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5 de Julho de 2006 - Um terço dos novos projetos escolhidos pela Petrobras no 
plano de negócios que engloba o período 2007-2011 estão fora do Brasil. A área 
internacional da petroleira abocanhará US$ 5,6 bilhões dos US$ 17,4 bilhões em 
investimentos que não estavam previstos até a conclusão do novo Plano de 
Negócios, anunciado na última sexta-feira e detalhado ontem pelo presidente da 
estatal, José Sergio Gabrielli.  
 
Gabrielli destacou investimentos em exploração e produção nos Estados Unidos e 
na Nigéria, mas admitiu que a estatal prevê a aquisição de três refinarias no 
exterior. Japão, Estados Unidos e Europa são os alvos já definidos pela companhia 
brasileira para reforçar o refino e agregar maior valor nos principais mercados do 
mundo.  
 
O plano da Petrobras, que prevê investimentos totais de US$ 87,1 bilhões entre os 
anos de 2007 e 2011, também inclui novidades para distribuição, com mais US$ 
600 milhões em relação ao plano anunciado no ano passado. Outros US$ 3,6 
bilhões serão direcionados para petroquímica, refino e transportes, no âmbito do 
abastecimento, segundo Gabrielli.  
 
Um quarto dos investimentos da Petrobras no exterior serão direcionados para os 
Estados Unidos. O valor, de cerca de US$ 3 bilhões, é pouco menor que os 
investimentos planejados para toda a América Latina, que terá 28% dos US$ 12,1 
bilhões do orçamento da área internacional. Cerca de 16% serão injetados na 
África, em exploração e produção sobretudo na Nigéria.  
 
Parceria com a Chevron  
 
A Petrobras América, como é chamada a estatal nos Estados Unidos, adquiriu 
dezenas de áreas de exploração de petróleo e gás no Golfo do México. Parte dos 
blocos exploratórios tem grande potencial de reservas petrolíferas, a exemplo de 
descobertas recentes. Em parceria com as gigantes Chevron e BHP, a estatal 
brasileira descobriu reservas com potencial de 1 bilhão de barris de petróleo e gás 
natural no Golfo do México.  
 
Do total das jazidas, a Petrobras é dona de 300 milhões a 500 milhões de barris, 
distribuídos em três campos operados em consórcio. Saint Malo, Cascade e Chinook 
refletem a nova estratégia da Petrobras América nos EUA - explorar áreas 
ultraprofundas. Outro alvo da Petrobras nos Estados Unidos é a área de refino.  
 
De olho no mercado dez vezes maior que o do Brasil, a empresa quer mais uma 
refinaria, além da que já possui - a refinaria de Pasadena, no Texas. Gabrielli 
confirmou ainda a intenção de adquirir mais uma refinaria na Europa e outra na 
Ásia, que, segundo o diretor da Área Internacional, Nestor Cerveró, será no Japão.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jul. 2006, Nacional, p. A-5. 


