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Após deflagrar uma guerra fiscal em vários estados e cidades, estatal escolhe Três Lagoas 
(MS) e Linhares 
 
A Petrobras deflagrou uma guerra fiscal entre diversos estados e municípios para sediar as 
fábricas de fertilizantes que pretende construir até 2014 no Brasil. Embora tenha anunciado a 
intenção de implantar até três unidades para fabricação de amônia e uréia, a companhia 
decidiu, na última quarta-feira, limitar a empreitada a só duas instalações, que deverão 
demandar investimentos de US$4,5 bilhões. 
 
Apesar das diversas tentativas da empresa de despistar quais os estados vencedores - devido 
às conseqüências pré-eleitorais da decisão, o BRASIL ECONÔMICO confirmou que as duas 
fábricas vão mesmo ficar em Três Lagoas (MS) e em Linhares (ES). 
 
Só a primeira unidade, que deverá começar a ser instalada em 2010, em Três Lagoas, vai 
consumir US$ 2,1 bilhões da estatal. Embora o governador do Mato Grosso do Sul, André 
Pulcinelli, não confirme, a administração estadual se comprometeu a abrir mão de quase 90% 
da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para levar o 
maior investimento da história do estado. 
 
A renúncia foi exigida pela Petrobras para tornar economicamente viável o projeto, cuja 
operação vai depender também de uma tão complexa quanto polêmica oferta flexível de gás 
natural. 
 
Coube a Pulcinelli, aliás, vazar o anúncio do vencedor da disputa para a primeira fábrica, ao 
contrariar a orientação expressa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente da 
Petrobras, José Sérgio Gabrielli, de só divulgá-lo no início do próximo ano. Além de conferir o 
privilégio do anúncio à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff virtual candidata do 
governo à Presidência da República, Lula queria evitar possíveis impactos da decisão não só 
para as articulações de apoio à candidata com governadores e prefeitos. 
 
Outra preocupação do Planalto reside no potencial desagregador da disputa para a tramitação, 
no Congresso Nacional, de projetos de vital importância para os planos do governo no setor 
petrolífero. Além do projeto de lei que institui o modelo de partilha nos campos do pré-sal, que 
enfrenta dificuldades pela polêmica dos royalties, também serão votados no Senado os 
projetos que instituem a PetroSal, o processo de capitalização da Petrobras e o novo fundo 
soberano do país. 
 
Além de melindrar o Planalto e a própria presidência da Petrobras que recebeu uma enxurrada 
de telefonemas de governadores contrariados com a decisão, o anúncio expôs, ainda, as 
entranhas de uma disputa entre os ministros de Lula para capitalizar os dividendos políticos 
das fábricas. No dia seguinte ao anúncio de Pulcinelli, que levou um puxão de orelhas do 
Planalto pelo vazamento, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, também veio a 
público confirmar o município de Três Lagoas como sede do novo investimento. 
 
Mesmo entre os políticos sul-matogrossenses houve quem ficasse contrariado com a escolha. 
Além do senador Delcidio do Amaral (PT-MS), que chegou a desmentir o governador, o prefeito 
de Campo Grande, Nelson Trad Filho, anunciou a disposição de recorrer ao Planalto para tentar 
reverter a decisão em favor da capital do estado. 
 
Investimento do porte de uma refinaria, as fábricas de fertilizantes ganharam importância não 
só econômica para o país, que importa cerca de 70% do que é usado na agricultura, como 
também política. Tanto que, por decisão do governo, os projetos migraram dentro da própria 
Petrobras, da diretoria de Abastecimento, conduzida por Paulo Roberto Costa, para a diretoria 
de Gás e Energia, de Maria das Graças Foster, funcionária de carreira da estatal e amiga de 
Dilma Rousseff, com quem trabalhou no Ministério de Minas e Energia. 
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