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Energia País depende menos de
importação, mas região segue vital

EUA manterão
presença no
Oriente Médio
apesar do xisto
Ed Crooks e Geoff Dyer
Financial Times

“Quando a notícia de uma nova
crise chega a Washington, não é à
toa que a primeira pergunta que
todos fazem é: ‘Onde está o porta-
aviões mais próximo?’”. disse o
presidente Bill Clinton, à bordo do
USS Theodore Roosevelt, em 1993.

Decorridos 20 anos do reconhe-
cimento de Clinton ao poder da
frota naval dos EUA, a localização
de seus porta-aviões ainda revela
muita coisa sobre as prioridades
do país em sua política externa.
Dos dez porta-aviões operacionais
da Marinha americana, três estão
em águas internacionais: um no
Japão e dois com a 5a Frota no gol-
fo Pérsico, baseada no Bahrein.

Desses dois, o USS Nimitz diri-
giu-se para o mar Vermelho na se-
mana passada, assumindo posição
para possíveis ataques aéreos con-
tra a Síria. O outro, o USS Harry Tru-
man, continua no mar da Arábia,
lançando missões de apoio às tro-
pas americanas no Afeganistão.

Ambos estão posicionados para
manter vigilância sobre os países
produtores de petróleo do Oriente
Médio e, em especial, sobre o es-
treito de Ormuz, na boca do golfo,
por onde passa um quinto do pe-
tróleo consumido no mundo.

Os porta-aviões são a evidência
física de que, embora muita coisa
tenha mudado no mercado global

de petróleo nos últimos cinco
anos, muita coisa segue igual. O
boom do gás de xisto nos EUA libe-
rou reservas enormes de petróleo e
gás, transformando o setor ener-
gético do país e aumentando as es-
peranças de que ele poderá come-
çar a livrar sua economia e sua po-
lítica externa das políticas tumul-
tuadas do Oriente Médio.

Os EUA vivem inquietos com o
fornecimento de energia desde o
embargo árabe do petróleo, em
1973. Todos os presidentes de-
pois de Richard Nixon falaram
em acabar, sem sucesso, com a
dependência que os EUA têm do
petróleo estrangeiro. Até agora.

Graças a uma combinação de al-
ta produção em lugares como a re-
serva de xisto de Bakken, em Dako-
ta do Norte, com a demanda do-
méstica que ainda está 10% abaixo
do pico registrado em 2005, a par-
cela da demanda dos EUA por pe-
tróleo atendida pelas importações
caiu de 60%, em 2005, para menos
de 40% neste ano. A Agência Inter-
nacional de Energia (AIE) acredita
que os EUA poderão ser mais ou
menos autossuficientes em ener-
gia até a década de 2030.

Tom Donilon, que até recente-
mente foi conselheiro de segu-
rança nacional de Barack Oba-
ma, já descreveu o boom do xisto
betuminoso como um “momen -
to transformador” que “nos dará
mais força para perseguir e im-

plementar nossos objetivos de
segurança internacional.”

Outros têm ido ainda mais lon-
ge. Lisa Murkowski, da Comissão
de Energia do Senado, escreveu
que a dependência dos EUA em re-
lação à Organização dos Países
Produtores de Petróleo (Opep),
“torna difícil para nós fomentar
nossos valores e defender nossos
interesses”, mas essa dependência
poderá ser quebrada até 2020.

Em meio a esse otimismo, a crise
da Síria tem sido um choque de
realidade. A Síria não exporta mui-
to petróleo nem controla rotas co-
merciais importantes. Mas sua
guerra civil se transformou em
uma batalha por procuração para
os maiores produtores de energia
do mundo, com a Rússia e o Irã
apoiando o presidente Bashar al-
Assad, e a Arábia Saudita, o Qatar e
os EUA apoiando os rebeldes.

Analistas acreditam que, se os
EUA iniciarem um ataque, o preço
do petróleo vai subir ainda mais. A
crise está demonstrando tanto o
potencial da “arma energética”
dos EUA quanto suas limitações.

“A independência energética”,
que tornaria possível para os EUA
voltar as costas para o resto do
mundo em geral, e para o Oriente
Médio em particular, continua
sendo uma visão atraente. Mas a
realidade não é tão simples.

