
Muammar Kadafi foi quem
ficou no poder por mais tempo
no mundo árabe. Sem função
oficial no governo, ele é
conhecido como “Irmão Líder”
e “Mentor da Revolução”.

1969
Aviões dos EUA bombardeiam
a Líbia em resposta a
um atentado a bomba
a uma discoteca de
Berlim frequentada por
soldados americanos.

1986

Após seis meses de intensa crise
civil e política, o mundo começa
a construir a expectativa de dar
as boas-vindas a um novo gover-
no na Líbia. Com a tomada de
grande parte de Trípoli pelos re-
beldes e o desaparecimento do lí-
der Muammar Kadafi, União Eu-
ropeia, Estados Unidos, Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
e a própria Liga Árabe — da qual
a Líbia já não fazia parte — de-
clararam esperar retomar rela-
ções políticas e comerciais com
o país em breve.

Dentro da Líbia, a oposição
reforça a possibilidade de con-
cretização dessa expectativa. O
representante do Conselho Na-
cional de Transição da Líbia na
França, Mansur Saïf El Nasr, afir-
mou ontem que em oito meses
serão realizadas eleições consti-
tuintes no país. Segundo ele, se-
rá a primeira vez que o Congres-
so Nacional formará uma comis-
são para comandar o país e pro-
mover um referendo. “O regi-
me de Kadafi está acabado”, dis-
se Saïf El Nasr.

Heni Ozi Cukier, cientista po-
lítico e professor de Relações In-
ternacionais na ESPM, pondera,
contudo, que apesar de a queda
de um grande ditador represen-
tar uma boa notícia, é preciso
considerar que há 140 tribos dis-
putando poder na Líbia, o que
dificulta a construção de um
modelo de país estruturado.
“Trata-se de um período de re-
construção da nação, não ape-
nas do estado”, diz. Neste senti-
do, ele destaca que os próximos
dias serão cruciais: “Se houver
aumento da violência, como
aconteceu no Iraque, é possível
que a guerra civil continue”.

Muammar Kadafi, que por
mais de quatro décadas desfru-
tou de apoio do público, desapa-
receu de cena no fim de semana
enquanto os rebeldes assumiam
seu antigo bastião, em Trípoli.
Três de seus filhos foram pre-
sos, mas um teria conseguido fu-
gir. Os rebeldes querem botar
as mãos nele, assim como o Tri-
bunal Penal Internacional. Mas
precisam achá-lo antes. Kadafi,

de 69 anos, não é visto em públi-
co desde meados de junho.

Reação internacional
Como houve pouco sinal de opo-
sição popular à ofensiva rebelde
nos últimos dias, a comunidade
internacional já começou a con-
tar com vitória. A ONU fará
uma reunião extraordinária até
o final desta semana para discu-
tir exclusivamente a situação na
Líbia. A decisão foi anunciada
ontem pelo secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon. “Estamos
vivendo um momento de espe-
rança, mas também de riscos”.

O secretário-geral da Liga
Árabe, Nabil Al Arabi, disse que
a organização apoia de forma
plena o Conselho Nacional de
Transição (CNT) da Líbia. Em co-
municado, ele informou que os
ministros das Relações Exterio-
res dos países árabes se reuni-
rão hoje para definir oficialmen-
te o reconhecimento do CNT co-
mo “representante legítimo”
do povo líbio.

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, também
discursou ontem em apoio ao
povo líbio. Obama reforçou que
a situação no país ainda é incer-
ta e os combates continuam,
apesar de estar “claro que o re-
gime de Kadafi tenha chegado
ao fim”. Segundo ele, o líder lí-
bio deveria renunciar “explici-
tamente” ao poder.

A União Europeia pediu elei-
ções livres e rápidas na Líbia.
“Peço que Kadafi deixe o po-
der imediatamente e evite der-
ramamento de sangue”, disse
a chefe da diplomacia euro-
peia, Catherine Ashton.

