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Petrobrás vende
subsidiária no Peru

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA
Ariel Palacios / BUENOS AIRES

Depois de duas horas de reu-
nião em Brasília entre repre-
sentantes dos governos ar-
gentino e brasileiro, no fim
da tarde de ontem, o acordo
Mercosul-União Europeia fi-
cou um pouco mais próxi-
mo. Único país do bloco que
ainda não havia preparado
sua proposta inicial para a
negociação, a Argentina pe-
diu a reunião ao Brasil ale-
gando que estava “pronta pa-
ra conversar”.

Até a última segunda-feira, o
Itamaraty demonstrava preocu-
pação com o que o país vizinho
poderia trazer à mesa. Os argen-
tinos terminaram as consultas
públicas com os empresários do
paíshá menosde ummês –oBra-

sil já tinha o resultado das suas
pesquisas no início deste ano.

Desde o princípio, a presiden-
te Cristina Kirchner foi a que
mais resistiu em retomar as ne-
gociações. Em uma conversa há
pouco mais de duas semanas, o
ministro brasileiro das Rela-
ções Exteriores, Luiz Alberto Fi-
gueiredo, cobrou duramente
seu colega Hector Timerman.

Ontem, Figueiredo disse ao
Estado que a conversa com os
argentinos evoluiu bem e que
os quatro países terão suas lis-
tas para apresentar na reunião
técnica de Caracas, marcada pa-
ra a próxima sexta-feira, quan-

do serão analisadas pela primei-
ra vez, em conjunto, as ofertas
de todos. “Eles (os argentinos)
nos ligaram e nos disseram que
estavam prontos para conver-
sar. Então os convidamos para
esse encontro”, explicou o che-
fe do Itamaraty.

Viabilidade. O tom otimista,
no entanto, não garante que a
proposta argentina seja real-
mente viável. Em apenas duas
horas de reunião, dificilmente
todos os pontos foram debati-
dos. O mais correto é que a Ar-
gentina tenha apresentado ao
governo brasileiro suas dificul-
dades e, não necessariamente,
que houve grandes avanços.
Apesar de terem marcado o en-
contro, os argentinos pediram
“discrição” sobre a reunião e
não quiserem nem mesmo di-
vulgar nota sobre o assunto.

Os negociadores brasileiros
esperavam esse passo dos vizi-
nhos. Já se sabe que a Argenti-
na, em meio a uma briga por
reservas e com a economia em
crise, será bem menos ambicio-
sa do que Brasil, Uruguai e Pa-

raguai. O temor é o tamanho
dessa falta de ambição, que po-
de terminar tendo que ser com-
pensada pelos demais sócios.
A pressão brasileira – e tam-
bém de Uruguai e Paraguai – é
que em dezembro os quatro
países já tenham uma proposta

para que se possa retomar as
negociações com a União Euro-
peia em janeiro.

A proposta brasileira, pronta
há um mês, envolve todo os se-
tores da economia, como foi
prometido aos europeus, inclu-
sive o setor automotivo. Uru-

guai e Paraguai já declararam
que têm propostas “ambicio-
sas” – o acordo foi, inclusive, te-
ma da conversa entre a presi-
dente Dilma Rousseff e seu cole-
ga uruguaio, José Mujica, em
um encontro no último domin-
go em Brasília.

Acordo do Mercosul com a União
Europeia fica mais próximo

Etanol é usado em apenas 23% dos carros
Em 2009, 66% dos carros flex eram abastecidos com álcool, número que caiu para 23% este ano por causa do subsídio ao preço da gasolina
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A política do governo de sub-
sídio ao preço da gasolina fez
o consumo de etanol despen-
car no País. Um estudo feito
pela Petrobrás mostra que
apenas 23% dos brasileiros
com carros flex abasteceram
com etanol este ano, porcen-
tual muito inferior aos 66%
registrados em 2009.

Na apresentação, a gerente
de Planejamento de Marketing
e Comercialização de Combus-
tíveis da estatal, Rosane Piras
Lodi, lembra que a perda de par-
ticipação do etanol para a gasoli-
na alcançou patamares de perío-
dos anteriores à popularização
da tecnologia flex fuel.

O diretor da União da Indús-

tria de Cana-de-Açúcar (Única),
Antônio de Pádua Rodrigues, re-
clama que a política do governo
de controle do preço da gasoli-
na tirou competitividade do se-
tor. Isto porque, ao contrário do
etanol, a gasolina não acompa-
nhou a tendência dos preços no
mercado internacional.

Além da perda de competitivi-
dade, para Pádua o que mais in-
comodaé a falta de previsibilida-

de nos preços. Cenário que pode
melhorar com a perspectiva de a
Petrobrás adotar uma nova me-
todologia de reajustes. O tema
que será definido até a reunião
do conselho de administração
da estatal de 22 de novembro.