Poucos anos atrás, todo o petró-
leo processado na refinaria Phil-
lips 66, em Bayway, Nova Jersey, vi-
nha de navios do norte ou oeste da
África, ou da costa leste do Canadá.
Agora, cerca de um terço dele che-
ga em vagões de trens vindos de
Dakota do Norte. Os avanços nas
técnicas de fraturamento hidráuli-
co (“fracking”) e de perfuração ho-
rizontal possibilitaram uma alta
de 50% na produção de petróleo
dos EUA desde 2008. Eles também
têm sido responsáveis por um bo-
om do gás natural, que é hoje mui-
to mais barato na América do Nor-
te do que na Europa ou na Ásia.
Mais de duas dezenas de projetos
estão em desenvolvimento para a
exportação de gás natural liquefei-
to a partir dos Estados Unidos.

Donilon diz que o aumento da
produção de petróleo e gás está
ajudando os EUA a atingir seus
objetivos de política externa. No
ano passado, quando os EUA e
outros países impuseram sanções
mais duras contra o Irã, foi mais
fácil coordenar a iniciativa por-
que a alta da produção america-
na reduziu os temores de um au-
mento prejudicial do petróleo.

“As sanções contra o Irã foram
mais bem-sucedidas do que as pes-
soas imaginaram, porque pude-
mos repor a oferta perdida nos
mercados mundiais e, assim, obter
a cooperação de China, Índia e ou-
tros países”, diz Jason Bordoff, um
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ex-funcionário graduado da Casa
Branca, que hoje está no Centro de
Política Energética Global da Uni-
versidade Colúmbia. “Pudemos ti-
rar 1,5 milhão de barris do merca-
do por dia sem provocar uma alta
dos preços, que prejudicaria nossa
economia e beneficiaria o Irã.”

O aumento da produção ame-
ricana também está amenizando
a ameaça de uma alta dos preços
por causa da crise síria. O merca-
do mundial de petróleo está pres-
sionado, com a produção grave-
mente afetada na Líbia e na Nigé-
ria. A produção da Arábia Saudita
está no maior patamar em 24
anos, enquanto o reino tenta su-
prir a queda na oferta e a capaci-
dade sobressalente da Opep para
cobrir qualquer interrupção.

A crise recente dos preços do
petróleo teria sido pior sem o
fornecimento extra dos EUA,
que injetou um adicional de 1
milhão de barris por dia no mer-
cado ao longo do último ano.

Nos mercados de gás, o aumen-
to da produção americana tam-
bém está reduzindo a influência
dos rivais dos EUA. A Rússia vinha
conseguindo usar sua posição de
maior exportador de gás do mun-
do para exercer influência sobre
seus vizinhos menores, especial-
mente a Ucrânia, e para fortalecer
seus laços com países como Ale-
manha, Itália e China. Mas agora
essa posição está ameaçada pela
competição do fornecimento de
GNL que de outra forma teria ido
para os EUA, e provavelmente pe-
las exportações dos próprios EUA.

A Lituânia, por exemplo, está
construindo um terminal impor-
tante de GNL, abrindo uma poten-
cial fonte alternativa de gás que
poderia suprir 75% da demanda de
todos os três países bálticos. A Chi-
na vem realizando negociações di-
fíceis com a Rússia sobre a constru-
ção de um duto de gás, exigindo
um preço menor. Clientes de todas
as partes da Europa estão renego-
ciando contratos a termos mais fa-
voráveis, e a Ucrânia vem adotan-
do uma postura abertamente con-
frontadora, recusando-se a pagar
uma conta de US$ 7 bilhões da Ga -
zprom, a estatal de gás russa.

Um benefício direto para os
EUA, segundo sugere David
Goldwyn, um ex-funcionário do
governo americano que hoje é
consultor de energia, é que a Rús-
sia está mais uma vez preparada
para abrir seu mercado às com-
panhias estrangeiras de petró-
leo, permitindo que a estatal Ros -
neft trabalhe com a ExxonMobil
dos EUA na exploração do mar
de Kara, no oceano Ártico.

A diplomacia do gás americano
obteve outro sucesso notável. O Ja-
pão disse em março que vai nego-
ciar a proposta comercial Parceria

China deve se tornar o maior importador de petróleo
Financial Times

O mercado mundial de petró-
leo alcançará um marco no mês
que vem, quando a China ultra-
passar os Estados Unidos e se
tornar o maior importador
mundial líquido de petróleo, se
as projeções da Divisão de Infor-
mações sobre Energia, do De-
partamento de Energia dos Esta-
dos Unidos, estiverem corretas.

