
Sauditas garantem petróleo à UE e acalmam mercados 
 
Ação rápida fez cotação cair, após disparada inicial  
 
Os mercados se acalmaram ontem depois que as empresas europeias começaram a negociar 
com a Arábia Saudita para tentar compensar a perda de produção de petróleo na Líbia. Além 
disso, a Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou estimativas mais baixas para a 
quebra de produção no país conflagrado do Norte da África. 
 
O barril do petróleo Brent, que vinha registrando altas diárias e ontem chegou a ser negociado 
em Londres a quase US$ 120, retrocedeu para US$ 111. Em Nova York, o WTI ficou em US$ 
97. 
 
A Líbia é o 12º maior exportador mundial de petróleo e gás e vende a maior parte do que 
produz para a Europa, especialmente para a Itália. 
 
Uma autoridade saudita disse que o reino já teria questionado as refinarias europeias sobre "a 
quantidade e a qualidade do petróleo" que elas desejariam comprar. Ele disse que duas opções 
estariam sendo estudadas: embarcar mais petróleo para a Europa por meio do oleoduto Leste-
Oeste, que liga o Golfo Pérsico ao porto de Yanbu, no Mar Vermelho, ou introduzir acordos de 
troca, pelos quais o petróleo produzido no Oeste da África para clientes na Ásia seria 
redirecionado para a Europa e a Arábia Saudita compensaria isso fornecendo diretamente aos 
compradores asiáticos. 
 
A Nigéria produz petróleo leve da mesma qualidade da Líbia; a Arábia Saudita produz cinco 
tipos diferentes de petróleo, que poderiam ser misturados de modo a se adequar às 
especificações requeridas pelas refinarias europeias. 
 
Outro funcionário saudita afirmou que os países do Oeste da África que são membros da Opep 
se disseram dispostos a repor o petróleo líbio. 
 
Para Olivier Jakob, diretor executivo da Petromatrix, "esse é um passo positivo, que deve 
remover alguma pressão dos preços. É o primeiro sinal que temos de que os sauditas estão 
preparados para fazer alguma coisa". 
 
Analistas dizem que a situação atual contrasta com a de 2008, quando o preço do barril subiu 
a US$ 147 e a Arábia Saudita foi lenta em aumentar sua oferta; naquela ocasião, o governo 
saudita atribuía a alta dos preços à ação de especuladores financeiros e isso alimentou a 
preocupação de que o país não tivesse capacidade ociosa de produção para aumentar a oferta, 
caso quisesse fazê-lo. 
 
Quanto à produção de petróleo na Líbia, há informes contraditórios sobre a redução. Algumas 
estimativas falam em 400 mil barris por dia, cerca de 25% da produção total do país. Segundo 
o executivo-chefe da italiana ENI, Paolo Scaroni, a queda de produção da Líbia é de cerca de 
75%, ou 1,2 milhão de barris/dia. 
 
De todas as companhias internacionais de petróleo, a ENI é a que tem a maior exposição à 
Líbia, que responde por 8% da produção total da empresa. 
 
Já a Agência Internacional de Energia (AIE) estima que entre 500 mil e 750 mil barris por dia 
de petróleo, ou menos de 1% do consumo global diário, foram removidos do mercado no 
momento. A agência diz que pode compensar adequadamente uma potencial queda na oferta e 
reafirmou estar preparada para liberar seus estoques de emergência, que são suficientes para 
cobrir 145 dias de importação de seus países-membros. 
 
"Coletivamente, os membros da AIE têm 1,6 bilhão de barris em estoques de petróleo de 
emergência à sua disposição", afirmou a agência, em comunicado depois da reunião ordinária 
trimestral. 
 



Apesar disso, há preocupação entre as grandes economias mundiais. O premiê russo, Vladimir 
Putin, disse que forte aumento do preço do petróleo pela instabilidade no Oriente Médio e no 
norte da África representa uma "grave ameaça". 
 
Putin disse até que a Rússia, um importante exportador de petróleo e gás, sofreria as 
consequências negativas devido ao impacto em outros setores (como químico e de automação) 
orientados à exportação para Europa e EUA. "Não existe nada de bom" nessa alta dos últimos 
dias, afirmou o premiê russo. (Com agências internacionais e o Financial Times) 
 
Crise árabe vai exportar inflação para o mundo  
Javier Blas  
 
Por décadas, a política agrícola da região do Oriente Médio e Norte da África foi extremamente 
simples: as exportações de hidrocarbonetos custeiam as importações de carboidratos. 
 
