
Firme no timão
Após resistir aos altos preços do petróleo e do gás natural
e à crise internacional, as gigantes petroquímicas continu-
am apostando em projetos na Venezuela, no Peru e Brasil
Natalia Vera Ramírez

Nos últimos meses,
o presidente ve-
nezuelano Hugo
Chávez tem subi-

do e descido do avião presi-
dencial com mais freqüência

do que nunca. Seus destinos
têm sido distantes, como,
Japão, índia, China e parte
do Oriente Médio. O motivo?
A necessidade de criar laços
e levar a cabo sua revolução

petroquímica (2007-2013),
por conta dos atuais preços do
petróleo. O plano inclui cerca
de 80 projetos, que triplicarão
a produção petroquímica do
país a 32 milhões de toneladas

anuais.
E o foco de Chávez é cla-

ro: voltar-se a regiões não-
tradicionais para obter recursos
financeiros que permitam
concretizar seu plano. E mais.
No final de maio, a estatal
venezuelana Pequiven (N°
34 do Ranking das 500) e a
brasileira Braskem (N° 52)
assinaram um memorando
de entendimentos para avaliar
possíveis oportunidades de
negócio no polo de Camaçari,
na Bahia, que contempla a
construção de uma usina de
USS l bilhão. Além disso,
ambas estão empreendendo
um projeto petroquímico na
Venezuela que engloba as
empresas Propilsur e Poliméri-
ca, nas quais tanto a Braskem
quanto a Pequiven possuem
participações iguais.

Deste modo, os projetos
petroquímicos encontraram
na região um bom lugar para
se desenvolver. Segundo Raúl
Árias, gerente para América
Latina da Nexant, embora a
região represente apenas 5%
da produção mundial de petro-
químicos, o setor tem tido uma
importante consolidação e essa
participação no total da produ-
ção está aumentando. "Dentro
de cinco anos, o cenário será
muito diferente", diz.

Para Árias, a entrada de
novos atores através de asso-
ciações com companhias locais
é importante neste processo.
"Agora surgiram players de
outras regiões buscando entrar
no mercado, encontrar sócios
e promover mais investimen-
tos", diz. "Mesmo assim, há
uma pressão pelo equilíbrio
mundial entre oferta e demanda
que também será um fator
considerado no futuro."

A empresa Nitratos do
Peru, resultado da sociedade



do Grupo Brescia e do grupo
chileno Sigdo Koppers (N°
352), por exemplo, anunciou
a construção de um complexo
que produzirá amoníaco e nitra-
to de amônio (para a fabricação
de explosivos), que abastecerá
o setor de mineração.

Segundo Jaime Quijandría,
assessor da presidência da
Nitratos do Peru, esta planta
ficará na cidade de Pisco e
exigirá investimentos de US$
650 milhões. Na primeira eta-
pa, a produção só abastecerá
o mercado local, mas depois
serão considerados os princi-
pais pontos do Pacífico como
potenciais mercados.

"Com isso vamos deixar
de ser importadores de nitrato
de amônio para abastecer a
atividade de mineração", afir-
mou. "Foram calculados entre
US$ 110 milhões e US$ 120
milhões de receita por conceito
de tributos e benefícios." No
momento, Quijandría diz que
os trâmites e a licença estão em
andamento para tocar a cons-
trução da usina, que entraria

em operação em 2011.
Este projeto é somado ao

da norte-americana CF Indus-
tries, que em janeiro iniciou
os estudos de engenharia de
seu projeto petroquímico, que
inclui uma planta de amoníaco
e outra de uréia granulada
em Marcona, sul de Lima.
O investimento beira USS l
bilhão e espera-se que entre em
funcionamento em 2013.

Há ainda os projetos anun-
ciados em associação entre a
PetroPeru (N° 157) e a Pe-
trobras (N° 3), avaliados em

US$ 800 milhões, e outros
entre a petrolífera peruana e
a Braskem, de US$ 2 bilhões.
Também está na jogada o
grupo coreano SK Energy,
que anunciou sua intenção de
investir US$ 3 bilhões em uma
petroquímica no Peru.

Após 2008 ter produzido
efeito negativo na indústria,
como conseqüência dos eleva-
dos preços do petróleo e do gás
natural na primeira metade do

var, sócio da Ernst & Young,
grandes produtores da região
como a Petrobras, têm interesse
de entrar no setor petroquímico.
"Isto implica aproveitar o am-
biente político e econômico dos
países da região, como o Peru,
que favorece o investimento
privado, seja estrangeiro ou
nacional, e chegar a indus-
trializar as reservas de gás que
existem no país", afirma.

À medida que o Peru entra

ano, hoje o panorama é mais
favorável. "Antes, o gás natural
era cotado a US$ 14 o milhão
de BTUs. Hoje, o preço é de
US$ 3,83 o milhão de BTUs.
O mesmo acontece com o
petróleo", diz Aurélio Ochoa,
especialista em hidrocarbonetos
e diretor da Energy Consult.
"Esses preços elevados fizeram
com que os petroquímicos se
encarecessem, assim como os
plásticos e outros derivados.
Isso freou o consumo e o setor
não se desenvolveu."

Para Marco Antônio Zaldí-

na fase de desenvolvimento
da indústria petroquímica,
em outros países nos quais o
setor está mais avançado os
planejamentos continuam.
No caso do Brasil, os planos
da Petrobras terão seus prazos
mantidos. No México, a Alpek
(n° 110), braço petroquímico
o conglomerado Alfa, conta
com um orçamento de gas-
tos de US$ 59 milhões para
este ano, que será destinado
à conclusão de projetos em
curso e à manutenção.

Para Raul Árias, da Nexant,

o setor ainda tem outro desafio.
"Uma vez que a economia se
recupere, se buscarão recursos
para tocar os projetos, mas
poderá haver dificuldades para
conseguir os equipamentos
rapidamente, ou os trabalha-
dores qualificados, porque há
carência de tudo isso em nível
mundial", afirmou. "Muitos
dos projetos precisam de inves-
tidores, sócios, transferência
de tecnologias, incluindo um
canal de entrada no mercado
que for de interesse deles, o
que gera oportunidades para
quem puder oferecer isso".

Além disso, estes investi-
mentos e suas execuções são
um passo para que os países da
região finalmente cheguem à
industrialização. "Quando se
chega ao ponto de exportação,
a indústria petroquímica dá
um valor agregado ao gás
natural de seis a sete vezes",
diz Aurélio Ochoa, da Energy
Consult. "Se falamos de petro-
química média ou avançada,
o valor pode se multiplicar
em até 20 vezes." E, ao que
parece, muitos países da região
e empresas do setor também
querem ter parte neste efeito
multiplicador. •
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