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Ministério das Relações Ex-
teriores está entregue a um
dilema diplomático dos mais
delicados: resolver o impas-
se provocado pelo decreto

de expulsão da Odebrecht, divulgado
na segunda-feira 13 por Rafael Corrêa,
presidente do Equador, sem se envol-
ver na defesa da empreiteira. Sob a ba-
tuta do ministro Celso Amorim, o Ita-
maraty caminha na corda bamba para
manter os laços de amizade com o
Equador e, ao mesmo tempo, impedir
a criação de um perigoso precedente
para outras empresas brasileiras, so-
bretudo a Petrobras. Tenta, ainda, evi-
tar um calote de 243 milhões de dóla-
res, valor da dívida do governo equa-
toriano com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), pagos à Odebrecht
para a construção da hidrelétrica de
San Francisco, epicentro da crise.

O presidente Corrêa ordenou, em
23 de setembro, a ocupação militar
das obras sob responsabilidade da Ode-
brecht. Além da usina de San Francis-
co, outra menor, uma rodovia e um pe-
queno aeroporto. Também tentou, sem
sucesso, que funcionários da empresa
saíssem, do país. O governo equatoriano
exigia da empreiteira o pagamento
das indenizações pela paralisa
cão da hidrelétrica e a devo-
lução de um bônus dado
à empresa pela entre-
ga antecipada do pro-
jeto. Sem meias pala-
vras, Corrêa acusou
a Odebrecht de ter
concluído a obra
com "um terço de
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capacidade e o triplo de custo". Segun-
da maior usina hídrica do pais, San
Francisco tem apresentado falhas desde
junho. A obra custou cerca de 338 mi-
lhões de dólares, e somente os reparos
necessários para religá-la estão orçados
em 12 milhões de dólares, de acordo
com o Conselho Nacional de Eletricida-
de do Equador (Conelec).

A Odebrecht tentou negociar a perma-
nência no Equador, mas o governo lo-
cal disse não. Corrêa pede indenização
de, no mínimo, 19 milhões de dólares
e não aceita - na verdade, considera
um deboche - a versão da empreiteira

brasileira para os problemas em San
Francisco: a erupção de um vulcão
próximo à hidrelétrica. A atividade
sísmica teria lançado detritos para
dentro da usina, o que jamais foi se-
quer investigado pelas autoridades
equatorianas. Corrêa também quer
responsabilizar as duas outras empre-
sas ligadas à Odebrecht no consórcio
da obra no Equador, a francesa Alstom
e a austríaca Vatech.

A Odebrecht diz ter concluído, no
dia 2, todos os reparos e a troca dos
equipamentos danificados. A garantia
técnica do projeto foi estendida para
cinco anos e San Francisco estaria pron-
ta para voltar a operar. A empresa diz
ter acatado todas as exigências de Cor-
rêa. Não adiantou. O decreto do gover-
no expulsou a companhia e cancelou
todos os projetos em andamento. De ou-
tro lado, permitiu que dois funcioná-

rios da construtora, abriga-
dos no consulado brasilei-
ro desde o agravamento

^ da polêmica, finalmen-
te deixassem o Equador,
igualmente expulsos.



Na esteira da briga contra a Ode-
brecht, as medidas adotadas pelo gover-
no equatoriano atingiram a estatal Fur-
nas, responsável pela fiscalização das
obras de San Francisco, em parceria com
uma empresa local. Nesse caso, o efeito
da expulsão foi puramente retórico. No
auge das obras, Furnas chegou a manter
no país um máximo de quatro funcioná-
rios, encarregados apenas de checar se a
execução seguia fielmente as especifica-
ções do projeto. A estatal realizou servi-
ços semelhantes em ao menos dez paí-
ses e garante que essa fatia da receita é
pouco significativa diante da atividade
de geração de energia no Brasil.

Apanhado pela crise quando estava em
um evento das Nações Unidas, em Nova
York, nos Estados Unidos, o ministro
Celso Amorim, das Relações Exteriores,
agiu com cautela, escolado que está des-
de a tomada das instalações da Petro-

bras, na Bolívia, por
tropas do Exército lo-
cal. "Nós acreditamos
que a Odebrecht é
uma grande compa-
nhia, mas, obviamen-
te, não podemos pre-
julgar as reclamações
do governo do Equa-
dor", disse Amorirn.

