lobão disse que as conversas não devem incluir a possibilidade de 
nacionalização de ativos da Petrobras. Ele e o ministro de Energia da Argentina, Julio De Vido, 
interventor nomeado pelo governo de Kirchner na Repsol YPF, têm reunião marcada em 
Brasília. "Vamos ter uma reunião, inclusive com a presença da presidente da Petrobras, e não 
está na minha preocupação, e creio que também não esteja na do ministro argentino, qualquer 
atitude de encampar ou de nacionalizar os interesses da Petrobras na Argentina", afirmou. 
 
Lobão aproveitou a oportunidade e se disse preocupado com a demora da aprovação das 
regras dos royalties do petróleo no Congresso Nacional. Um dos motivos é que desde a 
descoberta e anúncio do pré-sal a realização de novas licitações para campos de exploração e 
produção de petróleo e gás estão congeladas. 
 
Acusações 
 
A expropriação de 51% das ações da Repsol YPF na Argentina ganhou novo contorno com a 
notícia de que a chinesa Sinopec fechou um acordo não vinculativo com a Repsol para comprar 
a operação argentina da companhia espanhola. O valor do negócio foi avaliado em mais de 
US$ 15 bilhões, segundo um jornal chinês. 
 
No Brasil, a Sinopec já é sócia da companhia espanhola desde 2010, quando pagou US$ 7,1 
bilhões por 40% das operações da Repsol por aqui, formando dessa forma a Repsol Sinopec, 
que detém parcerias com a estatal Petrobras em diversos blocos, inclusive na megarreserva do 
pré-sal. 
 
A decisão do governo de Cristina Kirchner causou a reação do presidente da Repsol, que, em 
coletiva de imprensa, chegou a levantar a hipótese de que a expropriação pode ter sido uma 
reação à descoberta de shale gas, ou gás não convencional, conhecido como Vaca Muerta e 
que adicionaria mais de 22 bilhões de barris equivalentes de petróleo (bep) do insumo, volume 
que coloca a Argentina como dona da terceira maior reserva do mundo. Em sua apresentação 
o presidente da Repsol, Antonio Brufau, afirmou que a retomada da empresa ocorre no 
momento posterior ao início do desenvolvimento de um dos campos nessa área que pertence à 
companhia. 
 
O executivo relacionou a medida à situação econômica argentina e disse que a retomada 
serviria para esconder a crise no país vizinho. Entre os argumentos, cita a dependência 
argentina de hidrocarbonetos e que a maioria das bacias está madura, e a produção, em 
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queda na maioria delas. Além disso, a inflação está em alta e preços de combustíveis 
congelados, ao mesmo tempo que os salários vivem alto crescimento. Esse fato leva ao 
aumento dos subsídios governamentais e ao aumento da dívida pública. 
 
Brufau rebate as críticas sobre os investimentos ao revelar que o resultado líquido de 2011 
ficou abaixo de US$ 1,5 bilhão enquanto os investimentos alcançaram a casa de US$ 3 bilhões.  
 
Segundo a Repsol, as reservas provadas de petróleo vem caindo. Nos período entre 2007 e 
2010 houve recuo na maioria das empresas que operam na Argentina enquanto as da YPF 
subiram 5%. Já as de gás natural apresentam quadro mais preocupante, ainda mais sendo 
este o hidrocarboneto responsável por 51% da matriz energética. No geral, as reservas 
argentinas de gás caíram 19%, descontando a de Vaca Muerta, fato que reforçaria a 
desconfiança do real motivo da expropriação. O executivo disse que pedirá cerca de US$ 9 
bilhões pelos ativos sem contar o bloco de Vaca Muerta. Por sua vez, o governo argentino 
contra ataca dizendo que terá acesso a informações secretas que não eram reveladas. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A7. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


