
A cara fechada dos executivos de mineração peruanos do
início do ano desapareceu. A crise derrubou as cotações dos
minérios, com exceção do ouro, tradicional meio de proteção
em tempos de incerteza. No entanto, a queda foi mais suave e
mais breve do que o previsto. Os preços estão se recuperando,
lenta mas firmemente, desde o primeiro trimestre do ano.

Essa recuperação dos preços é essencial para o Peru, que
deposita grandes esperanças na renovação de seu setor mi-
neral. Há 32 projetos relevantes em andamento, que incluem
tanto a abertura de novas minas quanto a ampliação de al-
gumas já existentes. Ao todo, o setor minerador peruano vai
receber investimentos de US$ 24,6 bilhões. Isso fará do país o
segundo maior destino de investimentos do continente, per-
dendo apenas para o Brasil.

Entre 1993 e 2008, os investimentos totais no setor mi-
neral peruano haviam sido de US$ 15,8 bilhões. É uma cifra
importante, mas que representa pouco mais da metade do
previsto para os próximos anos. "A produção peruana po-
deria dobrar até meados da próxima década, dependendo
dos preços do minério", diz Marco Antônio Zaldívar, sócio da
Ernst & Young em Lima. "Isso sem contar que a implantação
de novos projetos poderá levar a novas descobertas."

Dos 32 projetos listados, oito ainda não definiram a data
de início das operações. Essa indefinição decorre da incerte-
za provocada pela crise e da dificuldade de os empresários



conseguirem crédito em meio à turbulência dos mercados
financeiros. Dinheiro farto é algo fundamental em um setor
tão intensivo em capital como o de mineração.

No entanto, o panorama hoje já está bem melhor do que
em 2008, diz Fernando Gaveglio, sócio da Pricewaterhouse-
Coopers (PwC). O mercado financeiro está bastante líquido, e
há recursos disponíveis para projetos com boa rentabilidade.
Além disso, o acesso ao capital é uma vantagem. "Quem tiver
mais dinheiro conseguirá sair ao mercado e adquirir novas
empresas ou projetos em marcha", diz Gaveglio.

VENTO A FAVOR
O otimismo que se respira no setor é tanto que a maioria
dos analistas aposta em uma nova onda de crescimento da
mineração peruana. "O setor terá grandes oportunidades de
desenvolvimento nos próximos anos", diz Carlos Santa Cruz,
vice-presidente do setor de mineração da Sociedade Nacio-
nal de Mineração e Petróleo (SNMPE). "As condições para que
isso aconteça estão dadas. Os projetos em carteira são muito
importantes e poderão tornar-se uma das bases do cresci-
mento do país nas próximas décadas", diz Gaveglio.

Para Zaldívar, da Ernst & Young, esse crescimento não
terá obstáculos pois será sustentado pela forte demanda in-
ternacional por matérias-primas. "Muitas companhias em
outros países estão com problemas para cumprir suas me-
tas, o que permite prever que a produção futura não será su-
ficiente para satisfazer a demanda", diz ele. "Essa demanda
não atendida vai provocar uma nova onda de elevação dos
preços, o que tornará atraentes projetos que hoje ainda não
são viáveis em termos econômicos."

Se essa demanda depender principalmente da veloci-
dade da economia chinesa, os sorrisos dos executivos esta-
rão garantidos. O plano de investimentos de Pequim deverá
destinar US$ 586 bilhões para a infraestrutura e a segurança
social chinesas até o final de 2010. "A China ainda tem mui-
tas carências em seu sistema produtivo", diz Zaldívar. "Sua
economia vai precisar de muitos investimentos, e isso quer
dizer consumir minério."

Jong-Wha Lee, chefe do escritório de Integração Econô-
mica Regional do Banco de Desenvolvimento Asiático (BDA),
garante que nada deverá desviar o governo chinês de manter
os projetos em infraestrutura. "As autoridades continuarão
apoiando a demanda doméstica e o crescimento. As políticas
monetária e fiscal têm de continuar sendo coerentes até que
a recuperação alcance um bom ritmo", afirma.

