
MESMO SENDO componentes essenciais
de muitos objetos e espaços que fazem
parte do cotidiano, os produtos químicos
e petroquímicos se evadem facilmente
da vista do consumidor comum. Não são
vistos, mas estão em todos os lados. O
mesmo se poderia dizer de duas empresas
latino-americanas do setor, a brasileira
Braskem c a mexicana Mexichem.

À diferença de outras companhias de
seus respectivos países de origem, ambas
têm um perfil na mídia relativamente
baixo e, no entanto, nos últimos anos,
vêm colocando em prática agressivos
projetos de expansão territorial, espe-
cialmente na América Latina.

Em março de 2007, a Braskem - em
aliança com a Petrobras e o Grupo Ultra
- adquiriu os ativos petroquímicos do
Grupo Ipiranga, numa operação ava-
liada em US$ 4 bilhões. Está investindo
US$ 3,5 bilhões na Venezuela - via uma
joint venture com a estatal Pequiven - na
construção de uma planta que produzirá
450 mil toneladas de polipropileno, e
continua a abrir filiais na Argentina, na
Europa e na América do Norte. Como
se não bastasse, terminou 2007 com um
escritório em Xangai.

Na outra ponta da região, a mexicana
Mexichem adquiriu, só em 2007, a bra-
sileira Amanco (por US$ 500 milhões) e
50% da colombiana Gcon Andina (por

um montante não revelado). Arrancou
2008 com a compra de outra companhia
colombiana, a Prodesal, e da argentina
Dripsa, assim como de 70% de mais
uma brasileira, a DVG Plastubos. Em-
bora o valor dessas operações não tenha
sido divulgado (informação da agencia
Bloomberg estimava-as em US$ 110
milhões), a Mexichem, presidida por
Antônio dei Valle, tem declarado à
comunidade investidora que em 2008
gastará US$ 300 milhões na compra
de empresas, tanto no México como no
restante da América Latina.

Graças a essas operações, a Mexi-
chem deve saltar de US$ 300 milhões
em vendas em 2003 - segundo dados
da Bolsa Mexicana de Valores - para
US$ 2,141 bilhões em 2007, um in-
cremento de 122% em relação ao ano
anterior. Vai ser proprietária das plantas
de cloro, hidróxido de sódio e PVC mais
importantes da América Latina. E será
o maior fornecedor de ácido fluoiídrico
integrado da região, além do principal
produtor de tubos PVC.

Já a Braskem se converteu na tercei-
ra produtora de resinas do continente
americano (3,3 milhões de toneladas
anuais), na 11a petroquímica do mundo
em termos de valor empresarial, e na
segunda em rentabilidade. No ano pas-
sado, a empresa registrou receita bruta

de US$ 12,3 bilhões - o que representa
um incremento anual de 24% -, com
um aumento de 12% nas exportações
(US$ 2,3 bilhões).

Para as duas empresas, o caminho
que leva à aventura extraterritorial
está impulsionando a busca por novos
mercados para suas matérias-primas,
e, ao mesmo tempo, os esforços para
aumentar o valor agregado e fortalecer
sua presença na rede de valor que entrega
os produtos acabados.
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seu investimento na Venezuela lhe permita
colocar-se solidamente no mercado de
polipropileno - plástico cuja demanda
é a que mais cresce no mundo -, bem
como produzir, em 2011,1,3 milhão de
toneladas de eterto integrado na elabo-
ração de polietileno. Ao mesmo tempo,
a companhia conseguiu desenvolver
o primeiro polietileno "100% verde"
- com certificação internacional -, que
lhe valeu o reconhecimento da revista
especializada European Bioplastics News.
Essa inovação, por si só, poderia propor-
cionar boas oportunidades de negócio
na Europa, uma região que aprecia os
materiais com vocação ecológica, ape-
sar dos custos maiores. "E um produto
mais caro, mas a Europa paga por isso",
garante Douglas Abreu, da consultoria
Gás Energy, de Porto Alegre.

Num esforço paralelo, a expectativa é
que a Braskem continue se aproximan-
do dos principais compradores de seus
produtos, como os Estados Unidos e a
Ásia. Essa estratégia está sendo desen-
volvida por meio de seu investimento
na Venezuela, que facilita a exportação
para essas regiões. No entanto, para
manter essa expectativa a empresa terá
de buscar aliados que potencializem sua
produção. E nesse âmbito, Peru - com
o campo de gás de Camisea - e Bolívia
parecem objetivos possíveis.