Brasil
A decisão da Liga Árabe de
apoiar os rebeldes líbios deve in-
fluenciar a posição do Brasil,
que ainda não se manifestou so-
bre a questão. “O Brasil, no pri-
meiro momento, ficou sem sa-
ber qual sinal dar. Agora terá
que avaliar os prós e os contras,
considerando que há interesses
de grandes empresas brasileiras
naquele país”, disse o secretário-
geral da Câmara de Comércio
Árabe-Brasileira, Michel Alaby.
■ Com Reuters, AFP e ABr

●●
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DESTAQUE CRISE NO ORIENTE MÉDIO

Novogoverno líbio
animacomunidade
internacional

1

BANDEIRA NOVA EM BRASÍLIA

Expectativa de retomada de relações políticas e comerciais
ganha força após desaparecimento do líder Muammar Kadafi

ONU terá reunião
para discutir
a situação líbia,
enquanto Liga
Árabe prevê
reconhecer hoje
o Conselho Nacional
de Transição como
“representante
legítimo” do
povo líbio
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ONU revisou para cima
o cálculo do número

de vítimas fatais em razão
de protestos contra o governo
na Síria: passando de 1.900
para 2.200 mortos.

O contrato de petróleo Brent re-
cuou ontem em Londres com as
apostas dos investidores de que a
produção da Líbia pode se recu-
perar após a entrada dos rebel-
des em Trípoli, na tentativa de
expulsar Muammar Kadafi do po-
der. O preço chegou a recuar
mais de 3% em meio a informa-
ções do fim do regime de Kadafi.

A produção da Líbia caiu para
100 mil barris por dia no mês pas-
sado, segundo pesquisa da Bloom-
berg News. Isso é menos de 10%
dos 1,6 milhão de barris que eram
produzidos antes das revoltas te-
rem início, em fevereiro. “Se os
rebeldes ganharem o controle do
país, na medida em que a liquidez
aumente no mercado de petró-
leo, poderemos ver os preços
caindo mais”, diz Torbjoern Kjus,
analista sênior da DnB Nor Asa,
maior grupo financeiro da No-
ruega. Ele estima a estabilização
do preço do Brent em cerca de
US$ 100 o barril. “Nesse momen-
to, não temos ideia dos danos nos
campos de petróleo e na infraes-
trutura da Líbia. Mas todos os in-
centivos estão presentes para que
países e companhias do Ocidente
possam retomar a produção o
mais rápido possível”, afirma.

O Brent é mais sensível a cho-
ques de oferta do que o West Te-
xas Intermediate (WTI), negocia-
do em Nova York, porque é um
parâmetro para metade do petró-
leo do mundo. O Brent avançou
19% no primeiro semestre deste
ano com a diminuição da produ-
ção da Líbia. Ontem, o contrato
com vencimento em outubro che-
gou a cair US$ 3,47 para US$
105,15 o barril na bolsa de Lon-
dres, e fechou cotado a US$
108,36, recuo de US$ 0,26. Em
Nova York, o barril para entrega
em setembro terminou o dia em
US$ 84,12, alta de US$ 1,86, dian-
te da perda de força do dólar em
relação às demais moedas do
mundo, o que torna a commodi-
ty mais atrativa como proteção
contra a inflação.

A Líbia, dona da principal re-
serva de petróleo de África e
quarto maior produtor do conti-
nente, exportava antes das revol-
tas cerca de 80% do óleo para a
Europa. No ano passado, as ven-
das para a Itália representaram
28% das exportações, para a

França, 15%; China, 11%; Alema-
nha, 10%; e Espanha, também
10%. Segundo analistas, as ex-
portações devem chegar a 50%
do nível pré-crise em 2012. Só
em 2013, avaliam, serão comple-
tamente retomadas.

Bolsas
A Bovespa ensaiou ontem de ma-
nhã uma primeira alta em três
pregões acompanhando a valori-
zação de algumas commodities.
Mas, à tarde, a situação mudou e
o Ibovespa, principal índice das
ações brasileiras, fechou pratica-
mente estável, em queda de
0,01%, anulando a alta de mais
de 2% do começo do dia. O com-
portamento da bolsa brasileira foi
parecido com o dos índices ameri-
canos. O Standard & Poor’s 500
subiu apenas 0,03%, após alta de
quase 2% pela manhã. O Dow Jo-
nes avançou 0,34%.

As principais bolsas euro-
peias, por sua vez, fecharam em
alta ontem, à exceção de Frank-
furt, deixando para trás, por en-
quanto, uma semana negra, gra-
ças ao setor energético, que se
beneficiou da situação na Líbia.
O Footsie-100 de Londres teve
alta de 1,08%, depois de subir
2,82% durante o dia e de abrir
em queda. O índice CAC 40 da
bolsa de Paris fechou em alta de
1,14%. O principal índice da bol-
sa de Milão, o FTSE Mib, ga-
nhou 1,78%, depois de subir até
4% na sessão. O índice Dax dos
trinta principais valores da bol-
sa de Frankfurt foi o único a fe-
char no vermelho, com uma le-
ve baixa de 0,11%. ■ Redação,
com AFP, Bloomberg e Reuters

Preços cobrados pela
Petrobras pelo gás natural

representam empecilho maior
ao segmento petroquímico
do que os valores do petróleo
na cotação global.

