
Petrobras deve voltar ao azul, diz Graça Foster 

 

Entre esses fatores estão a alta do dólar, a queda nas exportações, a baixa de 41 poços secos 

e o preço de derivados no mercado brasileiro 

 

 
É improvável que conjunto de fatores negativos aconteça de novo, segundo Graça (Foto: 

Agência Estado) 

  

A presidente da Petrobras, Graça Foster, disse nesta terça-feira acreditar que o prejuízo 

registrado pela empresa no segundo trimestre, de R$ 1,346 bilhão, não se repetirá. Para ela, é 

improvável que o conjunto de fatores que levou a companhia a registrar o resultado negativo 

aconteça de novo. 

  

Entre esses fatores estão a alta do dólar, que impactou o endividamento da empresa em 

moeda estrangeira, a queda nas exportações, a baixa de 41 poços secos e o preço de 

derivados no mercado brasileiro. "Acreditamos que esse resultado não se repetirá pelas 

mesmas razões. É improvável que todos esses efeitos aconteçam novamente", afirmou. 

  

A presidente da estatal participa de audiência nas comissões de Serviços de Infraestrutura e 

de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Graça Foster destacou ainda que a empresa 

registrou, desde 2002, aumento superior ao de suas principais concorrentes na produção de 

gás e petróleo. Afirmou também que o aquecimento do consumo no mercado interno faz com 

que a demanda por derivados esteja, neste momento, acima do registrado em outros 

mercados. Graça Foster reafirmou que a empresa investiu R$ 38 bilhões de no primeiro 

semestre de 2012. O orçamento da Petrobras prevê chegar a R$ 87,5 bilhões até o fim do ano.  

  

Ela já havia feito essa afirmação no início de agosto em uma teleconferência com analistas e 

investidores. A destacou que o câmbio médio ficou em R$ 1,96 no segundo trimestre, ante R$ 

1,77 do primeiro trimestre de 2012 e de R$ 1,60 no segundo trimestre do ano passado.  "A 

desvalorização média do real ao longo do segundo trimestre afetou negativamente os 

principais itens de custo da companhia", destacou a companhia, em referência à extração de 

petróleo e participações governamentais, importação de petróleo, derivados, GNL e logística de 

derivados. Além disso, a forte elevação do dólar no final do trimestre contribuiu para que o 

resultado financeiro da estatal ficasse negativo em R$ 6,4 bilhões no trimestre, devido ao 

impacto cambial nas dívidas denominadas em dólar. A companhia também destacou que a 

formação dos estoques vendidos no segundo trimestre ocorreu no período de maior defasagem 

de preços entre os valores internacionais e os preços praticados pela Petrobras nos 

combustíveis no mercado doméstico. 

 

Fonte: Época Negócios [Portal]. Disponível em: 

<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2012/09/petrobras-

deve-voltar-ao-azul-diz-graca-foster.html>. Acesso em: 12 set. 2012. 
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