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DESTAQUE PETRÓLEO E CRISE NO MUNDO ÁRABE

Conrado Mazzoni
cmazzoni@brasileconomico.com.br

Joseph Tutundjian era funcionário
da Petrobras e morava no Irã du-
rante a revolução islâmica em
1979. Foi um dos poucos estran-
geiros presentes na guerra cujo
desfecho tirou do poder o regime
autoritário do Xá Reza Pahlevi.
Acompanhou o melhor do perío-
do de transição: os meses de co-
memoração dos jovens e os deba-
tes sobre mulher na sociedade, a
liberdade de expressão e a demo-
cracia. Durou pouco. Além do
clero, não havia outra estrutura
política para substituir a figura
central, o que levou à ditadura dos
aiatolás. O vácuo de poder é a
grande incógnita do fim das dita-
duras. “Nos próximos seis meses a
um ano, creio que as coisas conti-
nuarão permeada de incertezas. A
partir do ano que vem, vejo uma
mudança radical para melhor ou
para pior”, diz o especialista em
comércio exterior. Para melhor,
seria a transição ordenada por
novas forças democráticas. Para
pior, os ditadores substituídos por
outras lideranças autocráticas. “A
grande incógnita é o Irã. Se real-
mente houver um levante que
mude o regime por lá, isso afetaria
todos os países muçulmanos”.

A riqueza em petróleo da Líbia
pode dar contornos diferentes
para a crise política?
O negócio não é dinheiro. É pou-
ca perspectiva principalmente
para os jovens, que acabam en-
trando na onda de protestos. O
Egito não era grande produtor de
petróleo e o Bahrein não é um
país rico. O movimento é decor-
rente do cansaço de um ciclo de
mais de 40, 50 anos de governos
que se perpetuam e não mudam
as condições de vida, apesar da
riqueza de petróleo.

Como vê o vácuo de poder
no Egito depois da ditadura?
É minha grande dúvida. O que
vejo de muito diferente na Líbia,
em relação ao que vi no Irã de
1979, é que o levante não é reli-
gioso e sim para melhores condi-

Especialista em comércio exterior afirma
que vácuo político é principal desafio
em países que exigem fim de ditaduras

RASTRO DE PÓLVORA

Depois do levante na Tunísia, no início de janeiro, protestos se espalharam por todo o mundo árabe. Na Líbia, estão ocorrendo agora as maiores 
manifestações. Confira a situação nos outros países

Fonte: agências internacionais

Egito
A Irmandade Muçulmana, principal grupo 
organizado de oposição no Egito, rejeitou 
ontem a reforma ministerial proposta pelo 
governo de transição e pediu o afastamento 
de ministros que tenham sido indicados pelo 
líder deposto Hosni Mubarak. Uma junta 
militar controla o Egito depois da rebelião 
popular que encerrou 30 anos
do governo de Mubarak

Marrocos
Ontem, pelo menos cinco corpos foram 
encontrados dentro de um banco incendiado 
em meio a uma série de manifestações por 
todo o país exigindo mudanças. Pelo menos 
128 pessoas ficaram feridas e 120 foram 
presas durante um tumulto no domingo. 
Cerca de 37 mil marroquinos protestavam
em dezenas de cidades e vilarejos.
Os manifestantes exigem que o rei Mohammed 
abdique de alguns de seus poderes, além da 
demissão do gabinete e do fim da corrupção

Bahrein
O Grande Prêmio de Bahrein, que abriria a 
temporada da Fórmula 1 em 13 de março, foi 
oficialmente cancelado ontem devido à crise 
política no país. Até 10 mil pessoas, em sua 
maioria xiitas, estão reunidas na Praça da 
Pérola, em Manama, e reivindicam um novo 

governo. O rei Hamad bin Isa al-Khalifa pediu 
a seu filho, o príncipe herdeiro, que conduza 
o diálogo, mas, depois da violência nas ruas, 
que deixou pelo menos sete mortos
e centenas de feridos, partidos 
oposicionistas estão hesitantes

Iêmen
O presidente Ali Abdullah Saleh, há 32 anos 
no cargo, disse que os manifestantes que 
exigem sua renúncia não atingirão seu 
objetivo por meio da "anarquia e do 
assassinato". Pelo menos 12 pessoas 
morreram em protestos desde quinta-feira

Irã
Desde domingo, homens das forças de 
segurança e milicianos da Guarda 
Revolucionária ocupam o centro de Teerã, 
onde milhares de partidários da oposição se 
concentraram em vários pontos para tentar 
sair em passeata, segundo relatos de 
testemunhas. A imprensa estrangeira
é proibida de cobrir as manifestações
no país presidido por Mahmud Ahmadinejad

