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Estados disputam fábrica de
fertilizantes da Petrobrás
MS e MG querem atrair unidade de produção de ureia e amônia

Leonardo Goy
BRASÍLIA

Os planos da Petrobrás de im-
plantar novas fábricas de ureia
eamônia –matérias-primas pa-
ra a produção de fertilizantes –
geraram uma disputa entre os
Estados de Mato Grosso do Sul
e Minas Gerais, interessados
em atrair o investimento. En-
quanto a estatal não define o lo-
cal das novas unidades, as dis-
cussões fervilham nos bastido-
res e, segundo fontes, já leva-

ram até o vice-presidente José
Alencar a agir para assegurar
que aprodução fique em Minas,
seu Estado natal.

O senador Eduardo Azeredo
(PSDB-MG) disse que o gover-
nador do Estado, Aécio Neves,
jásedispôsamandarconstruir,
por meio da Gasmig (braço da
Cemignosetordegás),umduto
ligando o Gasoduto Brasil-Bolí-
viaàregiãodoTriânguloMinei-
ro. O gás natural é matéria-pri-
ma necessária para a produção
deamôniaeureia.Oinvestimen-
to no gasoduto, segundo Azere-
do, chegaria a R$ 1,3 bilhão.

“O mercado consumidor de
amônia, que são as fábricas de
fertilizantes, estão no Triângu-
loMineiro”,argumentouAzere-
do. Além disso, segundo o sena-
dor, a Petrobrás “tem um débi-

to com Minas Gerais”, já que,
segundoele,oúnicoinvestimen-
to de grande porte da empresa
no Estado foi feito na década de
60, na construção da refinaria
de Betim.

Segundo o senador Delcídio
Amaral (PT-MS), apenas uma
das unidades custaria US$ 2 bi-
lhões. “Sob o ponto de vista téc-
nico e empresarial, não tenho
dúvida de que a Petrobrás vai
optarpeloMatoGrossodoSul”,
disse Delcídio.

Segundoele,doisfatorescon-
tam a favor do Estado. O gaso-
dutoBrasil-Bolíviacortaoterri-
tóriosul-mato-grossense, facili-
tandooescoamentodogás.“Pu-
xar um gasoduto de 300 quilô-
metros para Minas não faz sen-
tido”, argumentou.

Além disso, sustenta Delcí-
dio, Mato Grosso do Sul possui
usinas termelétricas movidas a
gásnatural,quejápossuemcon-
tratos de compra do combustí-
vel. E, como as usinas não fun-

cionam o tempo todo – apenas
quando os níveis dos reservató-
rios das hidrelétricas estão bai-
xos–,ogásqueelascontratame
não utilizam poderia ser usado
na fábrica de compostos para
fertilizantes.

CONVERSAS
Nabancadamineira,abrigapa-
ra atrair o investimento uniu
até governistas e oposicionis-
tas. O senador Wellington Sal-
gado (PMDB), aliado do gover-
no federal e adversário de Aze-
redo, disse que pretende tratar
doassuntocomseucompanhei-
ro de PMDB, o ministro de Mi-
nas e Energia, Edison Lobão.

A ideia de construção de fá-
bricas de amônia e ureia pela
Petrobrás foi discutida em no-
vembro, em reunião do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
com o presidente da estatal, Jo-
sé Sérgio Gabrielli, e o ministro
da Agricultura, Reinhold Ste-
phanes.

Ao sair dessa reunião, Ste-
phanes disse que seriam cons-
truídas três fábricas: em Três
Lagoas (MS), em Linhares (ES)
e outra em algum município de
Sergipe. No mesmo dia, porém,
Gabrielli disse que nem os lo-
caisenemaquantidadedefábri-
cas estavam definidos. ●
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A Renault do Brasil vai investir
R$ 1 bilhão nos próximos três
anos,montantequeseráaplica-
do principalmente na renova-
ção da linha de veículos. A mar-
ca francesa, sexta no ranking
nacional de vendas no mercado
interno, é a terceira montadora
a anunciar investimentos no
País nos últimos 20 dias.

A Volkswagen anunciou um
programa de R$ 6,2 bilhões pa-
ra o período 2010 a 2014, e a
Ford, de R$ 4 bilhões para 2011
a 2015, dando início assim a um
novo ciclo de investimentos no
Brasil, cujo mercado interno é
um dos poucos a registrar au-
mentodevendas, juntocomChi-
na e Alemanha.

