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TRANSPORTE

SIDERURGIA

Será definida até meados
deste mês a consultoria que
vai fazer a avaliação econô-
mico-financeira e a modela-
gem de arrendamento do
novo terminal de embarque
de automóveis no Porto de
Santos. A informação é do
diretor-comercial do Porto
de Santos, Fabrizio Pierdo-
menico. Segundo ele, trata-
se de um terminal exclusivo
para veículos que deve co-
meçar a ser usado pela
Volkswagen no início do pró-
ximo ano.

FOCO

ENERGIA

ALIMENTOS

Depois do racionamento de
energia elétrica ocorrido em
2001 e da possibilidade de
um “apagão logístico", que
poderá prejudicar o escoa-
mento da produção agríco-
la, o Brasil poderá sofrer já
nos próximos dois anos tam-
bém um “apagão florestal”.
Esse problema poderia im-
plicar na redução do forneci-
mento de carvão vegetal
para abastecer os altos-for-
nos das usinas siderúrgi-
cas, além dos produtores
de ferro-gusa.

http://link.estadao.com.br
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Informações complementares no site:

As questões financeiras, co-
mo as garantias contra a
inadimplência e os financia-
mentos para a expansão das
atividades de geração de
energia, são pontos que ain-
da exigirão muito esforço e
trabalho do governo e dos
agentes do setor para a con-
clusão das linhas básicas do
novo modelo do setor elétri-
co. O primeiro leilão dentro
das novas regras, de energia
velha, deve ocorrer em de-
zembro.

TECNOLOGIA – Celular será usado quase como um computador

2,4
Mbps é a velocidade de
transmissão de dados do
EV-DO, serviço recém-lançado
pela Vivo e que já é
considerado 3G

236
Kbps é a velocidade do EDGE,
serviço de transmissão de
dados utilizado pelas empresas
de telefonia celular que usam a
tecnologia GSM

CORRIDA TECNOLÓGICA
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Brasilpodepassarpor
“apagão florestal”

125
Reais é quanto vai custar o
kit mais barato para
apreciadores de vinho que
será lançado pela Enoteca
Fasano visando as festas de
fim de ano – que respondem
por uma parcela significativa
das vendas anuais de
fabricantes e importadores
de vinhos

2,7
Mil reais é quanto vai custar
o kit mais caro dessa
série especial

Petroquímicanacionalsofre
comfaltadepolíticaparaogás
Projetosmais recentesparaa região foramparaVenezuela eMéxico, ondeocombustível émaisbarato

Teles retardamdebate
sobre tecnologia3G

TELECOMUNICAÇÕES

Graziella Valenti

O debate sobre a terceira geração
(3G) da telefonia celular deve se
acentuar daqui para a frente. E,
provavelmente, a Vivo não vai fa-
zer questão de entrar nas discus-
sões. No final de outubro a com-
panhia lançou o EV-DO (sigla
em inglês do sistema de transmis-
são de dados em alta velocidade),
que é reconhecido pela União In-
ternacional de Telecomunicações
(UIT) como 3G.

NoBrasil, a implementaçãoofi-
cial da 3G depende do forneci-
mento de licenças pela Anatel.
Anteriormente esperava-se que is-
so ocorresse em 2005, para início
das operações em 2006. As com-
panhias, porém, vêm afirmando
que não querem para já esta con-
cessão. Ou seja, querem retardar
este processo.

As empresas argumentam que
estão passando por uma tempora-
da de pesados investimentos em
razão da forte expansão da base
nacional e também da migração
para o SMP. Além disso dizem
que, neste momento, o público
ainda está focado no pré-pago pa-
ra uso de voz – o que não deixa de
ser verdade. O objetivo final por
trás disso tudo, porém, é evitar no-
vos gastos. Para esta campanha a
Vivo engrossou o coro.

A prática no entanto é diferen-
te. A Vivo, única a adotar o pa-
drão CDMA no Brasil, pode ser
beneficiada pelo retardamento da

concessão das licenças. Até então
os lançamentos das operadoras
móveis estavam um na esteira do
outro e o usuário não percebia a
diferença entre as tecnologias. Os
serviços de maior sucesso, como
SMS, ringtones, downloads de jo-
gos e músicas com qualidade
MP3, eram possíveis em ambos
os padrões. Até TV pelo celular
havia em ambas as tecnologias.
De um lado, as empresas GSM
com o EDGE, que amplia a velo-
cidade do tráfego de dados. Do
outro, a Vivo com o 1x.

