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Acordo Petrobras-YPFB
E&P
• Produção: San Alberto, San Antonio e ColpaCaranda (Petrobras Energía)
• Reservas provadas (SPE,2004): 681 MM boe (inclui
Colpa-Caranda)
• Produção média (2004): 46.400 boe/d (inclui ColpaCaranda)
• Exploração – Blocos Río Hondo, Ingre e Irenda

G&E (GSA)
• Gasoduto Yacuiba – Rio Grande em operação (431 Km,
32” – capacidade de transporte de 17 MM m3/dia
• Em 2004, 14,4 MM m3/dia de Gás Natural exportados
para o Brasil dos campos de San Alberto e Sábalo
(Petrobras operadora, com 35% dos campos)

Refino & Distribuição
• 2 Refinarias, com capacidade total de 60.000 bpd,
processando atualmente 40.440 bpd
• Participação de 25% no mercado boliviano de
distribuição
• 103 estações de serviço (cadastrados), sendo 92 ativas
• LUBRAX introduzido no mercado boliviano

Acordo Petrobras-YPFB

 O que a Petrobras obtém com o Contrato:
 Garantia da operação dos principais campos fornecedores de
gás natural ao Brasil
 Rentabilidade econômica acima de 15%:
 geração de recursos suficiente para financiar suas operações;
 taxa de retorno superior ao custo de capital

 Posição estratégica na Bolívia.
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Repartição de Receitas
 O que a YPFB obtém com o contrato:
 Propriedade dos hidrocarbonetos ;
 Principal agente na comercialização;
 Maior supervisão sobre as operações petroleiras;
 A YPFB não participará dos investimentos e custos
 A YPFB receberá uma participação correspondente a um percentual
variável dos ingressos.

 Gestão dos recursos:
• Petrobras entrega o gás a YPFB no ponto de fiscalização
• YPFB transporta e vende o gás.
• Remuneração devida é depositada diretamente pelo comprador na conta
da Petrobras e das outras associadas no bloco.

Acordo Petrobras-YPFB: características
 Contrato:
 Características de contrato de produção compartilhada:
 (a) execução de todas as operações petroleiras por sua conta e risco;
 (b) recebimento, diretamente em sua conta, de uma retribuição definida em função de
recuperação de custos, preços, volumes e investimentos;
 (c) portanto não se trata de um contrato de prestação de serviço.

 A companhia continua responsável pelas operações dos blocos San Alberto,
San Antonio, Rio Hondo, Ingre e Irenda.
 O mesmo modelo de contrato vale para cada um dos blocos operados pela
Petrobras na Bolívia.
 Continua com a propriedade dos seus atuais ativos
 Reservas podem ser contabilizadas pela Petrobras.
 Válido por 30 anos a partir da aprovação pelo Congresso

Acordo Petrobras - YPFB: taxas
Evolução da Participação governamental e outros impostos
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Acordo Petrobras-YPFB: legislação
 Solução de eventuais conflitos:
 Permanecem vigentes os Tratados de Proteção de Investimentos Estrangeiros;
 Permanece o direito de recorrer ao poder judiciário na Bolívia.
 Solução de conflitos:
 Busca de solução amigável; ou
 Arbitragem de acordo com a lei boliviana (sede La Paz), e conforme os procedimentos e
Regulamento da Câmara de Comércio Internacional - CCI (Sede Paris).

 Regras da CCI:
 a) processo sujeito a um regulamento internacionalmente admitido;
 b) antes de ser emitida, a sentença arbitral é submetida à verificação pela CCI, que
poderá propor modificações ao laudo;
 c) a atuação dos árbitros poderá ser questionada perante a CCI, (possibilidade de
substituição)

Comparação entre os contratos
Contrato de Risco
Compartilhado

Contrato de operação (Novo)

Operador: Petrobras

Operador: Petrobras

Comercialização:
9através da YPFB na exportação de gás para
Brasil e Argentina
9direta nos outros casos

Comercialização:
9através da YPFB

Remuneração:
9recebimento de todos os ingressos pela
Petrobras, que cobria todas as despesas e
tributos

Remuneração:
9recebimento pela Petrobras da sua parcela
das vendas, correspondente aos custos,
depreciações e lucro
9recebimento pela YPFB das parcelas
correspondentes à sua participação, impostos,
gastos com transporte

Comparação entre os contratos
Contrato de risco
compartilhado

Contrato de operação (Novo)

Propriedade dos hidrocarbonetos: Petrobras

Propriedade dos hidrocarbonetos: YPFB

Propriedade dos ativos: Petrobras.
Transferência à YPFB no final do contrato

Propriedade dos ativos:
9Existentes: petrobras. Transferência à YPFB
no final do contrato
9Futuros: transferência à YPFB após
depreciação

Permitida contabilização de reservas

Permitida contabilização de reservas

Pagamento: totalidade dos recursos em conta
da Petrobras

Pagamento: parcela dos recursos em conta da
Petrobras

Fiscalização:
9autoridades com poder de aprovar projetos
de desenvolvimento, contratos de exportação
e volumes. Prevalecia controle de preços do
petróleo no mercado interno

Fiscalização:
9ampliação do nível de fiscalização e controle.
YPFB passa a aprovar planos de trabalho,
custos recuperáveis e processos licitatórios

Comparação entre os contratos
Contrato de risco
compartilhado
Solução de conflitos:
9arbitragem, sob lei boliviana e conforme
procedimentos e regulamento da câmara de
comércio internacional (CCI), em La Paz.
9sentença arbitral submetida à verificação
pela corte internacional de arbitragem da CCI
9poder judiciário na Bolívia
9tratado de proteção de investimentos
Holanda-Bolívia

Contrato de operação
(Novo)
Solução de conflitos: inalterada