Em Quito, o secre-
tário anticorrupção do
Equador, Alfredo Vera,
denunciou, em dife-
rentes procuradorias
do país, supostos atos
de corrupção da Ode-
brecht na outorga de
vários projetos de in-
fra-estrutura. Nas pala-
vras de Vera, a em-
preiteira brasileira te-
ria feito uma "festa"
com a assinatura dos
contratos das hidrelé-
tricas San Francisco,
Toachi Pilatón, Carri-
zal-Chone e Baba e do
aeroporto do Tena,
um investimento de
SOO milhões de dóla-
res. Em nota, a Ode-
brecht nega as acusa-
ções e diz que dois
contratos foram assi-
nados e outros dois

revisados durante o atual go-
verno. "Todos foram submeti-
dos aos organismos de contro-
le do Estado, obtendo suas
respectivas aprovações", in-
formou a empresa.

O governo brasileiro este-
ve disposto, desde sempre, a
buscar apenas um caminho de
mediação para não deixar as
relações entre Brasil e Equa-
dor serem afetadas por um
problema de contrato privado
comercial. Dentro do Itamaraty, esta-
beleceu-se uma linha de negociação
por cima, tanto pelo ministro Amorim
como pelo presidente Lula, que chegou
a se reunir com Corrêa em Manaus, em
30 de setembro, durante um encontro
para discutir a questão energética no
Mercosul. Após 40 minutos, Corrêa
prometeu a Lula evitar uma contami-
nação política do assunto. A chancela-

ria brasileira teme a abertura de um
precedente perigoso, com base em um
discurso eleitoral e nacionalista, capaz
de atingir empresas brasileiras indiscri-
minadamente no continente.

E é o que está acontecendo, apesar
das promessas. Corrêa ameaçou ex-
pulsar também a Petrobras, caso a es-
tatal brasileira se negue a acatar os
termos da nova legislação equatoria-
na em matéria de hidrocarbonetos. É
um discurso semelhante ao usado
pelo governo da Bolívia, em 2006, ao
nacionalizar as reservas daquele país.
A Petrobras entrou no Equador em
1986, ao vencer uma licitação para
explorar três blocos petrolíferos res-
ponsáveis pela produção de 44 mi-
lhões de barris. As operações equato-
rianas representam 0,5% da produção
total da estatal brasileira.

A Petrobras foi obrigada, em setem-
bro, a devolver ao governo o bloco 31,
localizado em uma área da Floresta
Amazônica onde há problemas am-
bientais e indígenas. Além de ter de
abandonar um investimento de 200
milhões de dólares, a companhia ha-
via fechado contrato para utilizar par-
te da capacidade de um oleoduto, sem
que tenha tido a chance de iniciar a
extração de petróleo.

O Brasil decidiu reagir de forma
mais ostensiva. Em 9 de outubro, o
embaixador do Brasil em Quito, An-

tonino Marques Porto
e Santos, foi orientado
a informar ao governo
local da suspensão, por
tempo indeterminado,
da ida de uma missão
brasileira ao Equador,
chefiada pelo Ministé-
rio dos Transportes, pro-
gramada para a quar-
ta-feira 15. A missão
discutiria temas liga-
dos ao apoio brasilei-

ro a obras de infra-estrutura viária na-
quele país. "O Equador lamenta que
esta decisão tenha sido adotada pela
situação do Estado equatoriano com
uma empresa privada do país", reagiu
a chancelaria do governo Corrêa. No
Itamaraty, a ordem é esperar "a poei-
ra baixar", segundo um diplomata li-
gado ao tema, para que novas conver-
sações sejam iniciadas.

O Itamaraty
tenta evitar
que a crise
afete outras
empresas
nacionais

CARTACAPITAL 22 DE CUTUBRO DE £008 47

Text Box
SIQUEIRA, André ; FORTES, Leandro. De novo, com jeitinho, Carta Capital, São Paulo, p. 46-47, 22 out. 2008.