Sanções da ONU são impostas
para pressionar Trípoli a
entregar dois líbios suspeitos
de atentado a um avião
que sobrevoava Lockerbie,
na Escócia, em 1988.

Excluído da comunidade
internacional pelas acusações
de terrorismo, Kadafi
abandona seu programa
de armas para retomar
relações com o exterior.

Expectativa de queda
no preço do petróleo

no mercado internacional
com a volta da participação
da Líbia pode ser prejudicial
ao pré-sal brasileiro.

Seu caráter performático fica
evidente nas visitas ao exterior,
quando dorme em tenda com
dezenas de guardas femininas.
Em visita a Roma, pede a mulheres
que se convertam ao islamismo.

●

1992 2003

●

● ●
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●
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Preço do
petróleo recua
com avanço
rebelde

➤

O embaixador da Líbia no
Brasil, Salem Zubeide,
deixou ontem o prédio
da embaixada em Brasília.
Na saída, ele disse que
permanece no cargo nos
próximos dias. Mas, ainda
na manhã de ontem, um
grupo de líbios contrários
ao líder Muammar Kadafi
ocupou o prédio.
Eles dizem que só vão
deixar o local depois
de confirmada a queda de
Kadafi. A bandeira do
Conselho Nacional
de Transição, símbolo
dos rebeldes que lutam
no país africano,
foi hasteada no local.
Dentro da embaixada,
o clima parece ser
tranquilo. Porém, do lado
de fora, há um carro da
Polícia Militar de plantão.
Um dos manifestantes
informou que eles
aguardam também um
posicionamento do
governo brasileiro em
relação à crise, mas
enfatizou que não
estão em negociação
sobre o assunto. ABr

➤➤

As principais bolsas
europeias fecharam
em alta ontem,
deixando para trás,
por enquanto, uma
semana negra. Elas se
beneficiaram da área
energética, diante da
chance de retomada
de produção de
petróleo na Líbia

LEIA MAIS

Evaristo SA/AFP

Em Londres, petróleo
chegou a cair mais de 3%
e fechou a US$ 108,36
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A perspectiva de retomada da
produção de petróleo na Líbia
representa boa notícia para uma
Europa conflagrada pela crise
econômica, mas não para o pré-
sal brasileiro. Com produção
em águas ultraprofundas, a pro-
víncia gigante do país tem cus-
tos muito mais altos que os dos
campos do Oriente Médio. Para
o consultor Jean Paul Prates, da
Expetro Internacional, a volta
do petróleo líbio representará
pressão de baixa sobre os pre-
ços mundiais, que deverão se es-
tabilizar em torno de US$ 75 a
US$ 80, caso a transição do regi-
me de Muammar Kadafi seja
concluída sem guerra civil. Ca-
so contrário, os preços vão osci-
lar entre US$ 100 e US$ 120 nos
próximos dois anos (veja a cota-
ção de ontem na página 4).

Na avaliação do consultor, o
impacto sobre o pré-sal leva
em consideração não só a volta
da Líbia como produtor de hi-
drocarbonetos, mas também
do Iraque, que tem conseguido

estabilizar a atividade extrati-
va, nos últimos anos, à medida
que o novo regime se consolida
no poder no pós-guerra. Embo-
ra Prates reconheça a produ-
ção iraquiana como pouco sig-
nificativa, na comparação com
a Arábia Saudita, por exemplo,
o país governado até 2003 por
Saddam Hussein apresenta
grande potencial, com chances
de tornar-se o segundo produ-
tor mundial.

Nesse sentido, esclarece Pra-
tes, a pressão sobre o pré-sal
ocorreria como reflexo da recu-
peração do Oriente Médio como
um todo, no bojo de um proces-
so ainda que limitado de disten-
são democrática na região. “A
chamada Primavera Árabe vai
ensejar mudanças que deverão
se refletir na atividade petrolífe-
ra local”, avalia o consultor.
“As sociedades desses países
não se contentarão mais em se
tornar simples produtores de pe-
tróleo, sem se beneficiar da ren-
da produzida pela atividade.”