A mudança chama a atenção
para a mudança das relações in-
ternacionais impulsionada pelo

persistente crescimento das im-
portações de petróleo da China e
pela queda vertical das compras
externas do produto pelos EUA. A
Agência Internacional de Energia
(AIE), o órgão de monitoramento
do mercado que assessora os paí-
ses ricos, projeta que as importa-
ções americanas de petróleo do
Oriente Médio vão cair de 1,9 mi-
lhão de barris/dia em 2011 para
apenas 100 mil b/d em 2035.

No mesmo período, as impor-
tações chinesas do petróleo da
região deverão aumentar de 2,9

milhões de b/d para 6,7 milhões
de b/d, segundo as projeções.

Com um ritmo de desenvolvi-
mento inferior às esperanças an-
teriores em torno do petróleo de
xisto, a autossuficiência da Chi-
na energética ainda está muito
distante. Alguns anos atrás, as
discussões sobre o crescimento
acelerado da demanda da China
por produtos energéticos sem-
pre foram pautadas pela cres-
cente competição — ou mesmo
pelo potencial conflito — com os
EUA para garantir acesso aos es-

cassos volumes do produto.
Mas Carlos Pascual, o repre-

sentante especial do Departa-
mento de Estado dos EUA para
questões energéticas internacio-
nais, argumenta que é do interes-
se americano que a China consi-
ga suprir suas necessidades por
energia e deixe de causar a dispa-
rada dos preços do petróleo. “A
capacidade da China de atender
à sua própria demanda será um
importante fator controlador
dos preços mundiais”, diz ele.

Erica Downs, do Brookings Ins-

titution de Washington, argumen-
ta que a demanda chinesa por
energia pode também trazer van-
tagens. A China pode estar prepa-
rada para desempenhar um papel
maior na salvaguarda dos fluxos
mundiais de petróleo, diz ela.

Preocupações com segurança
energética “podem obrigar Pe-
quim a desempenhar um papel
mais relevante na neutralização
de uma ameaça ao livre fluxo de
petróleo procedente do golfo
Pérsico: o fechamento do estrei-
to de Ormuz pelo Irã”.

No entanto, a possibilidade
de os Estados Unidos e outros
países ficarem satisfeitos com
uma frota naval chinesa estacio-
nada no golfo são outros qui-
nhentos, diz Michael Levi, do
Conselho sobre Relações Exte-
riores. “Na prática, duvido que
muitos formuladores america-
nos de políticas públicas gosta-
rão da ideia de a China policiar
as rotas marítimas regulares do
Oriente Médio à Ásia”, diz ele. “E
tenho certeza de que o Ja-
pão não gostará.” (EC)

Transpacífico, um objetivo dos
EUA, em parte porque aderir ao
acordo facilitará o caminho para a
importação de GNL americano.

O “know-how ” dos EUA na ex-
ploração de xisto betuminoso
também poderá ser um produto
de exportação útil. O governo vem
trabalhando com países como Po-
lônia, Ucrânia, Jordânia, China e
México para ajudá-los a desenvol-
ver seus recursos de xisto para que
possam atender a uma parte maior
de suas necessidades energéticas
com a produção doméstica, em vez
de importar da Rússia, do Irã ou de
quaisquer outros países potencial-
mente não amigáveis.

O boom do xisto está criando
empregos, gerando lucros e au-
mentando a receita tributária.
Conforme observa Donilon: “A
supremacia política e militar de
um país depende de sua vitali-
dade econômica”.

A redução da dependência dos
EUA em relação ao Oriente Mé-
dio também parece uma manei-
ra atraente de economizar di-
nheiro. Em resposta aos cortes
orçamentários implementados
neste ano, a Marinha americana
pretende deixar no golfo Pérsico
apenas um dos atuais dois porta-
aviões. Mas, mesmo com a con-
fiança dos EUA em seus recursos
energéticos mais alta do que
nunca, há o perigo de esse oti-
mismo antecipar-se à realidade.

As tendências e previsões pa-
recem encorajadoras, mas os
EUA ainda são o maior, ou segun-
do maior, importador de petró-
leo do mundo (disputa o posto
palmo a palmo com a China). Por
enquanto, os danos à economia
americana causados pelos pre-
ços mais altos do petróleo são
maiores do que os benefícios pe-
lo incentivo que dão ao boom em
Dakota do Norte e no Texas.