A maior previsibilidade é bem
vista pelos produtores de eta-
nol,quenão abandonama caute-
la. “Não há nenhum perspectiva
de retomada das instalações de
etanol se não houver um cenário
de previsibilidade”, disse Pádua.

Plínio Nastar, da consultoria
Datagro, também acredita que
a simples adoção de uma nova
metodologia de preços não é su-
ficiente para resolver os proble-
mas de desequilíbrio criados ao
longo de anos de subsídios à ga-
solina. A estratégia de controlar

o preço do insumo tirou compe-
titividade da indústria de eta-
nol no País, jogando por terra as
esperanças do setor de decolar,
o que parecia bem encaminha-
do no início do primeiro gover-
no Lula com o apoio a expansão
dos carros flex.

Com o subsídio, o governo mi-
rou o controle da inflação. Mo-
delo que deteriorou o balanço
financeiro da Petrobrás e dei-
xou a companhia sem poder de
fogo para tocar seu pesado pla-
no de investimento, orçado em
US$ 236,5 bilhões até 2017.

Para se ter ideia da crise no
setor, nos últimos dois anos,
apenas duas novas usinas fo-
ram abertas. No mesmo perío-
do, 57 fecharam as portas, se-
gundo dados da Datagro.
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Acordo. Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, resistiu em retomar a negociação

Argentina, único país do
Mercosul que não tinha
proposta inicial, disse
que ‘estava pronta para
conversar’ com europeus

Cálculo. Diferença de preços não estimula uso do etanol
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A Petrobrás terá um reforço de
caixa nesse final de ano de US$
2,6 bilhões com a venda de uma
subsidiária no Peru para a Chi-
na National Petroleum Corpo-
ration (CNPC). Com a opera-
ção, a estatal já atingiu quase

70% do seu plano de desinvesti-
mento, que tem como meta ven-
der US$ 9,9 bilhões em ativos
não estratégicos até 2017.

O foco das vendas está nas ati-
vidades no exterior. Desde
2012, quando o comando da es-
tatal passou para as mãos de
Graça Foster, a Petrobrás já re-

duziu o número dos países on-
de mantém atividades de 23 pa-
ra 17. Já deixaram o portfólio
subsidiárias e escritórios em
Portugal, Austrália, Irã, Nova
Zelândia, Turquia e Líbia.

Todas as seis representações
da companhia na África passa-
rão ao guarda-chuva de uma
joint venture criada com o
BTG, deixando o balanço da es-
tatal mais leve. Este mês, a presi-
dente da Petrobrás, Graça Fos-
ter, revelou que a estatal preten-
de deixar também a Namíbia.

“Temos um plano de fechar 38
empresas no exterior até 2015.
Encerramos 15 e outras estão
programadas para fechar até de-
zembro de 2015”, afirmou ao
Broadcast, serviço em tempo
real da Agência Estado.

A venda da subsidiária Ener-
gia Peru não significa a retirada
da estatal do País. A Petrobrás
permanece com uma participa-
ção em um bloco exploratório,
Lote 103. Em nota encaminha-
da à Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), a Petrobrás in-

formou que fazem parte da tran-
sação 100% do Lote X, campo
maduro em atividade desde
1912 que produziu 16 mil barris
de óleo equivalente por dia em
2012; 46,16% de participação no
Lote 57, campo pré-operacio-
nal de gás natural e condensa-
do, e 100% do Lote 58, bloco ex-
ploratório próximo ao Lote 57
com recentes descobertas. No
comunicado, a petroleira ressal-
tou ainda que a operação repre-
senta mais um “importante pas-
so” no programa de desinvesti-

mento, mas, que ainda está su-
jeita a aprovação dos governos
chinês e peruano. .

A Petrobrás vem diminuindo
gradativamente sua atuação in-
ternacional desde que desco-
briu petróleo na camada pré-
sal. Além de investir menos, a
companhia tem vendido ativos
no exterior para concentrar es-
forços no Brasil. No ano passa-
do, o plano quinquenal da esta-
tal previa desinvestimentos de
US$ 14,8 bilhões, incluindo algu-
mas operações financeiras.

● Convite

● Danos
Com o subsídio à gasolina, o
governo mirou o controle da
inflação, mas deteriorou as
contas da Petrobrás e deixou a
companhia sem poder de fogo
para tocar seus investimentos

“Eles (os argentinos) nos
ligaram e nos disseram que
estavam prontos para
conversar. Então os
convidamos para esse
encontro.”

Luiz Alberto Figueiredo
MINISTRO BRASILEIRO
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