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elevou a média nacional da taxa
de sucesso para 70% nos trabalhos exploratórios.
Aempresacontabilizounosegundo trimestre despesas de
R$ 1,2 bilhão com perfuração de
poços que se revelaram secos,
mas nenhum deles no pré-sal,
como fez questão de frisar Graça Foster. O resultado, afirmou,
reflete a política adotada desde
o ano passado, “que privilegia
as locações de menor risco e
destina mais recursos para as
atividades de desenvolvimento
da produção”.
O tom utilizado por Graça na
avaliação dos resultados da empresa foi bastante otimista. “Já
superamos inúmeros dos desafios previstos para este ano de
2013 e estamos convictos de
que atingiremos nossas metas e
objetivos traçados no plano de
negócios 2013-2017”, declarou.

Programa de desinvestimentos lançado em outubro do ano passado
reduziu a atuação internacional da companhia de 23 para 17 países
ram o benefício em Capex (despesas de capital).”
Pré-sal. O sucesso das perfura-

ções feitas até agora no pré-sal
foi destaque no relatório da
companhia.DasnovedescobertasdaPetrobrás noprimeiro semestre, cinco foram em áreas
do pré-sal, que obteve índice de
sucesso de 100%. O resultado
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Tempos aproximados, calculados a partir do Google Maps.

Para quem sabe que tempo é dinheiro, é fundamental ter tudo ao seu alcance.
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Traga seus negócios ou invista
na melhor localização de São Paulo:

a 600m de um ícone da cidade,
ARQUITETURA:

o Parque do Ibirapuera.
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Equipamentos. Mesmo sem
ter garantido o recebimento do
petróleo venezuelano, a Petrobrás já comprou os equipamentos para processá-lo na RefinariaAbreu eLima. Se nãoreceber
o óleo venezuelano, a Petrobrás
terá de importá-lo para suprir
metadedacapacidadedeprodução da refinaria. / COM DOW JONES
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Venezuela se
queixa de custo
de refinaria
A estatal venezuelana PetroleosdeVenezuela(PdVSA) avaliaqueasua participaçãonarefinariaAbreueLima,emPernambuco, está muito cara, mas ainda não tomou uma decisão final
sobrea permanência noprojeto
da joint venture, disse o ministro do Petróleo venezuelano,
Rafael Ramirez.
“Estamos revisando os custos da refinaria e é muito caro”,
avaliou. “Isso faz parte das discussões com a Petrobrás.”
APDVSAnãoconseguiucumprir uma série de prazos ao longo dos últimos dois anos para
que ofereça as garantias de empréstimosefinanciamentos para sua participação nos 230 mil
barris por dia da refinaria. Por
sua vez, a Petrobrás já afirmou
que pretende continuar com a
refinaria com ou sem a participação da PDVSA.
Segundo Ramirez, o custo de
investimento para a PDVSA é
deaproximadamenteUS$20bilhões. O ministro comparou o
projetoaoutroempreendimento que está sendo construído na
Venezuela em conjunto com
umconsórciocoreano, queproduzirá100milbarrisdiariamente. Os investimentos da estatal
venezuelana não chegaram a
US$ 2 bilhões.
Quando questionado sobre o
status do projeto brasileiro, Ramirez disse que a PDVSA e a Petrobráspermanecememdiscussões diretas. O ministro decidiu não fazer mais comentários
à mídia até que uma decisão seja tomada.
Além disso, Ramirez disse
que a PDVSA está à procura de
compradores para algumas de
suas refinarias norte-americanasque atualmentenãoprocessam petróleo venezuelano.

da Petrobrás

EM BILHÕES DE REAIS, POR TRIMESTRE

a

Nos últimos 12 meses, a Petrobrás já saiu de seis países. Somente no segundo trimestre
deste ano, a companhia concluiu a venda de cinco ativos
no exterior, dentro do programa de desinvestimentos lançado em outubro do ano passado.O resultado é que a atuação internacional da petroleira, que se estendia por 23 países, foi reduzida para 17.
Em carta que acompanhou
ontem o relatório dos resultados operacionais e financeiros
da companhia, a presidente da
Petrobrás, Graça Foster, não
chegou a detalhar todos os projetos negociados, mas reafirmou o foco no pré-sal brasileiro
e na maior eficiência na gestão
de ativos internacionais. “Encerramos 15 empresas e outras
38 estão programadas para serem encerradas até dezembro
de 2015”, informou.
Aestratégia daPetrobrás édiminuir as operações externas e
concentraresforçosna exploraçãoeproduçãonasáreasdoprésal. Graça declarou que as vendas, além de reforçar o caixa da
empresa, produziram um efeito financeiro paralelo de redução da necessidade de investimentos.
Os ativos vendidos pela companhia, informou a executiva,
demandariam investimentos
de US$ 5,2 bilhões no período
2013-2017. Graça destacou, nas
transações firmadas no trimes-

tre, a venda de metade dos ativos da Petrobrás Oil & Gas B.V.
na África, que injetou US$ 1,5
bilhão na estatal.
“As ações de desinvestimento realizadas no segundo trimestre de 2013 contribuíram
não apenas com geração de caixaparanossosprojetosprioritários de produção de petróleo no
Brasil,mastambémnos trouxe-

● Resultado

siv

Irany Tereza
Sabrina Valle / RIO

RECUPERAÇÃO

s.

Petrobrás já deixou
seis países em 12 meses
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OPEN MALL

a partir de 63m²

9 lojas de serviços
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O P O RT U N I DA D E .

RUA DR. AMÂNCIO DE CARVALHO, 182

(11) 2533-0941

CONTINUAÇÃO DA RUA TUTÓIA, ESQUINA COM A RUA PELOTAS.
ACESSE
O MAPA DE
LOCALIZAÇÃO
VIA LEITOR
DE QR CODE.

Financiamento:

V I S I T E

Intermediações:

O

S TA N D

D E

V E N DA S !

www.winworkibirapuera.com.br
Incorporação:

Incorporação e Construção:

Incorporação imobiliária registrada sob o R.02 da matrícula 113.815 do 1º oficial de registro de imóveis de São Paulo em 25 de abril de 2013. Vendas: Abyara creci 20.363-J e Vendre creci 020267-J. Perspectivas ilustradas sujeitas à alteração. A vegetação apresentada em porte adulto
será atingida em alguns anos após a entrega do empreendimento, de acordo com projeto de paisagismo contratado.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B3.

