
''A América Latina é o nosso Oriente Médio'' 
Daniela Milanese 
 
Com projetos no Peru, Venezuela e Bolívia, empresa quer fazer da AL plataforma de 
exportação de produtos petroquímicos 
 
A Braskem aposta na estratégia de expansão global, a partir do investimento em plataformas 
de produção na América Latina. Hoje, a companhia tem projetos em andamento na Venezuela 
e no Peru, que atenderão os mercados das Américas, Europa e Ásia. Fica faltando a ponta do 
Mercosul, a ser atingida depois que os planos para a Bolívia saírem do "freezer", disse o 
presidente da companhia, José Carlos Grubisich. "Nosso Oriente Médio é a América Latina." 
Mas o estabelecimento de operações em outros continentes não está descartado. E, nesse 
sentido, a África surge como a região mais atrativa. No plano interno, a prioridade agora está 
voltada para a negociação de um desconto sobre o preço da nafta com a Petrobrás - que tem 
25% da Braskem. O executivo não antecipa o valor do desconto que será pedido, mas diz que, 
diante da disparada do petróleo, precisa ser algo relevante. Grubisich falou com o Estado em 
Londres, onde participou, no último sábado, do Latin America Business Forum 2008, 
promovido pela London Business School. A seguir, os principais trechos da entrevista: 
 
Como estão os atuais projetos da Braskem? 
 
Temos quatro grandes linhas de estratégia. A primeira é a consolidação do setor petroquímico 
no Brasil. Na sexta-feira demos um passo grande com a assembléia geral que autorizou a 
troca de ações que a Petrobrás tinha na Copesul, Ipiranga e Petroquímica Paulínia por ações da 
Braskem, que era uma das etapas mais importantes. A partir de então, a Braskem passou a 
ter 100% de cada uma dessas empresas e isso vai permitir que até o final deste ano a gente 
incorpore as companhias. O segundo caminho é tudo que está ligado a alavancar matérias-
primas renováveis no Brasil, que é o projeto do plástico verde, o primeiro de uma estratégia 
de fazer produtos álcool-químicos, ou de outras bases que sejam renováveis e que tenham 
balanço de carbono favorável (ver matéria ao lado).  
 
E os planos de expansão internacional, o foco é a América Latina? 
 
O terceiro ponto é a combinação de internacionalização com acesso a matéria-prima 
competitiva. Aí entram os projetos na América Latina, na Venezuela e no Peru. Mas eles têm 
vocação global. Na Venezuela temos dois projetos com a Pequiven, com 49% de participação 
para cada, mais 2% de um sócio financeiro privado só para fazer com que a empresa não seja 
submetida à legislação de estatais venezuelanas. Na Venezuela nosso movimento é ter acesso 
a gás natural competitivo. Estamos fazendo um projeto de 450 mil toneladas de polipropileno, 
que deve estar operando em 2010. O outro trabalho é para pegar gás natural e fazer um 
projeto integrado para 1,2 milhão de toneladas de polietileno, operando em 2012.  
 
E o retorno compensa o risco? 
 
Sem dúvida nenhuma. Na realidade nós temos matéria-prima em qualidade, quantidade e 
custo competitivo, que é o gás natural. Pela condição que negociamos, quanto mais alto 
estiver o petróleo, mais elevado é o retorno na Venezuela. Se você tem um preço baixo de gás 
e o petróleo sobe, o projeto fica mais rentável. Temos um acordo de 49%/49%, então tem um 
alinhamento de interesses entre Braskem e Pequiven. Nós definimos que o projeto será feito 
30% em capital e 70% em dívida com project finance, que já começamos a trabalhar. Na 
verdade, a Braskem terá de colocar 15% do valor como capital próprio. Então, de um projeto 
de US$ 3,5 bilhões, estamos falando de um pouco mais de US$ 500 milhões que a Braskem 
estaria colocando num período de cinco anos, que é muito conservador em relação à nossa 
geração de caixa, de US$ 1,6 bilhão por ano.  
 
E o projeto no Peru? 
 
