
1º trimestre será crucial para medir demanda  
 
O verdadeiro impacto da crise financeira será conhecido no primeiro trimestre de 2009. 
Bernardo Gradin, presidente da Braskem, avalia que os meses de janeiro, fevereiro e março do 
próximo ano serão fundamentais para saber se houve desaquecimento da demanda.   
 
"O que a gente viu nas cadeias produtivas do plástico foi uma redução de estoques. Um cliente 
que tinha estoques de 30 dias reduziu para 20 dias, outro que trabalhava com 15 diminuiu 
para 10 dias", diagnostica. "Foi por questão de prudência em função da restrição de crédito."   
 
A própria Braskem fez seu ajuste na produção. No início da semana passada, decidiu parar 
duas unidades de produção de petroquímicos básicos uma no pólo de Camaçari, na Bahia, e 
outra em Triunfo, no Rio Grande do Sul, além de fábricas de polietileno, resina utilizada para 
fabricação de plásticos.   
 
"Nos últimos meses, o mercado doméstico caiu um pouco enquanto o mercado internacional 
parou de consumir", disse Gradin. "Temos um alvo de ter um estoque não maior do que 40 
dias", disse. O nível de estoques da companhia já chegava a 55 dias.   
 
Na avaliação de Gradin, com esse movimento de disciplina de estoques, ficou difícil medir a 
demanda real pelo consumo registrado. "Espero que o primeiro trimestre seja melhor que o 
fim de 2008", afirmou o executivo.   
 
Para Gradin, a reversão de expectativas dependerá da volta do crédito, processo que ele avalia 
que está acontecendo e deverá se normalizar ao longo do ano que vem. "Depois que o crédito 
voltar, não deverá haver a exuberância que prevaleceu por pelo menos dois anos", afirmou.   
 
O cenário de 2009 deve coincidir com o início do ciclo de redução da rentabilidade das 
empresas petroquímicas em função da nova oferta de fábricas a serem inauguradas no Oriente 
Médio e Arábia Saudita estão previstas 6 milhões a 9 milhões de toneladas de eteno a mais no 
mercado.   
 
"Acho que será um ciclo menos grave do que falam", declara. "Embora tenham acesso a uma 
matéria-prima mais competitiva, essas fábricas foram construídas no momento do 'boom'. Elas 
terão um ônus maior para depreciação do investimento."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