Apesar da pressão sobre os
custos da exploração do pré-
sal, o impacto de uma recupera-

ção no Oriente Médio não invia-
bilizará a produção na nova pro-
víncia nos próximos anos. A
US$ 80, justifica Prates, a extra-
ção na costa brasileira, ainda
que em águas ultraprofundas,
permanecerá atrativa para as em-
presas do segmento, apesar de
menos lucrativa. Como a indús-
tria petrolífera mundial terá de
volta uma região onde o petró-
leo se encontra mais próximo da
superfície, só a busca de novas
alternativas tecnológicas que ba-
rateiem os custos em alto mar
permitirá a produção offshore
com maior margem de retorno.

Contraponto
Presidente da Comissão de Ener-
gia da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro (Firjan), o con-
sultor Armando Guedes, ex-pre-
sidente da Petrobras e ex-dire-
tor da Suzano Petroquímica, dis-
corda da avaliação de Prates. Pa-
ra Guedes, a relevância da pro-
dução líbia se confirma mais pe-
la qualidade do petróleo local —
muito leve e com baixíssimo
teor de enxofre — do que pela
quantidade. “A Líbia responde

por uma produção um pouco in-
ferior a dois milhões de barris
por dia, o que representa cerca
de 2% da produção mundial.
Ou seja, não é significativa a
ponto de influenciar os preços
do pré-sal”, diz Guedes, ao pro-
jetar tendência de alta para as
cotações internacionais.

Para o consultor, a tendência
de longo prazo para os preços
dos hidrocarbonetos será dada
mais pela queda verificada, nos
últimos anos, na produção mun-
dial de petróleo do que pela en-
trada de novas áreas. O mundo,
lembrou Guedes, tem registra-
do declínio anual de 6% a 7%
da produção de hidrocarbone-
tos, nos últimos anos, algo em
torno de 7 milhões de barris por
ano. Na prática, isso representa
uma perda superior à produção
de países como Irã e Iraque.

Outro problema, argumenta,
é o baixo fator de produção por
poço. Ou seja, de cada poço des-
coberto, a indústria mundial só
consegue extrair 35% do petró-
leo depositado, apesar dos esfor-
ços tecnológicos para aumento
da proporção. ■

Ricardo Rego Monteiro
rmonteiro@brasileconomico.com.br

Se petróleo ficar mais barato,
pré-sal enfrentará novo desafio

Filippo Monteforte/AFP

Perspectiva de
retomada da
produção de petróleo
na Líbia representa
boa notícia para a
Europa, que enfrenta
crise econômica

PETROQUÍMICA

Preçodogásnatural
preocupamais
queodoóleo

Há, porém, quem aposte em novas altas de preço; produção em águas ultraprofundas precisará ajustar custo

Os preços cobrados pela
Petrobras por gás natural
representam obstáculo maior
para o setor petroquímico
brasileiro do que as oscilações
das cotações internacionais do
barril de petróleo. A análise,
do consultor Armando Guedes
Coelho, ex-presidente da estatal
e ex-diretor da Suzano
Petroquímica, leva em
consideração uma diferença de
até US$ 6 por milhão de btu
(MMbtu - unidade de medida do
setor) entre os preços cobrados
para o insumo pela companhia
brasileira e os verificados no
mercado americano. “Depois da
descoberta das reservas de gás
de xisto nos Estados Unidos,
o insumo passou a ser vendido a
US$ 4/MMbtu, ante os US$ 10
MMbtu da Petrobras”, diz Guedes,
ao advertir que a disparidade tem
levado a petroquímica Braskem
a optar por investir nos Estados
Unidos. “Sem investimentos,
o déficit do setor químico
brasileiro, projetado para US$ 26
bilhões em 2011, se multiplicará
nos próximos anos.” R.R.M.

DESTAQUE CRISE NO ORIENTE MÉDIO

Voltadopetróleo líbiodeve
representarpressãodebaixa

nos preços internacionais
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No Oriente Médio, a comunida-
de internacional também tem
voltado suas atenções para o al-
to número de mortes em razão
da repressão aos protestos anti-
governamentais na Síria — on-
de Bashar al-Assad tenta man-
ter-se no poder. A Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU)
revisou, ontem, para cima seu
cálculo de vítimas fatais: já são
mais de 2.200 mortos, confor-
me divulgou a alta comissária
da ONU para Direitos Huma-
nos, Navi Pillay, ao Conselho
de Direitos Humanos da entida-
de durante sessão urgente para
discutir a situação síria. A esti-
mativa anterior da organização
era de um total entre 1.900 e
2.000 mortos.

