
NEGÓCIOS GLOBAIS energia

Ontem tanques.
Hoje combustível
A gigante de energia Gazprom coloca em curso um de seus maiores
projetos de expansão internacional. Assim como China, Nigéria
e Estados Unidos, o Brasil está na rota dos investimentos russos
FELIPE CARNEIRO

ntem tanques, hoje combustí-
vel." Foi assim, fazendo um
paralelo com a ocupação das
forças soviéticas no Leste Eu-

ropeu, que Zbigniew Siemiatkowski,
ex-chefe do serviço de segurança po-
lonês, definiu os recentes movimentos
da Gazprom, a gigante russa de energia,
dona de um faturamento anual de 85
bilhões de dólares e de quase 20% das
reservas mundiais de gás. Siemiatkowski
se referia à construção de um gasoduto
de l 223 quilômetros sob o mar Bálti-
co que ligará a Rússia à Alemanha.
O projeto consumirá 11 bilhões de dó-
lares e deve ser inaugurado até o pri-
meiro semestre de 2012. O gasoduto
que rasga parte da Europa é o passo
mais ostensivo da Gazprom rumo à ex-
pansão global de seus negócios. Trata-
se de uma estratégia semelhante à de



tantas outras companhias que. por si só,
poderia gerar mais satisfação do que
apreensão nos países escolhidos para
receber seus investimentos.

Mas a Gazprom, definitivamente,
não é uma empresa comum. Dono de
51% das ações, o governo russo con-
trola a companhia e a utiliza para seus
propósitos políticos, com um estilo du-
ro e inflexível de negociação. Por duas
vezes — a mando do Kremlin — a Gaz-
prom cortou o fornecimento de gás à
Ucrânia, em meio a um dos invernos
mais rigorosos do planeta, para pres-
sionar o país a aceitar reajustes no pre-
ço do combustível. Por essas e outras,
a relação de vários países com a Gaz-
prom é de amor e ódio — eles precisam
do combustível fornecido por ela, mas
ternem aumentar seu grau de dependên-
cia em relação aos russos.

ALÉM DA CONSTRUÇÃO do monumen-
tal gasoduto sob o mar Báltico, a estatal
russa trabalha na exploração de reservas
de gás na Nigéria, acaba de fechar um
acordo com os chineses para o forneci-
mento de gás e, recentemente, abriu um
escritório no estado do Texas para ini-
ciar operações no mercado americano
(veja quadro). Seus tentáculos também
se estenderam para a América do Sul.
Mais especificamente para o Brasil. No
início de outubro, a Gazprom anunciou
que está prestes a abrir um escritório no
país. E, segundo seus executivos, há
conversas em andamento com a Petro-
bras com o objetivo de fazer parcerias
para a exploração do gás do pré-sal. A
idéia é comandar, de uma base brasilei-
ra, os atuais negócios da companhia na
Bolívia e na Venezuela.

Os novos
tentáculos russos
Os principais investimentos
e acordos fechados pela Gazprom
no exterior nos últimos meses

AMÉRICA DO SUL Além da construção
de uma plataforma de gás em conjunto
com a venezuelana PDVSA, a Gazprom está
em fase final de negociações para explorar
reservas de gás com a boliviana YPFB

ÁFRICA Em junho, fechou um acordo de
2.5 bilhões de dólares com o governo da
Nigéria para explorar as reservas de gás
do país e exportar o produto para a Europa

CHINA A empresa fechou um acordo
para o fornecimento de cerca de 70 bilhões
de metros cúbicos de gás por ano para
os chineses

ESTADOS UNIDOS O escritório da
Gazprom em Houston, no Texas, começou
a operar recentemente com planos de
conquistar 10% do mercado americano
de gás natural em dez anos

Uma das forças que empurram a Gaz-
prom além de suas fronteiras naturais é
a fragilidade do mercado interno russo
neste momento. Segundo a última esti-
mativa do Fundo Monetário Internacio-
nal, o PIB russo deve terminar 2009
com uma contração de 7,5%. Com a
crise, os preços mais baixos cobrados
dos russos somaram-se ao aumento da
inadimplência. Apesar da situação, o
Kremlin pressiona a empresa a não cor-
tar o fornecimento e segurar suas contas

com as exportações. "'A Gazprom acei-
ta qualquer prejuízo para ajudar nos
objetivos políticos do governo russo",
afirma Mikhail Korchemkin. diretor
executivo da Eega, consultoria ameri-
cana do mercado de gás natural espe-
cializada em Rússia e Leste Europeu.

Apesar de todo o seu poderio, a ex-
pansão internacional da Gazprom de-
pende da retirada de uma série de obs-
táculos. Um deles é a pressão do movi-
mento ambiental para o aumento do uso
de fontes renováveis de energia — e a
conseqüente redução do uso de combus-
tíveis fósseis, entre eles o gás. "Ninguém
consegue prever o que será o mercado
do gás daqui a alguns anos", afirma John
Roberts. especialista em segurança ener-
gética da consultoria americana Platts.
Além disso, a Gazprom tem o maior
custo de produção e distribuição de gás
do mundo devido à localização remota
da maior parte de suas plataformas de
exploração. Atualmente, a empresa bus-
ca novas reservas em países como Ni-
géria e Venezuela, o que a aproximaria
de alguns de seus principais mercados.
Difícil? Sim. Mas talvez nada se com-
pare ao principal desafio econômico da
Gazprom: a corrupção intestina, que se
reflete nos preços de quase todas as
obras feitas pela companhia. "A cons-
trução dos gasodutos da Gazprom custa
duas vezes mais que um equivalente
feito nos Estados Unidos ou no Cana-
dá", diz Korchemkin. Por fim, não menos
desprezível, há a barreira dos governos
temerosos em fazer negócios e abrir as
portas para uma empresa com esse per-
fil. Afinal, como gostam de lembrar os
ressabiados poloneses, "Para onde for a
Gazprom, vai a Rússia". •
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