Conforme as últimas semanas
vêm mostrando, embora a pro-
dução de petróleo dos EUA possa
ajudar a moderar os preços, ela
não pode controlá-los. Os produ-
tores de petróleo do setor privado
dos EUA jamais seguirão os pas-
sos da indústria estatal da Arábia
Saudita, segurando a capacidade
de reserva para estabilizar o mer-
cado quando necessário.

E a distinção entre os referen-
ciais de petróleo bruto negocia-
dos nos EUA e no mercado inter-
nacional também não será de
grande ajuda. O mercado do pe-

Mesmo com a
autossuficiência, EUA
ainda teriam que cuidar
do fornecimento a
países aliados

tróleo é um mercado global e,
quando os preços mundiais do
petróleo sobem, os preços nos
EUA também sobem.

Além disso, a revolução do pe-
tróleo de xisto é ainda muito no-
va, e o setor precisará dar prosse-
guimento ao crescimento acele-
rado dos últimos anos para po-
der cumprir a promessa de au-
tossuficiência sugerida pela AIE.

“Seria muita irresponsabilida-
de tomar decisões políticas de
defesa com base na suposição de
que os EUA serão autossuficien-
tes em energia em 10 ou 20
anos”, diz Michael Levi do Coun-
cil on Foreign Relations. “Se isso
não se confirmar, seria desastro-
so. Uma das grandes lições aqui
é: não seja confiante demais.”

Mesmo que os EUA consigam
garantir toda a energia de que pre-
cisam, ainda teriam que se preocu-
par com o fornecimento a seus
aliados e parceiros comerciais. Se o
estreito de Ormuz for fechado e a
China ficar sem petróleo, isso tam-
bém seris um problema dos EUA.

Os americanos também pos-
suem outros interesses na região
além do petróleo. Conforme ob-
serva Ernest Moniz, secretário de
Energia dos EUA: “Importamos
pouquíssimo petróleo do Orien-
te Médio, mas isso não muda
nossa postura em relação à segu-
rança nessa parte do mundo”.

Para os aliados dos EUA que ex-
portam petróleo, a revolução do
xisto não é uma oportunidade, e
sim uma ameaça. Se a produção
americana seguir crescendo e a de-
manda enfraquecer, haverá o risco
de excesso de oferta, forçando a
Arábia Saudita e os países-mem-
bros da Opep a reduzir a produção
ou correr o risco de um colapso
dos preços. Numa região turbu-
lenta, a possibilidade de uma que-
da das receitas do petróleo pres-
sionando os orçamentos é preocu-
pante para qualquer governo.

Trevor Houser da consultoria
Rhodium Group, diz: “Não está
claro para mim que uma grande
queda nas receitas do petróleo
para Arábia Saudita, Kuait ou
Emirados Árabes Unidos serviria
para melhorar a estabilidade po-
lítica global, diante da atual ins-
tabilidade da região, e não está
claro se isso no final das contas
seria de interesse dos EUA”.

Em 1973, quando Nixon lan-
çou o Projeto Independência
1980, cuja intenção era tornar os
Estados Unidos autossuficientes
em energia até o fim daquela dé-
cada, ele disse que seu objetivo
era ter certeza de que “vamos de-
positar nosso destino e nosso fu-
turo somente em nossas mãos”.

Quarenta anos depois, essa pro-
messa ainda não dá sinais de
ter sido cumprida.

Longo caminho para um acordo sobre Síria

A
P

O ministro das Relações Exteriores da
Rússia, Serguei Lavrov (à dir.), e o
secretário de Estado americano, John
Kerry, iniciaram ontem em Genebra
dois dias de reuniões em busca de uma
saída pacífica para a crise da Síria. Em
entrevista coletiva, eles reafirmaram
posições anteriores — o americano
insistiu que a Casa Branca ainda
cogita um ataque militar, e o russo
afirmou que a única solução possível é
por via diplomática. Em Nova York, o
governo sírio apresentou à ONU
documentação para aderir à
convenção internacional que proíbe o
uso de armas químicas. O ditador
Bashar al-Assad, porém, condicionou
a entrega do arsenal ao fim das
ameaças de ataque dos EUA e do
apoio dado pelos americanos aos
rebeldes que combatem seu regime.
Em Washington, porta-voz do
Departamento do Estado disse os EUA
mantêm sua posição de que Assad não
deve fazer parte do futuro político da
Síria. O jornal “Washington Post”
revelou ontem que a CIA começou a
dar armas para os rebeldes.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




