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José Sérgio Gabrielli de Azevedo, um economista de 55 anos que preside a Petrobras depois de 
dirigir suas finanças, está visivelmente cansado ao final de extenuantes dias de trabalho. Em 
boa parte isso se deve às negociações com o presidente da Bolívia, Evo Morales, que se elegeu 
com duras críticas à atuação das empresas multinacionais em seu empobrecido país. 
 
Mas quando se pergunta a Gabrielli se tantas negociações difíceis não desanimam, ele lembra 
que a indústria do petróleo é assim mesmo. As maiores reservas conhecidas ficam num 
tradicional barril de pólvora, o Oriente Médio — e a Petrobras, naturalmente, também esta lá. 
 
Gabrielli mantém o foco da empresa na auto-suficiência em petróleo e no abastecimento do 
mercado brasileiro. Só que os economistas têm um viés natural pelos números, e como a 
Petrobras já predomina sem rivais no mercado interno, terá obviamente que crescer pelo 
exterior. 
 
Nesta entrevista exclusiva, o presidente da maior empresa brasileira discute algumas das 
estratégias da Petrobras nesse avanço externo. Como as ações da empresa estão agitando até 
a Bolsa de Valores de Nova York, existem limites legais para o que ele pode dizer—mas dá 
para ver que a ambição externa tem o tamanho da empresa. 
 
As negociações atuais com o governo da Bolívia ressaltam a importância da internacionalização 
da Petrobras. Mas os problemas não desanimam? 
 
Gabrielli - Na nossa indústria, alguém já disse que você tem de ir onde o petróleo está.  
Você não não tem a opção de escolher para onde vai porque o lugar é mais calmo ou mais 
problemático. 
 
Então, a despeito dos problemas, a internacionalização da empresa vai continuar? 
Gabrielli - Sim. Nós temos uma situação muito peculiar no mercado interno, que tem um peso 
de 85% no nosso orçamento. E com a auto-suficiência em petróleo praticamente garantida, 
nós temos de crescer no mercado externo. 
 
O senhor diz que a situação da Petrobras é peculiar devido à sua dominância no mercado 
interno? 
Gabrielli - Sim, mas também por outras razões. Nossa ADR (recibo de depósito América no, 
representando ações) foi a mais negociada do setor de petróleo na Bolsa de Valores de Nova 
York pelo segundo mês consecutivo superando companhias que são mais tradicionais lá, como 
a inglesa British Petroleum. Já somos a sétima maior empresa de petróleo com ações em 
poder do público no mundo, e ficamos com o vigésimo maior lucro do mundo no ano passado. 
Por tudo isso é claro que ainda temos muito a fazer no Brasil, mas o potencial de crescimento 
externo é ainda maior. 
 
O que o senhor pode nos dizer de sua estratégia internacional?  
Gabrielli - Vamos trabalhar em três fases: primeiro na garantia de suprimento para o mercado 
brasileiro, depois na consolidação da operação e produção, e na integração. O objetivo definido 
é o de dobrar a produção externa atual, de 270 mil barris por dia,até 2010. 
 
E onde a Petrobras deve concen-traro investimento externo? 
Gabrielli - Cerca de 15% do nosso investimento é no exterior. Boa parte disso vai para o leste 
da África, sobretudo a Nigéria, mas também Angola, Guiné, África do Sul, Moçambique, 
Tanzânia. Investimos bastante ainda no Golfo do México, geralmente em águas ultra 
profundas, e em algumas áreas mais superficiais, porém com perspectiva de encontrar óleo 
em águas profundas e ultra profundas. Estamos prospectando óleo nos Estados Unidos desde a 
década de 1980,mas no começo era só em águas superficiais. 
 
E o que mudou para a empresa no Golfo do México? 



Gabrielli - Hoje trabalhamos com tecnologia de ponta no lado americano do Golfo do México. 
No bloco 244 do campo Cottonwood, só para citar um exemplo, encontramos um reservatório 
comercial de gás a 240 metros de profundidade. Esse campo começa a produzir em 2007, e 
marcará o início de nossa operação internacional em águas profundas. Vamos investir no Golfo 
do México US$ 1,4 bilhão até o ano 2010, com expectativa de produção de 100 mil barris de 
óleo equivalente/dia no início da próxima década (nossa produção atual lá ainda é baixa, de 
cerca de 6 mil barri/dia). Estamos presentes também na Ásia: na Turquia, no Ira, na Líbia. 
 
E tem a experiência no México. 
Gabrielli - Fomos ao México porque temos de estar lá. O plano estratégico da empresa focaliza 
a América do Sul. A costa ocidental da África e o Golfo do México como prioridades. O 
problema é que o México não permite a produção e exploração por outras empresas, só pela 
sua estatal Pemex. O que fazemos em duas concessões (os campos Fronterizo e Cuervito) que 
temos lá é uma prestação de serviços. Esta não é a nossa praia, mas precisamos estar 
presentes no México para aprender, então fomos. Temos uma parceria com a empresa 
japonesa Teokoku Oil (que tem 40%) e uma companhia local, a Diavaz (que tem 15%), na 
prestação de serviços de perfuração e produção de gás na bacia de Burgos. 
 
