
união da Braskem com a Quattor,
ainda em negociação mas dada como
certa pelo mercado, deve criar mais
uma multinacional brasileira. Será a se-
gunda maior produtora de resinas ter-
moplásticas das Américas, atrás ape-
nas da norte-americana Dow. Braskem
e Quattor têm, juntas, capacidade ins-
talada para produzir até 5,5 milhões de
toneladas de resinas por ano, perdendo
por pouco para os 5,7 milhões de tone-
ladas da Dow. O faturamento combina-
do da nova empresa poderia superar R$
30 bilhões por ano.

A união representaria a criação de
uma Vale do Rio Doce da petroquími-
ca. A nova empresa teria 80% do mer-
cado brasileiro de resinas, um insumo
essencial para o plástico, produzido a
partir da nafta. Ela seria também um
participante temível no mercado inter-
nacional. Procuradas, Braskem, Ouattor
e suas controladoras confirmam a exis-
tência de uma negociação, mas não fi-
zeram comentários adicionais.

Sozinha, a Braskem de-
tém hoje mais de 50% do mer-
cado brasileiro e tem projetos
de expansão na Venezuela,
no Peru e na Bolívia. Seus
planos são figurar entre as
dez maiores petroquímicas
do mundo até 2020. A Quattor, que está
ampliando e modernizando suas unida-
des produtivas, encaixa-se muito bem
nessa estratégia.

GANHOS DE ESCALA
Os analistas de mercado que acompa-
nham o negócio acreditam que a união
das duas empresas é fundamental pa-
ra garantir a competitividade brasilei-
ra em um setor onde a escala é funda-
mental. As empresas petroquímicas
nos principais mercados consumidores
- Estados Unidos e Europa - estão en-
frentando cada vez mais restrições am-
bientais para produzir. Isso abre opor-
tunidades para concorrentes interna-
cionais. Juntas, Braskem e Quattor po-

deriam fazer frente aos novos
participantes desse mercado,
empresas petroquímicas da

Ásia e do Oriente Médio.
O ar ficará rarefeito pa-

ra a petroquímica nos pró-
ximos anos. "As empresas que

vão inaugurar novas unidades produ-
toras conseguem matéria-prima muito
mais barata do que as companhias bra-
sileiras", escreveu Rodney Otero Melha-
dos, analista da corretora Planner, em
um relatório publicado em agosto. "Ga-
nhar escala é fundamental para man-
ter a competitividade."

Segundo Solange Osório Stumpf, só-
cia da consultoria Maxiquim, especiali-
zada no setor químico, o custo de pro-
dução de resinas na América do Sul é de
US$ 900 por tonelada, em linha com os
valores da América do Norte e da Euro-
pa. No Oriente Médio, essa cifra desaba
para US$ 150. "Só obtendo sinergias é
possível às empresas brasileiras serem
competitivas", diz a consultora.



DÍVIDAS E SÓCIOS
A Quattor embarcou em um programa
de investimentos bastante ambicioso
para ampliar sua capacidade produtiva.
Isso a deixou moderna mas endivida-
da e a transformou em um alvo poten-
cial para concorrentes internacionais
com acesso a capital mais abundante
e barato. Segundo executivos do setor,
a compra da Quattor seria estratégica
para a Braskem bloquear a concorrên-
cia internacional e ter segurança para
disputar outros mercados sem temer
ataques pela retaguarda.

O endividamento da companhia
que pode nascer com a união, aliás, é o
único ponto a preocupar os analistas. A
Braskem, que é controlada pelo grupo
Odebrecht, tem dívidas de R$ 7,3 bi-
lhões, o que representa 3,2 vezes sua
geração anual de caixa. Já a Quattor,
que é controlada pelo grupo Unipar,
tem uma situação bem mais difícil. Ela
deve R$ 6 bilhões, um pouco menos

• que a Braskem em termos absolutos.

Porém, como gera menos caixa, ela le-
varia mais de 15 anos para ficar em dia
com os credores.

A questão societária deve ser cru-
cial nesse negócio. Ambas têm um só-
cio em comum - a estatal Petrobras pos-
sui 30% do capital votante da Braskem
e 40% do da Quattor. Como fortalecer as
empresas brasileiras no mercado inter-
nacional faz parte da estratégia de Bra-
sília, os analistas acreditam que a Petro-
bras vai se envolver para que o negócio
decole. Embora a presença de um sócio
estatal possa desagradar alguns dos en-
volvidos, o peso da Petrobras é um trun-
fo difícil de descartar.

Outra notícia que pode impulsio-
nar ainda mais essa fusão foi a recen-
te decisão da belga Solvay Indupa de
fechar sua fábrica de resina em San-
to André, cidade da região metropoli-
tana de São Paulo. A decisão, anuncia-
da no último dia 18 de setembro, abre
mais espaço para a nova petroquímica
num momento em que o consumo in-

terno de resinas vem crescendo conti-
nuamente no Brasil (veja tabela).

O setor de plástico está acompa-
nhando de perto a negociação. Segun-
do o presidente da Associação Brasilei-
ra da Indústria do Plástico (Abiplast),
Merheg Cachum, a união de forças é
um fato inevitável em um mercado glo-
balizado. "Uma única planta na Arábia
Saudita fabrica mais que o Brasil intei-
ro", diz Cachum. "Por isso, precisamos
ter uma petroquímica forte, apesar de
isso elevar os riscos de monopólio." •
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