Outros países
Sudão, Argélia, Jordânia, Omã, Mauritânia
e Arábia Saudita são alguns dos países onde 
a população também foi às ruas para pedir
o fim dos governos autocráticos
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“Não posso imaginar
a juventude egípcia,
líbia ou do Bahrein
querendo aderir ao
movimento religioso,
colocando o véu
e não tendo condições
de dirigir carro

Carência de
lideranças
dificulta
transição

ENTREVISTA JOSEPH TUTUNDJIAN Empresário

Tutundjian foi um dos poucos
estrangeiros que acompanharam
derrubada do Xá no Irã, em 1979

Murillo Constantino
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ções de trabalho, emprego e ci-
dadania. A única coisa parecida é
a falta de uma estrutura política
para substituir o ditador. Fica
esse vácuo. Os jovens derruba-
ram o ditador no Egito, mas não
têm representante. Esse é o
grande problema. O país vai pas-
sar por uma fase difícil de transi-
ção. É natural que o exército te-
nha tomado as rédeas do regime
egípcio. Na Líbia, o exército é um
mais próximo ao governo.

Faz sentido a análise de que
os levantes árabes poderiam
chegar ao lado persa, o Irã?
Acho que não. Os árabes são
muito diferentes dos persas no
que tange à componente reli-
giosa. Não há o mesmo fervor.
No Egito, na Líbia, na Argélia e
no Marrocos, a maioria é suni-
ta, não é tão fanática como os
xiitas — maioria no Irã. Isso
ameniza a componente radical
religiosa. Porém, permanece a

falta de uma estrutura política.

Do ponto de vista comercial,
qual o impacto da turbulência
no mundo árabe para o Brasil?
De parceiros importantes temos
os países do Golfo: Arábia Saudi-
ta, Egito, Líbia e Argélia que são
grandes compradores de produ-
tos alimentícios brasileiros e mi-
nério de ferro. Em termos de
importação, a dependência é
quase zero. Já houve momentos

quando importávamos 80% do
que precisávamos de petróleo e
ficávamos nervosos atrás de for-
necimentos alternativos. Hoje
somos autossuficientes. O que
vejo como problema eventual
está relacionado a pagamento.
Começa a baixar a nota de crédi-
to dos países, aí o exportador e o
banco que o financia começam a
olhar sob um ângulo mais con-
servador. Isso pode talvez afetar
o fluxo de comércio. ■

“Em termos de
importação pelo
Brasil, a dependência
é quase zero. Somos
autossuficientes em
petróleo

Crise pode estimular a valorização do ouro
Desconfiança deve levar
investidores a apostar no metal

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

O ouro em barra, um dos investi-
mentos que mais se valorizaram
na última década, pode voltar a
subir com a crise do Oriente Mé-
dio. Até o momento, o metal não
apresenta oscilações no preço,
mas pode entrar em rota ascen-

dente nas próximas semanas, se-
gundo Pedro Galdi, analista-che-
fe da corretora SLW. Ele avisa que
os investidores devem ficar aten-
tos às movimentações.

Até agora, as grandes apostas
em investimento são os fundos de
renda fixa, que crescem colados
no aumento da taxa Selic, e a Bol-
sa de Valores. Contudo, o ouro
pode virar um grande negócio.
“Ele já subiu demais nos últimos
tempos, como sempre acontece

em momentos de crise aguda ou
desconfiança forte da economia.
E pode voltar a ganhar corpo com
a crise no mundo árabe”, afirma.

Bolsas
Ontem, os investidores adotaram
postura cautelosa por causa da
intensificação conflitos na Líbia.
O Ibovespa encerrou o pregão
com queda de 1,19%, aos 67.259
pontos. O volume financeiro foi
R$ 6,6 bilhões, com 356.232 ne-

gócios realizados. “O prolonga-
mento dos conflitos no Oriente
Médio causa temores de que isso
venha afetar a economia”, afir-
maMarco Aurélio Bilibio Etche-
goyen, operador de mesa da Dife-
rencial Corretora de Títulos e Va-
lores Mobiliários. O desempenho
da bolsa brasileira seguiu em linha
com o índice das principais ações
europeias, o FTSEurofirst 300,
que fechou em baixa de 1,3%. ■

colaborou Weruska Goeking

Ontem, investidores
adotaram postura
cautelosa por causa
da intensificação
dos conflitos
na Líbia e Ibovespa
encerrou o pregão
com queda de 1,19%

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.
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