OprogramadaRenaultrepe-
teomontanteaplicadonoperío-
do anterior, de 2006 a 2009 e
que trouxe ao País a produção
dos modelos Logan e Sandero,
os dois mais vendidos da marca
atualmente. Mais da metade do
aporte virá de empréstimos de
instituições financeiras locais,
como o BNDES.

O novo plano inclui a produ-
ção local de pelo menos dois no-
vos modelos, um deles o utilitá-
rio-esportivo Duster, com iní-
ciodeproduçãoem2011,confor-
me antecipado pela matriz do
gruponaterça-feira.Ooutrode-
veserumapicapepequenaderi-
vadadoLogan, eque estásendo
desenvolvida no centro de de-

sign da empresa em São Paulo.
“Queremos entrar em seg-

mentos onde ainda não esta-
mos presentes”, diz o presiden-
te da Renault do Brasil, Jean-
Michel Jalinier, também dire-
tor-geraldaempresanoMerco-
sul.Segundoele,oDusternacio-
nal, que disputará mercado
comoFord EcoSport,serádife-
rente daquele a ser produzido a
partir de 2010 na Romênia, vol-
tado ao mercado do leste euro-
peu. “Será um modelo brasilei-
ro, com diferenças notáveis em
relação ao romeno.” A versão
brasileira será exportada para
Argentina, Chile e México.

Ao contrário dos outros in-
vestimentos anunciados recen-
temente, incluindo o da Gene-
ral Motors, de R$ 2 bilhões, for-
malizado em julho, o plano da
Renault não inclui ampliação
de capacidade produtiva. A fá-
brica inaugurada em São José
dos Pinhais (PR) há dez anos
tem capacidade anual para 250
mil veículos, mas este ano fará
123 mil, dos quais cerca de 30
mil para exportação. Na unida-
de também funciona a linha de
montagem da parceira Nissan.

Para Jalinier, que assumiu a
presidência da filial brasileira
emmarço,ogrupopretendeini-
ciar a partir de agora uma fase
de crescimento contínuo.

MEDIDAS DRÁSTICAS
Até novembro, a Renault ven-
deu no mercado interno 106,2

mil veículos, incluindo modelos
importados da Argentina (Clio,
Symbol e Kangoo) e da França
(Mégane Coupé).

O número representa uma
queda de 1,1% em relação a
2008,enquantoomercadototal
soma crescimento de 9,7% no
período. A participação da Re-
nault no mercado está em 3,9%,
abaixo dos 4,3% alcançados no
ano passado.

No início da crise financeira
internacional,nofimdoanopas-
sado, a Renault dispensou tem-
porariamente cerca de mil fun-

cionários e reduziu drastica-
mente a produção. Quando o
mercado começou a se recupe-
rar, após o anúncio da redução
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), em mea-
dosdedezembro,aempresaco-
meçou a chamar o pessoal de
volta,mas nãoconseguiuacom-
panhar o ritmo das concorren-
tes que não haviam tomado me-
didas tão drásticas.

“Foi uma medida para pre-
servar empregos, pois não que-
ríamos demitir pessoal na épo-
ca, mas que depois mostrou-se

fortedemais”,admiteoexecuti-
vo. “Foi uma situação bizarra,
pois os que tomaram decisões
mais drásticas, preocupados
com a questão financeira, fo-
ram os mais penalizados.” Ain-
da assim, este será o terceiro
ano seguido de lucro no País.

Segundo Jalinier, a Renault
trabalha para aumentar sua
participação no mercado brasi-
leiropara5%em2010,oquesig-
nificará vendas aproximadas
de 155 mil veículos.

Ao contrário de concorren-
tes e da própria Associação Na-

cional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea),
ele aposta que as vendas totais
no próximo ano vão repetir as
deste ano, de 3,1 milhões de veí-
culos.

“Antes do anúncio da conti-
nuidade da redução do IPI até
março, prevíamos um mercado
menor do que o de 2009; com a
medida, passamos a prever um
mercado igual”, diz o presiden-
te da Renault. A Anfavea proje-
ta aumento de 9,3% nos negó-
cios, para 3,4 milhões de veícu-
los. ●

Na bancada de MG,
briga para atrair
investimento uniu
governo e oposição
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R$ 6,2 bilhões
foi o valor dos investimentos anun-
ciados pela Volkswagen para o
período de 2010 a 2014

R$ 4 bilhões
é o total dos investimentos anun-
ciados pela Ford no País para o
período de 2011 a 2015

R$ 2 bilhões
é o total dos investimentos anun-
ciados em julho pela General Mo-
tors até 2012

R$ 1 bilhão
foi o total dos investimentos anun-
ciados ontem pela Renault
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