Mas o jogo pode mudar. De-
pendendo do sucesso que a Vivo
obtiver com o EV-DO, as opera-
doras deGSM podemalterar radi-
calmente o posicionamento e pe-

direm que a Anatel acelere o pro-
cesso com as licenças de 3G no
País. O motivo é que a freqüência
escolhida pela Vivo para operar
permite – sem necessidade de
uma faixa adicional e, portanto,
sem precisar de licença – a imple-
mentação do EV-DO. O mesmo
não pode ser feito pelas GSM,
pois o EDGE poderia ser qualifi-
cado como 2,75G.

Enquanto a velocidade concei-
tual do EDGE é de 236 kbps, o
EV-DO oferece 2,4 Mbps, o que
permitirá serviços diferenciados e
não mais a briga de quem lança o
mesmo serviço primeiro. O pri-
meiro a ser lançado pela Vivo é a
utilização do gpsOne, que permi-
te o uso de localizadores. A ade-
são dos clientes corporativos será
determinande. A Vivo poderá ga-
nhar vantagem num público que,
em breve, voltará a ser disputado
a tapa entre as empresas.

Por enquanto a concorrência es-
tá concentrada no público que
chega ao serviço e que é assinante
no sistema pré-pago, a grande
maioria da população. Porém, es-
sadecisãode aproveitar omomen-
to para obter escala consome as
margensde todas companhias, de-
vido à elevada concorrência e à
necessidadede subsídios para apa-
relhos e bônus de minutos.

Passada a euforia com vendas
rápidas, a expectativa dos analis-
tas é de que em 2005 as operado-
ras voltarão a centralizar suas me-
tas na rentabilização dos clientes.
Para tanto, ter uma base de alto e
sofisticadoconsumo será determi-

nante. É exatamente para esse pú-
blico que o EV-DO pode fazer di-
ferença. Coincidentemente, é este
tipo de usuário que a Vivo almeja
com o lançamento. A pergunta é
se a operadora conseguirá mesmo
algumavantagem comessa inicia-
tiva. A carência por clientes de al-
to uso é tão grande que os analis-
tas nem se mostram incomoda-
dos com possíveis subsídios para
difusãoda tecnologia.Oargumen-
to é que as promoções para esses
assinantes têm retorno rápido.

Daqui para a frente, é observar
o abismo brasileiro se abrir tam-
bém na tecnologia. Enquanto
uma parcela diminuta e bastante

rentável da população vai usar
o celular praticamente como
um computador, a grande
maioria seguirá comprando
cartões e controlando as con-
tas. O jeito é manter a aposta
no futuro: jovens treinados pa-
ra usar aparelhos modernos
transformando-se em adultos
dependentes da tecnologia e
renda para pagar as contas no
dia em que o crescimento che-
gar. Tecnologia não faltará. ●

Liderado por duas empresas
multinacionais, a norte-ameri-
cana Kellog e a suíça Nestlé,
o mercado brasileiro de ce-
reais matinais passa por um
período de estabilidade em
termos de vendas físicas.
Para as pequenas e médias
empresas que atuam nesse
setor, antes de disputar com
as duas gigantes uma partici-
pação maior, a aposta é em
estratégias que vão desde o
trabalho para ganhar o mer-
cado externo até a explora-
ção do food service.

Questãofinanceira é
chave no novo modelo

PETROQUÍMICA

Viviane Mottin

O novo comando da diretoria
de Abastecimento da Petro-
bras, guarda-chuva sob o qual
se encontra a Petroquisa (Petro-
bras Química), tem sido elogia-
do pela agilidade com que anun-
cia novos projetos no ramo quí-
mico. Porém, o cenário interna-
cional, principalmente o da
América Latina, indica que se-
rá necessária uma pisada mais
forte no acelerador, principal-
mente em relação a projetos
com base na matéria-prima gás.

