
Três estatais chinesas, uma norue-
guesa, quatro empresas privadas
europeias e uma japonesa, além
da Petrobras, devem figurar na lis-
ta das petroleiras que vão compe-
tir no primeiro leilão do pré-sal,
no qual será oferecida a área de Li-
bra. A expectativa do mercado é
que as concorrentes se juntem em
dois consórcios, que disputarão o
direito de ser sócios da Petrobras
na exploração da área, a maior des-
coberta de petróleo do Brasil, com
reservas estimadas entre 8 bi-
lhões e 12 bilhões de barris.

O prazo para pagamento da ta-
xa de participação do leilão termi-
nou ontem, mas a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) deixou para
divulgar apenas hoje as empresas
inscritas. Na terça-feira, a agên-
cia havia informado que 18 petro-
leiras compraram o pacote de da-
dos de Libra, sendo que 11 delas já

haviam pago a taxa de participa-
ção para a disputa, marcada para
21 de outubro.

Segundo fonte próxima ao órgão
regulador,entreasempresasqueti-
veramacessoaosdadosestãoaschi-
nesas Sinopec, CNOOC e Sino-
chem; a japonesa Mitsui; a norue-
guesa Statoil; a francesa Total; a es-
panhola Repsol; a portuguesa Galp;
e a britânica BG. As três últimas são
sócias da Petrobras em importantes
projetos do pré-sal já em operação,
como os campos de Lula e Sapi-
nhoá,na BaciadeSantos. Aindanão
há confirmação sobre a participa-
çãodeempresasnorte-americanas.

A inscrição para o leilão, no en-
tanto, não significa que todas fa-
rão lances. “Todos que têm interes-
se no pré-sal compraram os da-
dos, até para ampliar seus conhe-
cimentos”, disse um executivo de
uma das empresas inscritas. “Mas
as estratégias para participação só
começam a ser definidas após a di-
vulgação de todos as empresas
participantes”, completou.

A expectativa do mercado é
que sejam formados dois consór-
cios para disputar fatia de 70%
do projeto — por lei, a Petrobras
tem um mínimo de 30%. As chi-
nesas devem entrar com Galp e
Repsol, dais quais são sócias em
operações brasileiras, incluindo
no pré-sal. Já a japonesa Mitsui
deve se juntar às demais euro-
peias. Se ampliar sua participa-
ção para além dos 30%, a Petro-
bras tende a acompanhar o pri-
meiro grupo. Nesse caso, a esta-
tal deve ser “carregada” pelos só-
cios — procedimento comum no
setor de petróleo, no qual os par-
ceiros fazem os investimentos
iniciais e são pagos após o início
da produção.

Outra fonte do setor avalia que,
com um lance inicial de R$ 15 bi-
lhões, o leilão é mais atrativo para
as empresas asiáticas, que têm a
missão de garantir o suprimento
de energia para seus países. “A em-
presa que busca o lucro não tem in-
teresse em gastar, no mínimo, R$
2 bilhões antecipadamente”, co-
menta. Os consórcios formados
por até cinco empresas. Além dis-
so, um executivo de petroleira eu-
ropeia lembra que, do ponto de vis-
ta político, a participação agressi-
va de grupos privados pode ser en-
tendida como um aval ao modelo
de partilha implantado pelo gover-
no, em que vence o leilão o consór-
cio que se compromete a entregar
mais óleo à União.

A presidenta da Petrobras, Graça
Foster, disse que não há, até o mo-
mento, qualquer registro ou evi-
dência de que informações da em-
presa foram acessadas pela espio-
nagem norte-americana, mas ad-
mitiu que a possibilidade de infor-
mações sigilosas da estatal terem
sido acessadas causa desconforto.
“Não sabemos se vazou e o que va-
zou”, afirmou ontem, em audiên-
cia pública no Senado para tratar
do tema.

Segundo Graça, somente ela e
o diretor de Exploração e Produ-
ção, José Formigli, conhecem a es-
tratégia completa da Petrobras pa-

ra a licitação da área de Libra, da
camada de petróleo do pré-sal.

Graça mostrou confiança na se-
gurança dos dados enviados à
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
por não serem transmitidos pela
Internet.

“Os dados são repassados à
ANP por sistema fechado dentro
dos centros. Fazemos transferên-
cia de dados, e não de interpreta-
ções ou processos avaliados. Não
falamos de informações. O envio
é físico por meio de CDs e DVDs,
em mãos”, disse.

Além disso, segundo explicou,
o banco de dados com o “conheci-
mento explícito da companhia”
está armazenado no Centro Inte-
grado de Processamento de Da-
dos, protegido com criptografia e
diversas barreiras de segurança,

como acesso por biometria, siste-
ma de eclusa, pesagem do cidadão
nos momentos de entrada e saída,
e monitoramento por câmeras.

“Até o fim de 2013, teremos in-
vestido R$ 3,9 bilhões por conta
da segurança da informação. Para
o período de 2013 a 2017, serão in-
vestidos R$ 21,2 bilhões”, disse.

Durante a audiência, Graça in-
formou também que, do ponto de
vista econômico e financeiro, não
é possível a estatal arcar com
100% do pagamento de R$ 15 bi-
lhões de bônus pelo contrato de
partilha do campo de Libra, cujo
leilão acontecerá em 21 de outu-
bro. Ao fim da audiência, ela disse
ainda que “100% têm de ser dese-
jo do governo, e não da Petro-
bras”. A determinação do edital é
que a estatal detenha, ao menos,
30% de participação na área. ABr
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Graça garante a segurança de informações estratégicas da Petrobras
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Empresas estatais já demonstraram

interesse em participar do leilão do pré-sal

Presidente da estatal
explica que os dados mais
importantes não são
distribuídos pela internet
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A expectativa do
mercado é que sejam
formados dois
consórcios para
disputar participação
de 70% do projeto.
Por lei,a Petrobras
participará com,
ao menos, 30% da área
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Brasil, p. 10.
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