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NOTÍCIAS  CHILE ESTADOS UNIDOS  RISCO POLÍTICO E MACRO MINERAÇÃO E METAIS

Em meio ao aumento de incertezas no Chile, Albemarle se
mostra otimista com as perspectivas
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A empresa americana de lítio Albemarle, que tem forte presença no Chile, expressou otimismo em relação aos próximos anos.

Os comentários surgem enquanto os investidores observam de perto o cenário político, onde uma mudança ideológica para a

esquerda com o novo governo e, principalmente, um processo para reescrever a Constituição do país, agitaram a agulha no medidor

de incertezas.

“Sabemos que são tempos de maior incerteza, mas já vimos muitos sinais do governo, criando facilidade”, disse o gerente nacional da

Albemarle Chile, Ignacio Mehech, durante uma conferência de investimentos nos EUA organizada pela Fundación Chilena del Pacífico,

uma organização público-privada encarregada de apoiar a inserção econômica do Chile na bacia do Pacífico.

Mehech citou como exemplo comentários recentes feitos por um porta-voz do governo que a nacionalização de empresas de recursos

naturais não estava entre os planos do governo.

Em outras partes do mapa político, o órgão encarregado de redigir a nova Constituição – a maior fonte de incerteza – aprovou uma

proposta em estágio inicial que pode levar à nacionalização da indústria de mineração. A controversa proposta precisaria do apoio de

dois terços do plenário, um desafio significativo dado o papel fundamental do setor e as consequências que a nacionalização teria em

toda a economia.

Enquanto isso, o novo governo do ex-líder de protesto estudantil Gabriel Boric, de 36 anos, busca um setor de mineração mais verde e

um papel maior para o estado, incluindo a criação de uma empresa pública de lítio. Mehech expressou apoio ao plano do governo de

criar tal empresa, uma proposta controversa que gerou oposição de alguns setores.

Susan Segal, CEO do fórum Americas Society/Council of the Americas, disse na conferência que a transição no Chile para uma nova

geração de líderes “é vista pelos mercados como uma força, não uma fraqueza”.

Ela disse: “Acho que as empresas estão relativamente otimistas em relação ao Chile e acho que você verá que haverá investimentos

contínuos no Chile enquanto a institucionalidade permanecer forte, e não há nada que sugira que não… em especial em um tempo em

que se precisa aprimorar a cadeia de suprimentos global”.

Mehech, por sua vez, disse que para a Albemarle, a colaboração com diferentes partes interessadas era fundamental.

“Acreditamos que, junto com as comunidades e o Estado, podemos continuar desenvolvendo o setor e atendendo às demandas dos

cidadãos”, afirmou.

A demanda global por lítio para baterias de carros elétricos deve crescer. O governo anterior lançou uma licitação para trazer mais

empresas privadas para a briga para aumentar a produção – um processo contra Boric e que está paralisado. Algumas decisões de

concessões já tinham sido anunciadas. A Albemarle estava entre as empresas que participaram de uma licitação de exploração e

produção de lítio de 400 mil t.

A demanda e os preços mais fortes do lítio no mercado global podem gerar receita adicional para Boric, que fez campanha com a

promessa de expandir a rede de segurança social, mas também enfrenta os desafios de estimular o crescimento econômico para

financiar seus planos e reduzir a dívida do governo.

A Albemarle produz carbonato de lítio em duas fábricas na região norte de Antofagasta sob contrato com a agência estatal de

desenvolvimento Corfo.

Em 2015, a Albemarle, com sede na Carolina do Norte, concluiu a aquisição da empresa química Rockwood Holdings, que controlava a

empresa chilena Rockwood Lithium. Em 2012, a Rockwood Lithium assumiu a Sociedad Chilena de Litio, que, por sua vez, era uma joint

venture formada pela Corfo (45%) e Foote Mineral Company (55%) em 1981.

A Albemarle deve cortar este ano a fita de uma expansão da fase 3 de sua planta de La Negra, permitindo que a empresa dobre a

produção para 88 mil t/ano de 45.300 t/ano. A Albemarle também está avançando com um projeto de US$ 150 milhões para aumentar

a eficiência no Salar de Atacama.
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