O Peru está descobrindo muito gás natural e já tem reservas provadas. Petrobrás e Repsol 
estão em fase avançada de comprovar reservas importantes de mais dois campos. Nossa idéia 



é fazer (em parceria com a Petrobrás e a Petroperu), na Costa do Pacífico, um projeto de 
produção de polietileno a partir de gás. Não temos o escopo porque ainda precisamos olhar as 
reservas. Mas a vantagem é que o gás do Peru é muito rico para a petroquímica, tem entre 
8% e 10% de etano.  
 
O projeto na Bolívia está parado? 
 
A gente colocou no freezer, está paradinho, esperando. Na minha visão, sairá um dia, porque é 
extremamente complementar aos outros. 
 
E por que parou? 
 
Parou porque o governo boliviano mudou a posição sobre as reservas. Se não houver 
empresas investindo para aumentar a produção de gás, fazer com que saia da terra, você não 
tem matéria-prima disponível. A Braskem precisaria ter um fluxo contínuo de gás de 30 
milhões a 35 milhões de m³, que é o que está passando hoje no Gasbol. Mas, se não tiver 
investimento de exploração e produção em novos campos, isso começa a declinar.  
 
Como o sr. acha que esta questão será resolvida? 
 
Eu acho que o governo vai criar condições para que o investimento volte a ser realizado. Se 
eles acham que ter empresas estrangeiras é ruim, mas não têm condições de fazer sozinhos... 
Para o povo boliviano, uma reserva natural não monetizada não tem interesse nenhum. Mas a 
gente sente uma evolução na cabeça pensante boliviana no sentido de que terão de criar 
condições para novos investimentos. A Braskem continua trabalhando na visão de que um dia 
haverá um projeto petroquímico com o gás da Bolívia, que permitiria um projeto para o 
mercado do Mercosul. 
 
Então a estratégia não é para a América Latina, é global? 
 
É global, a partir de plataformas competitivas na América Latina. Como os árabes fizeram 
grandes plataformas baseados na Arábia Saudita para exportar plástico para o mundo inteiro, 
o nosso Oriente Médio é a América Latina - Venezuela, Peru, Bolívia. Essa é a vantagem que a 
gente tem. Numa região onde tem influência geopolítica brasileira, onde a gente consegue 
operar bem praticamente com a mesma língua, a mesma religião. 
 
Mas uma expansão física para outras regiões está descartada? 
 
Evidentemente que, no futuro, a gente vai olhar para alternativas. A África pode ser uma 
grande alternativa. Você tem Angola, Nigéria, novos países na África que começam a emergir 
com grandes reservas e podem ser interessantes para uma companhia brasileira. Temos de 
olhar onde levamos uma vantagem diferencial em relação aos produtores americanos e 
europeus, que já têm custo de capital mais baixo.  
 
A disparada do petróleo tira o seu sono?  
 
Ah, tira né... O petróleo e a nafta têm impacto de 80% no nosso custo. Essa escalada do 
petróleo não tem permitido que a indústria petroquímica global e a Braskem no Brasil 
acompanhem o realinhamento de preços para manter o mesmo nível de rentabilidade. No 
quarto trimestre de 2007 e no primeiro trimestre de 2008, houve redução de rentabilidade no 
setor petroquímico. Agora, à medida que o petróleo se estabilize e eventualmente possa até 
cair de preço, essa rentabilidade perdida vai ser reposicionada.  
 
A partir da nova composição da Braskem com a Petrobrás, a negociação sobre um 
desconto para o preço da nafta não fica mais favorável? 
 
À medida que consolidamos o setor e compramos a Copesul, vamos passar a consumir 8,5 
milhões de toneladas de nafta por ano, o equivalente a US$ 8,5 bilhões ou US$ 9 bilhões, a 
preços de hoje. Compramos 70% da Petrobrás e importamos 30%. Então compramos da 



Petrobrás US$ 6 bilhões. Somos um dos maiores compradores de nafta do mundo hoje e o 
maior cliente da Petrobrás, tirando a BR Distribuidora. É normal que tenhamos desconto em 
relação ao preço internacional, como normalmente tem o grande comprador. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 jun. 2008, Economia, p. B15. 


