
OMILIONÁRIO PORTENHO
Enrique Pescarmona, presi-
dente do Grupo Impsa e her-

deiro de um dos maiores conglome-
rados industriais da Argentina, não
estava exatamente interessado em
investir no Brasil quando visitou o
País pela primeira vez, algumas dé-
cadas atrás. Embora deslumbrado
com o potencial de crescimento, o
cenário econômico da região não
inspirava qualquer incursão comer-
cial fora de sua terra natal. Mas ele
mudou de idéia. Motivado pelo filho
Luis - engenheiro, atualmente
CEO da Impsa Wind, divisão do
grupo fabricante de aerogeradores
para energia eólica -, Pescarmona
decidiu apostar pesado nos ventos
brasileiros. A companhia injetou
R$ 145 milhões nos últimos 12 me-
ses para inaugurar no Porto de Sua-
pe (PE), no dia 6, a maior fábrica de
turbinas eólicas do Brasil - e a prin-
cipal da empresa. A jogada porte-
nha por aqui - que ainda receberá
mais R$ 2,6 bilhões em três anos -
nem precisará ser ensaiada para dar
certo. A fábrica pernambucana já
nasce com toda a produção dos
próximos 24 meses (cerca de 400
unidades) encomendada por empre-
sas interessadas em fortalecer os
parques de geração de energia eóli-
ca no País, principalmente no Ceará
e em Santa Catarina, locais onde os
ventos sopram forte o ano todo. A
empresa não revela valores, mas cada
aerogerador custa no mercado inter-
nacional R$ 3 milhões, em média.

A unidade da Impsa em Suape, er-
guida em apenas oito meses, tem 800
funcionários, em dois turnos, e está

preparada para dobrar a produção
e funcionar 24 horas até 2010, caso
necessário. "O Brasil reúne todas
as características para se tornar
uma potência em geração de ener-
gia eólica e um dos maiores forne-
cedores de equipamentos para este

mercado", afirma Luis Percarmona.
Os argentinos da Impsa Wind de-
sembarcaram no Brasil com um dis-
curso diplomático e de integração.
Eles chegaram sem a pretensão de
mudar a matriz energética do País
ou de rivalizar com as hidrelétricas



gurada em PE com encomendas para dois anos de produção

e termelétricas. A proposta da com-
panhia é oferecer uma fonte de
energia complementar às já existen-
tes e afastar, no médio prazo, as
chances de um colapso energético.
"Nos orgulhamos de ter desenvolvi-
do, junto com os brasileiros, nossa

própria tecnologia em geração de
energia", destaca Pescarmona, em
bom portunhol. "A união da Argen-
tina com o Brasil em busca da cria-
ção de um ciclo de energia limpa e
sustentável mostra o potencial sul-
americano na área de engenharia.
Guardadas as proporções, queremos
ser como a Petrobras, motivo de or-
gulho ao continente."

O maior apelo da Impsa Wind é,
de fato, a geração de energia limpa,
sem impactos ambientais. Mas os

executivos da companhia têm cons-
ciência de que o preço ainda é uma
barreira a ser vencida. O custo de
geração do megawatt-hora está na
casa dos R$ 220, em média, bem
superior aos R$ 130 da energia
que sai das hidrelétricas e aos R$
180 das termelétricas a gás natu-
ral. Eles têm, no entanto, um con-
tra-argumento na ponta da língua.
"Quem diz que a energia eólica é
cara comete um erro", afirma o ge-
rente-geral da empresa, Emílio Ja-

vier Guinazú Fader. "Antes de cal-
cular o custo real, é preciso colocar
na ponta do lápis o custo ambiental
da queima de gás, do carvão e óleo
diesel, além do impacto da constru-
ção de hidrelétricas." Outra vanta-
gem da eletricidade gerada pela for-
ça dos ventos, segundo ele, é a agili-
dade na construção de parques eóli-
cos. "Em poucos meses, é possível
criar uma estação de médio porte, o
que resolveria problemas sazonais,
como as secas", completa Fader.
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