À medida que a agitação social e política varre a região, essa política tem duas implicações 
para os mercados de commodities: os países tentarão de tudo para manter elevados os preços 
do petróleo e acumularão estoques de alimentos, o que empurrará para cima os preços dos 
produtos agrícolas. 
 
Esse intercâmbio - fornecer ao mundo petróleo e gás em troca de cereais - é claro num país 
como a Líbia, que é um dos maiores importadores per capita de trigo no mundo. E é também 
claro na Argélia e na Arábia Saudita. Não surpreende que, ao definir um nome para seu 
programa de ajuda ao Iraque, suspendendo parcialmente um embargo após a Guerra do Golfo 
(1990-91), a ONU tenha optado por Petróleo por Comida. 
 
O Oriente Médio e o Norte da África têm pouca terra cultivável e ainda menos água. Por isso a 
região se tornou, nos últimos 40 anos, o maior importador mundial de alimentos, 
especialmente cereais. O Egito é o maior comprador mundial de trigo; a Arábia Saudita é a 
principal importadora de cevada. E a região é também a principal importadora de açúcar. 
 
É improvável que sua dependência da importação de alimentos mude em prazo previsível. 
 
A riqueza da região, baseada em hidrocarbonetos, gerada a partir da primeira crise do petróleo 
(em 1973-74) e a falta de responsabilização política levaram a região a soluções 
insustentáveis para solucionar seu problema alimentar. 
 
A Arábia Saudita iniciou um programa para cultivar trigo no deserto, acessando aquíferos. Com 
dinheiro abundante e nenhuma hesitação quanto a esgotar recursos hídricos, Riad conseguiu 
uma vitória inicial. O reino estava não apenas cultivando trigo suficiente para se alimentar 
como também para colher um excedente destinado à exportação para toda a região. Mas o 
sucesso veio com um preço muito alto: Riad pagou preços cinco vezes acima dos níveis 
internacionais. E, por fim, a água acabou. Dois anos atrás, durante a crise alimentar de 2007-
08, Riad anunciou o fim de seu programa de cultivo de trigo. Desde então, o reino se tornou 
um dos maiores importadores de trigo no mundo. 
 
Com população jovem em crescimento, nos próximos dez anos a necessidade de importação 
de alimentos só tenderá a crescer na Arábia Saudita e na região. 
 
Seus governos parecem concordar: os países estão acumulando estoques estratégicos ou até 
mesmo criando suas próprias corretoras de produtos agrícolas. O menor sinal de alguma 
insatisfação social - especialmente se acompanhada de inflação no preço dos alimentos - é 
enfrentado, em pânico, com um esforço de compras no mercado internacional de alimentos, 
em tentativas de inundar os mercados locais com suprimentos e baixar os preços no mercado 
doméstico. Todos esses fatores contribuem para manter elevados os preços das commodities 
agrícolas em todo o mundo. 
 
O alimentos estão mais caros na região, e os subsídios, também maiores, e por isso a região 
tem todo incentivo para manter elevados os preços do petróleo. 



 
O Oriente Médio e o Norte da África estão vivendo uma crise política que para o resto do 
mundo constitui-se em ameaça inflacionária. 
 
Protestos feminino 
 
Pela primeira vez desde que eclodiram os protestos políticos na capital do Iêmen, as mulheres 
organizaram sua própria manifestação diante da Universidade de Sana para exigir a renúncia 
do presidente do país, Ali Saleh. Dezenas de vozes femininas (foto) uniram-se aos milhares de 
manifestantes contrários ao regime de Saleh que desde o início desta semana permanecem 
acampados em uma praça próxima à universidade. As manifestantes, a maioria ativistas de 
direitos humanos, seguraram cartazes que diziam frases como "estamos cansadas de você". 
Saleh ordenou às forças de segurança que protejam os manifestantes no Iêmen, onde a 
repressão aos protestos populares provocou pelo menos 15 mortes, anunciou a agência oficial 
Saba. Saleh afirmou que o governo "continuará protegendo o direito de reunião pacífica dos 
cidadãos". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25,26 e 27 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


