
Chegada da Petrobras ao Chile pode abrir as portas
para a exportação de gás e etanol

arcelo Tokman, ministro de Ener-
gia do Chile, não escondia o sorriso no
fim de agosto. Um ano depois de com-
prar 230 postos de gasolina da Exxon por
US$ 400 milhões, a Petrobras inaugurou
o primeiro posto com sua bandeira. A
aquisição dos ativos da Exxon garantiu-
lhe 9% de um mercado de US$ 12 bilhões
em vendas por ano. É pouco perto dos
65% da líder Copec, mas é um começo.

Até agora, os analistas comparti-
lham o otimismo de Tokman. "A Petro-
bras pode trazer alternativas para suprir
a carência energética do Chile", diz Mi-
chelle Labbé, da Econsult, em Santiago.

Michelle conta que o Chile tem
avançado pouco para reduzir sua vul-
nerabilidade energética. O primeiro
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susto veio quando a Argentina, que
fornece 100% do gás consumido pelo
país, cortou o fornecimento em 2002. A
situação piorou desde 2004, deixando o
Chile à beira de um apagão industrial
e muito mais dependente do diesel. A
alta no preço do petróleo também feriu
as finanças do país, que importa mais
de 90% do que consome. "A Petrobras
vende biocombustível e pode trazer a
diversificação que precisamos, além de
novas tecnologias de refino", diz Sidney
Houston, da Associação de Distribuido-
res de Combustível do Chile.
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À primeira vista, o Chile não parece um
mercado atraente. "A margem bruta dos

postos chega no máximo a 2% e não há
leis para combater a informalidade", diz
Houston. "Os postos funcionam mais
como arrecadadores de impostos do que
como distribuidores de combustíveis."
Além do IVA de 19%, o setor paga uma
taxa "provisória" instituída em 1985
para ajudar na reconstrução de ruas
depois de um terremoto - e que ainda
é cobrada.

Onde está a vantagem da Petrobras?
Marcus Tavares, diretor da consultoria
Gas Energy, lembra que a estatal bra-
sileira poderá ter de gastar US$ 111
bilhões até 2020 para explorar o pré-
sal. "Isso vai obrigá-la a reduzir o ritmo
da expansão em outros continentes e
buscar negócio geograficamente mais
próximos", diz. E essas oportunidades
estão no gás e no etanol. "O Chile já che-
gou a exportar 25 milhões de metros
cúbicos por dia", diz ele. "Não é pouco, é o
mesmo que o Brasil compra da Bolívia."
Além do gás do pré-sal, que pode estar
disponível em cinco anos, a Petrobras
prospecta gás em Camisea, no Peru.

Nos últimos anos, o Chile tem in-
vestido no gás natural líquido (GNL),
com a inauguração de uma planta em
Quinteros, perto de Valparaíso, e outra
em construção em Mejillones, no norte.
Essa última é um consórcio liderado
pela estatal Empresa Nacional de Petro-
leos, no qual a Petrobras negociariauma
participação. Procurada, a Petrobras não
respondeu ao pedido de entrevista.

No caso do etanol, a expectativa é
que governo chileno acelere a regula-
ção que permitiria misturar o produto
à gasolina, dando espaço à exportação
em grande escala. Os primeiros galões
de etanol devem chegar ao Chile ainda
este ano, para que a indústria auto-
mobilística faça testes. A necessidade
chilena deve antecipar uma regulação
que a Petrobras quer ver implantada em
vários países "São mercados atrasados,
que ainda usam chumbo na gasolina",
diz Tavares. Já se verificam algumas
conquistas. Em 2010, por exemplo, a Ar-
gentina vai misturar 5% de etanol à ga-
solina. Gota a gota, essas iniciativas vão
elevar o fluxo de caixa da Petrobras. •
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