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Cade aprova acordo entre Cosan e Shell

A Petrobras está tendo proble-
mas para se desfazer de mais de
US$ 4 bilhões em ativos offsho-
re de exploração e produção de
petróleo no Golfo do México,
disseram fontes próximas à
questão. A companhia descar-
tou planos de vender a totalida-
de de sua participação no Golfo
do México para um único parcei-
ro e começou a procurar parcei-
ros individuais e pacotes de blo-
cos de petróleo. Algumas pes-
soas disseram que a nova estra-
tégia poderá abrir um universo
de potenciais compradores.

Separadamente, um executi-
vo da Petrobras confirmou que
a empresa tem tido grande difi-
culdade em vender os ativos no
Golfo, mas se recusou a falar. As
fontes e o executivo falaram em
condição de anonimato, pois o
processo ainda é privado.

A Petrobras lançou a medida
como parte de um programa de
venda de ativos para apoiar seu
ambicioso plano de expansão e
com o objetivo de o Brasil se tor-
nar um dos mais importantes
produtores de petróleo do mun-
do até 2020.

A empresa espera vender
US$ 14,8 bilhões em ativos este
ano, depois que os crescentes
custos e o aumento das importa-
ções de combustíveis afetam a
capacidade da Petrobras de cus-
tear o plano de expansão de 5
anos de US$ 237 bilhões , maior
programa de investimentos do
mundo. Ela registrou sua pri-
meira perda trimestral em 13
anos no segundo trimestre.

Em maio, o diretor financei-
ro da Petrobras, Almir Barbas-
sa, classificou os ativos do Gol-
fo do México como o pedaço
“provavelmente mais impor-
tante” do programa da vendas
da companhia.

A Petrobras tem cerca de 190
blocos exploratórios sob conces-
são do governo dos EUA no Gol-

fo do México. No meio da déca-
da passada, foi o maior compra-
dor individual de blocos em
águas profundas na região.

Nova descoberta
A Petrobras informou ontem
que realizou uma nova desco-

berta de óleo leve em águas ul-
traprofundas da bacia de Sergi-
pe-Alagoas. A descoberta, a
quarta realizada em águas ultra-
profundas da mesma bacia,
ocorreu no bloco SEAL-M-424,
localizado a 85 quilômetros de
Aracaju. A descoberta do poço

1-SES-172 — conhecido por
Muriú — ocorreu em reservató-
rios da formação Calumbi, a
uma profundidade de 2.583 me-
tros. A perfuração foi concluída
a 5.347 metros de profundida-
de total.

“O petróleo foi encontrado

em reservatórios de excelente
qualidade, com 67 metros de es-
pessura”, informou a Petrobras.

A Petrobras vai agora elabo-
rar a estratégia de avaliação da
nova descoberta, assim como
caracterizar as condições dos re-
servatórios encontrados. ■

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem

restrições, o acordo entre a Cosan e a Shell para a formação da joint

venture Raízen, a maior produtora de etanol do Brasil. A parceria inclui

também a produção de açúcar, bioenergia a partir do bagaço de cana,

além de distribuição e comercialização de combustíveis. “Não considero

necessário ter restrição. Não se vislumbra risco concorrencial

imediato”, disse o relator do caso, conselheiro Ricardo Ruiz. Reuters
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Divulgação

A empresa espera
vender US$ 14,8

bilhões em ativos,
como parte da

estratégia para os
próximos anos

Petrobras enfrenta dificuldade para
vender ativos no Golfo do México
Na ausência de único comprador, nova estratégia seria negociar unidades de exploração separadamente
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