Juntamente ao fator chinês, os analistas apontam um
possível retorno da inflação global, algo que também favore-
ceria a continuidade dos altos preços internacionais dos mi-
nérios. "É provável que em dois anos as principais economias
mundiais voltem a registrar uma aceleração da inflação,
como resultado da astronômica emissão monetária realiza-
da nos últimos meses para enfrentar a crise", diz Pedro Pablo
Kuczynski, ex-ministro de Minas e Energia do Peru.



CORRIDA CONTRA O TEMPO
Os mineradores peruanos sabem, porém, que precisam se
apressar, pois a alegria tem hora para acabar. No longo pra-
zo, os preços dos minérios deverão apresentar um lento mas
consistente movimento de baixa. John Tilton, professor da
Colorado School of Mines dos Estados Unidos e especialis-
ta no assunto, diz que os preços no longo prazo dependem
fundamentalmente dos custos de produção da indústria, e a
tendência é declinante.

As inovações tecnológicas poderão ampliar o movimento
de substituição de metais por outros tipos de material, o que
deverá atenuar a tendência de alta. "Nos últimos 30 anos,
os preços dos principais metais mostram uma tendência de
queda de longo prazo, por isso a valorização recente não vai
durar indefinidamente", diz ele. "Ao contrário, os projetos em
estudo consideram preços bem abaixo dos atuais no futuro."
Os preços oscilam no curto prazo devido à oferta e à deman-
da, daí a bonança dos últimos tempos, conseqüência do con-
sumo de países como China e índia.

Por isso, Miguel Cardozo, sócio da Expio Andes, afirma
que o Peru não pode deixar essa oportunidade escapar. "É
preciso aproveitar os bons preços para sobreviver no período
de baixa", diz. Para ele, o cobre é o segmento mais importan-
te. Até 2016, a produção no Peru poderá superar 3 milhões de
toneladas de cobre fino, uma quantidade três vezes maior do
que a atual. Essa produção transformaria o Peru no segundo
produtor mundial, perdendo apenas para o Chile.

O Peru já é o líder mundial na produção de prata, posição
que deverá ser mantida. No caso do zinco e do chumbo, os
metais cuja utilização é mais dependente do ritmo econômi-
co e cujas cotações mais sofreram com a crise, o especialista
destaca a recuperação dos preços da ordem de 30% nos últi-
mos três meses. Há diversos projetos, em ampliação ou em
estudo, que poderão aumentar a produção peruana.

Já no caso do ouro, o Peru corre o risco de não aproveitar
a atual conjuntura favorável. "Devido ao esgotamento das

reservas e à resistência de algumas comunidades para a ope-
ração de alguns projetos de grande magnitude", diz Cardozo.
"Se não houver uma descoberta importante no curto prazo,
em 2015 a produção de ouro cairá para menos de 3 milhões
de onças por ano, ou seja, metade do nível atual." Para o espe-
cialista, o Peru deveria concentrar-se na resolução dos confli-
tos sociais que impedem o aumento da produção. "Por exem-
plo, se fosse resolvida a questão do Cerro Quilish, poderíamos
contar com uma reserva de 8 milhões de onças." A região do
Cerro Quilish fica 800 quilômetros a noroeste de Lima.

Além desses conflitos sociais, que muitas companhias
não souberam enfrentar de forma adequada, os analistas
ainda apontam outro risco, o político, sobretudo durante uma
campanha presidencial. O ex-ministro Kuczynski afirma que
a movimentação política pode provocar uma oscilação for-
te nos preços. Mesmo assim, ele é cautelosamente otimista.
"Há candidatos antissistema, mas eles não serão viáveis nas
próximas eleições", diz ele. "Se as companhias locais e estran-
geiras conseguirem desenvolver seus projetos sob um bom
marco ambiental, essa será a maior oportunidade de cresci-
mento do Peru nos últimos anos." •
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