Um de seus antecessores, Philippe Raichstul, me disse certa vez que o destino da Petrobras 
diante da globalização da economia seria transformar-se numa potência regional. O senhor 
concorda, ou o mundo mudou deste então?  
Gabrielli-Não apenas uma potência regional. Nosso projeto pode ser mais ambicioso. 
 
O senhor pode dar detalhes?  
Gabrielli - Não. São 450 proje-tos na linha de preparação, envolvendo US$ 56 bilhões em 
vários anos, incluindo 15% na área externa. Nós precisaríamos de muitas horas para de-talhar 
todos eles. 
 
Há detalhes que o senhor não pode revelar, por ter ações listadas em bolsas de valores ou 
porque não quer informar os competidores? 
Gabrielli - As ações em bolsa impõem certas limitações sobre o que pode ser dito. Eu tenho de 
me limitar a tratar do que já é público. 
 
O que o senhor pode dizer, por exemplo, sobre investimento externo no refino de petróleo? 
Gabrielli - Nosso foco está na Argentina e na Bolívia, e também na refinaria Pasadena, em 
Houston (Texas, nos Estados Unidos), da qual acabamos de adquirir 50%.A Bolíviamarcou o 
início de nossa operação externa com refino em 1999 com a aquisição das refinarias Co-
chabamba e Santa Cruz. Depois disso vieram as refinarias argentinas, primeiro na troca de 
atívos que fizemos com a Repsol da Espanha, acrescidas depois com a aquisição dos atívos 
daPeCom (da família Perez Companc). 
 
O senhor pode detalhar novos planos para refinarias no exterior?  
Gabrielli - Não. O que é público é que planejamos investir US$ 7, 1 bilhões no exterior até 
2010, em diversas atividades. 
 
Não podemos saber mais nada?  
Gabrielli - Só que em princípio a maior parte desses investimentos deve ir para a Nigéria, 
osEstados Unidos e a Venezuela. Com a entrada em operação dos campos gigantes que ternos 
na Nigéria, Agbami e Ak-po, a partir de 2008 vamos acrescentar cerca de 108 mil barris por 
dia de petróleo equivalente à produção externa.  
 
Até 208 só esses dois campos vão consumir US$ 2,4 bilhões. É o maior investimento da 
Petrobras num único país. As reservas de Agbami podem chegar a um bilhão de barris de 
petróleo, e as de Akpo somam mais 650 milhões. Recentemente arrematamos o bloco OPL 315 
no delta noroeste do rio Níger, em parceria com a Statoil da Noruega e a Ask Petroleum da 
Nigéria. Vencemos comumaofertadeUS$ 180 milhões, e temos 45% do bloco. 
 
Mas com todos esses bilhões para investir, podemos esperar muitas notícias nos próximo 
sanos.  



 
Gabrielli - Sim. A mais recente foi a aquisição dos negócios de comercialização e distribuição 
da Shell no Paraguai. São lojas deservicoscomlojasdeconve-niênciaemtodooterritóriopa-
raguaio, e instalações para produtos de aviação nos aeroportos de Assunção e Ciudad Del Este. 
É parte da nossa estratégia de ter forte presença inter-nacionaleliderançaregional. 
 
A empresa também está avançando no Oriente Médio. Gabrielli - Sim. Assinamos um contrato 
em 2004 com a empresa estatal iraniana NIOC para explorar o bloco Tusan, no  Golfo Pérsico. 
Estamos investindo lá US$ 35 milhões. 
 
O investimento externo em refino tem a ver com o fato de que o óleo quea Petrobras exporta é 
pesado, e vocês não conseguem processá-lo todo aqui? 
Gabrielli - Tem a ver com o fato de que processando o óleo, pó -demos vender no exterior um 
produto com maior valor agregado do que o óleo bruto. Mas como disse, são muitos projetos. 
Na Colômbia, por onde a Petrobras começou a se internacionalizar, estudamos a entrada no 
refino e distribuição.       
 
A Petrobras está envolvida também com a exportação de álcool, que atrai compradores na 
China e na índia, entre outros países?  
Gabrielli - Nós acabamos de criar uma joint venture com a empresa estatal japonesa de 
petróleo para trabalhar com o álcool de uso químico e farmacêutico. Também estudamos com 
interesse o biodiesel. Mas no caso do álcool nosso interesse está na infra-estrutura e na 
logística, onde temos especialização devido à prática com petróleo e gás, e não na produção. 
Trabalhamos num alcoolduto entre Goiás e São Paulo, por exemplo, que viabilizará exportar 
álcool por São Paulo. 
 
Voltando ao petróleo pesado, a Petrobras vai investir também na sua capacidade interna de 
refiná-lo? 
Gabrielli - Nós já refinamos internamente óleo pesado para cerca de 80% do consumo 
nacional. E vamos aumentar isso para 90%, com investimentos como o da refinaria de 
Pernambuco, que vai processar 260 mil barris por dia, e do complexo petroquímico do Rio de 
Janeiro, que vai processar 150 mil barris por dia. Estamos cuidando disso de forma muito 
ativa. 
 
O senhor pensa em todos esses investimentos projetando o preço do petróleo nos níveis 
atuais, ou espera uma queda? 
Gabrielli - Nos próximos dois ou três anos.esperamos volatilidade mas não queda de preço. A 
partir daí a oferta e a demanda vão se ajustar em algum patamar. 
 



 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 6 abr. 2006, Indústria, p. A8. 
 