Na Bolívia, porém, a Braskem para-
lisou as negociações, por considerar que
o governo não oferecia garantias. Mes-
mo assim, mantém cm mente o projeto
de uma ou duas plantas, que custariam
US$ 1,5 bilhão. "O país tem de se re-
solver. Estamos falando de uma nação
e não de uma pessoa", comenta Otávio
Carvalho, diretor da consultoria Maxi-
quim, de Porto Alegre -, lembrando que
a Braskem considera seus investimentos
na Venezuela de longo prazo, indepen-
dentemente de questões políticas.

Mesmo assim, os analistas não des-
cartam a possibilidade de a Braskem
aproveitar o impulso do governo brasileiro
nas relações com a África, especialmente
com Angola. O fato é que a empresa irá
aonde for necessário para obter matérias-
primas a preços competitivos.

No caso da Mexichem, a expansão
na região continuará, dizem os analistas,

pelo menos durante o primeiro semestre
de 2008. Mas é impossível determinar
o nome das companhias que adquirirá
nos próximos meses. Seja como for, é
simples prever o perfil das transações:
blindar a empresa contra o vaivém dos
preços das matérias-primas (tanto dos
insumos com que elabora seus produ-
tos como das mercadorias que fabrica
e são usadas em outras indústrias),
especialmente por meio do aumento
de sua presença na cadeia de valor dos
mercados que atende.

"A empresa tem desenvolvido uma
estratégia de expansão que integra vertical
c horizontalmente a sua operação", diz
Luís Vallerino, analista de Accival-Citi,
da Cidade do México. "E um dos pontos
positivos é que ela afasta a Mexichem
dos riscos das commodities".

Esse plano é o que tem guiado as
compras e a expansão da companhia, e é
o que certamente ela aplicará nos próxi-
mos meses. A aquisição da Prodesal, por
exemplo, implicou fortalecer o abaste-
cimento de derivados de sal. do produto
para consumo humano e industrial até
derivados clorados como cloro, hidróxido
de sódio e ácido clorídrico. Com eles se

na América Latina. "Na região há um
déficit de infra-estrutura tremendo. Em
alguns países também há déficit de ha-
bitação. E os governos têm anunciado
pianos para impulsionar esses setores",
comenta Raquel Moscoso, analista da
financeira TXE, da Cidade do México.
"Na habitação, por exemplo, muitos
construtores estão descartando o cobre
para tubos e optando pelo PVC".

Segundo Raquel, no terreno de infra-
estrutura, para mencionar outro exem-
plo, a Mexichem adquiriu a argentina
Dripsa, especializada no desenho e na
venda de soluções de irrigação agrícola.
A compra permitirá que a empresa entre
nesse mercado, que na América Latina
depende majoritariamente das tempo-
radas de chuva - os produtos da Dripsa
poderiam encontrar boas oportunidades
de negócio na região.

As duas empresas estão conscientes
dos desafios que têm pela frente. O pri-
meiro está relacionado à desaceleração
da economia mundial. Mas espera-se
que seu impacto não seja tão grave para
elas, já que ambas podem concentrar suas
baterias na própria América Latina, o que
deve garantir um bom nível de demanda.

fabricam compostos como o policloreto
de vinil (PVC), que a Mexichem pode
produzir em suas plantas no México (nos
estados de Tlaxcala e Tamaulipas), nos
Estados Unidos (a companhia Baysho-
re, em Nova Jersey) ou na Colômbia
(a Geon Andina, em Cartagena). E
com PVC é possível construir tubos e
conexões plásticas para o transporte de
fluidos, gás e eletricidade, tal como faz
a Amanco na América Central e do Sul
(em Honduras, Guatemala, El Salvador,
Chile, Argentina, Brasil e Peru, entre
outros países).

O mérito adicional é que a Mexichem
está desenvolvendo sua estratégia quando
os setores de infra-estrutura e construção
- âmbitos consumidores de seus produtos,
tanto matérias-primas como derivados e
acabados - auguram bom crescimento
pelos próximos anos, principalmente

dadas as necessidades de infra-estrutura
e habitação da região.

Mais inquietante parece ser o espe-
rado aumento da produção mundial de
petroquímicos. Este ano muitas com-
panhias do Oriente Médio entrarão em
cheio na concorrência, o que conduzirá
a pressões de preço nos mercados em
que a Mexichem e a Braskem atuam.
No entanto, o fato de elas operarem na
América Latina também pode ajudar
a manter o risco à distância. "O preço
poderá ser determinado globalmente,
mas elas têm a seu favor a certeza de que
haverá demanda local", diz Vallerino, da
Accival-Citi.

Assim, parece que em 2008 as coisas
não mudarão muito nem para a Braskem
nem para a Mexichem: e mesmo que não
as vejamos, elas estarão aí, não importa
cm qual país estivermos. •
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Text Box
Fonte: América Economia, n. 356, p. 46-47, 1 abr. 2008.