“Até hoje, mais de 2.200 pes-
soas foram mortas desde o iní-
cio dos protestos em massa, em
meados de março. Há relatos de
mais de 350 pessoas mortas des-
de o início do Ramadã”, disse Pi-
llay. O Ramadã, mês sagrado pa-
ra os muçulmanos, começou no
início de agosto. “As forças mili-
tares e de segurança continuam
a empregar força excessiva, in-
cluindo artilharia pesada, para
suprimir manifestações pacífi-
cas e retomar o controle sobre
os moradores de várias cida-
des”, afirmou Navi Pillay.

Ontem, forças sírias mata-
ram três pessoas na cidade de
Homs, quando uma multidão
dava as boas-vindas a uma
equipe humanitária da ONU,
que obteve autorização para
avaliar a situação no país, após
cinco meses de protestos e re-
pressão. Há informações de
que outras duas pessoas foram
mortas na cidade de Masyaf.

A ONG Observatório Sírio
de Direitos Humanos afirmou
que forças de segurança e ho-
mens armados leais ao gover-
no abriram fogo contra cente-
nas de pessoas que tinham saí-
do às ruas para dar as boas-
vindas à equipe da ONU. O go-
verno sírio atribui a violência
a grupos armados, e diz que
mais de 500 soldados e poli-
ciais já foram mortos desde o
início dos distúrbios.

Comissão da ONU
Os Estados Unidos e a União Eu-
ropeia (UE) pressionaram o Con-
selho de Direitos Humanos das
Nações Unidas para enviar à Sí-
ria de maneira urgente uma co-
missão que averigue as viola-
ções de direitos humanos. Esse
é o principal elemento da minu-
ta da resolução preparada pela
Polônia, em nome da UE, e apre-
sentado às delegações do Conse-
lho em caráter extraordinário
em Genebra.

O texto da resolução, que con-
ta com o respaldo dos Estados
Unidos, propõe que essa comis-
são investigue o ocorrido na Sí-
ria desde o último mês de julho
“para estabelecer os fatos e as
circunstâncias em torno destas
violações”. “Caso seja aprova-
da, (a comissão) terá que identi-
ficar os responsáveis com o obje-
tivo de garantir que os autores
das violações sejam processa-
dos”, afirma a minuta que deve-
rá ser votada hoje pelos 48 Esta-
dos-membros do Conselho. Se
o envio da comissão for aprova-
do, as conclusões deverão ser
apresentadas o mais rápido pos-
sível ao Conselho, com data limi-
te no mês de novembro, e ser
transmitidas ao secretário-geral
da ONU, Ban Ki-moon. ■ Agên-
cias internacionais

ONU constata que repressão causou
mais de 2.200 mortes na Síria

AFP

Forças sírias mataram
mais três pessoas,
ontem, na cidade
de Homs, quando
uma multidão
dava boas-vindas
a uma equipe
humanitária da ONU

CRISEDIPLOMÁTICA

Egito ficaentreoHamase Israel

Mortes teriam ocorrido desde março, em razão de protestos antigovernamentais; previsão anterior era de 1.900

Israel e o grupo palestino Hamas
se comprometeram ontem a
acalmar a situação em Gaza, que
registra conflitos desde
quinta-feira após um triplo
atentado que deixou oito mortos.
Ao todo, a onda de violência fez
15 mortos e cerca de 50 feridos
do lado palestino, e um morto e
18 feridos, em Israel. Cinco policiais
egípcios também morreram nos
confrontos, o que criou uma crise
diplomática entre Egito e Israel.
O anúncio informal da trégua foi
conseguido com a intermediação
egípcia. Esta é a primeira crise
entre os dois países após a queda
em fevereiro de Hosni Mubarak,

considerado pilar do plano de
paz assinado em 1979, o primeiro
entre um país árabe e Israel.
O vice-primeiro-ministro Sylvan
Shalom lamentou o ataque
à embaixada israelense no Cairo
na noite de sábado. O governo
egípcio, por sua vez, considerou
insuficiente o pedido de
desculpas de Israel pelas mortes.
Em um comunicado emitido no
sábado pelo Quarteto para o
Oriente Médio, formado por EUA,
Rússia, União Europeia e ONU,
o grupo advertiu para o “risco de
uma escalada” da violência
na região e pediu “moderação”
para todos os lados. AFP

DESTAQUE CRISE NO ORIENTE MÉDIO

Exércitodeixacidadeno
lestedaSíriaapós
repressãoaprotestos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.
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