
MAIOR QUE
O ESPERADO
Enquanto entraves impediam sua fusão
com a Quattor no Brasil, a Braskem aqueceu
os motores para avançar no Peru

WAGNER FILHO, DO RIO DE JANEIRO

Foram dois meses em compasso de
espera. Em dezembro, finalmente, as
negociações que extinguiram o pro-
cesso que uma acionista minoritária
do grupo controlador da Quattor havia
movido, para evitar a fusão da Braskem
e da Quattor, deixaram o campo livre
para a consolidação do negócio que
criará um gigante petroquímico bra-
sileiro, restando apenas a definição da
participação da Petrobras.

Mas o impasse judicial não impe-
diu que as duas empresas movessem
seus tentáculos pela América Latina.
No caso da Quattor, que ainda não tern

operações na região, o sinal foi dado
pelo presidente da companhia, Vitor
Mallmann, que, em dezembro, decla-
rou à mídia argentina o interesse de
investir no país, que hoje é o destino

de 60% das exportações da
empresa. Ao jornal La Naci-
ón, Mallmann divulgou pla-
nos de conseguir vendas de
US$ 120 milhões, a partir da
produção nesse país. Procu-
rada por AméricaEconomia,
a empresa não respondeu à
solicitação de entrevista.

Já a Braskem teve bons
motivos para comemorar. As
informações vazadas atra-
vés do presidente peruano
Alan Garcia de que o bloco
58, descoberto pela Petrobras
na Amazónia peruana, guar-
da um volume de 5 trilhões
de pés cúbicos (TCFs) de gás
representam o sinal verde
para fazer deslanchar um
megaprojeto de US$ 2,5 bi-
lhões, com capacidade para

produzir até 1,2 milhão de toneladas de
petroquímicos básicos naquele país.

O projeto peruano será operado a
partir do gás natural do bloco 58. A
expectativa, de acordo com executivos
ligados à empresa, é a de que a parte
de engenharia seja concluída no fim
de 2011. Se tudo der certo, a Braskem
começará a produzir em 2015.

A Petrobras ainda trata do tema
da descoberta de gás com cautela. Ofi-
cialmente, a empresa diz que pretende
aguardar a perfuração de outros três
poços. A verdade é que, em tempos
de pré-sal, que concentrará boa par-
te dos investimentos da companhia
nos próximos anos, a estatal preferiria
guardar a megadescoberta do Peru a
sete chaves. Sua divulgação - admitem
executivos da empresa - suscitaria
pressões de Alan Garcia para o início
imediato da produção.

"Com eleições em 2011 no Peru, o
tema da segurança energética tornou-
se fundamental para o país", explica
um executivo do setor energético, que
trabalha para uma empresa instala-
da no país. "Um acordo firmado pelo
então presidente Alejandro Toledo em
2005 praticamente assegurou à Repsol
o direito de exportar o gás produzido
no campo de Camisea, sem levar em
consideração as perspectivas de cresci-
mento do consumo interno. Boa parte
da população tem criticado o governo
Alan Garcia por não ter tido coragem
de rever os termos desse acordo. Daí a
necessidade de Garcia em anunciar a
descoberta da Petrobras."

Localizado a 100 km de Cuzco, o blo-
co 58 reserva um gás que apresenta ca-
racterísticas que agradam especialistas
tanto da Petrobras quanto da Braskem,
do ponto de vista técnico. Uma delas é
o percentual de etano, fração nobre do
gás utilizada como insumo petroquími-
co. Na primeira das quatro perfurações
previstas pela campanha exploratória
na região, constatou-se uma proporção
de, no mínimo, 6% de etano, suficiente
para a implementação de um projeto
petroquímico de grande porte. Bom
para a Braskem e bom para Garcia.
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