O pano de fundo dessa dis-
cussão são dois recentes anún-
cios sobre a construção de com-
plexos petroquímicos, um na
Venezuela e outro no México.
Ambos atraíram sócios estran-
geiros poderosos, a norte-ame-
ricana ExxonMobil e a cana-
dense Nova Chemicals, respec-
tivamente. O movimento des-
sas empresas é óbvio, já que tu-

do aponta que, em seus países-
sede, o gás será cada vez mais
dirigido à geração de energia.

O ilógico nesta cena é que
nenhum dos grupos tenha se in-
teressado pelo Brasil, maior
país consumidor de produtos
químicos da América Latina.
Ou seja, se optassem pelo in-
vestimento no Brasil, teriam es-
te mercado, além dos destinos
de exportação prioritários,
seus próprios países de origem.

Nesse caso, o Brasil perdeu

o lugar por duas vezes e, caso
se demore, deixará outras
oportunidades escaparem.
Uma das chances foi perdida
ao deixar de anunciar grandes
projetos com base em gás,
mesmo que fossem somente
com companhias locais, antes
que seus concorrentes conti-
nentais o fizessem. No mundo
petroquímico o anúncio de um
projeto é um sinal de alerta pa-
ra os demais.

A outra oportunidade perdi-
da foi na produção tipo expor-
tação. As grandes escalas pro-
jetadas na Venezuela e no Mé-
xico, com base em gás a um
custo muito inferior ao de

Mont Belvieu (cotação no Gol-
fo mexicano, que comanda as
tarifas de energia norte-ameri-
canas), favorecem os dois
complexos à colocação das re-
sinas termoplásticas em qual-
quer lugar do mundo, até mes-
mo na China.

No Brasil perderam-se déca-
das de aproveitamento do gás
da Bacia de Campos (RJ), que
no primeiro semestre de 2005
finalmente será usado na pro-
dução de polietilenos da Rio
Polímeros. Até lá, o gás conti-
nuará sendo queimado por fal-
ta de utilização mais nobre.
Nesse tempo todo, ExxonMo-
bil e Nova Chemicals não sina-

lizaram uma vez sequer com
um projeto com base em gás
no Brasil.

Na Venezuela e no Méxi-
co, quem tomou a iniciativa
para utilizar melhor os recur-
sos naturais foram os respecti-
vos governos, que abriram li-
citações para atrair investido-
res estrangeiros. E o resulta-
do, ainda que tenha sofrido
atrasos na década passada,
agora é uma ameaça ao Bra-
sil, que vem protelando sua
política de preços e condi-
ções de venda para o gás.

A Rio Polímeros, âncora do
pólo fluminense, e a Petroquí-
mica União, sua similar em

Mauá (SP), pleitearam por
anos o fornecimento de gás
como matéria-prima, e vi-
ram as negociações se arras-
tarem até chegarem a um
acordo. As negociações en-
tre Brasil e Bolívia até hoje
não chegaram ao detalhe so-
bre cotação de gás como ma-
téria-prima industrial e co-
mo insumo para geração de
energia, o que emperra qual-
quer projeção sobre o com-
plexo petroquímico binacio-
nal em discussão.

Enquanto isso, a Venezue-
la deve desbancar o Brasil
da posição de único fabri-
cante sul-americano de óxi-
do de eteno, e criará muscu-
latura na produção de resi-
nas, com mais de 70% se
configurando como exce-
dentes para exportação. Ven-
das externas que, conforme
os acordos comerciais de
derrubada de barreiras de
um país e outro, poderão in-
vadir o Brasil, mercado até
hoje cativo das petroquími-
cas locais. Hoje, o custo de
importação de resinas eleva
a cotação da commodity em
cerca de 30%.

O caso do metanol repete
tal cena. A canadense Me-
thanex diz claramente que
não investe no País devido à
falta de política de preços
para o gás natural. Enquan-
to isso, a canadense exporta
metanol do Chile para o Bra-
sil. Ao mesmo tempo em
que aqui os investidores pri-
vados locais têm tudo para
aumentar a produção de me-
tanol, mas não o fazem pelo
mesmo motivo: a falta de po-
lítica de preços para o gás.
Ou, pior ainda, sua flutua-
ção a cada necessidade de
ajuste macroeconômico.●

Mercadodecereaisvive
fase de estabilidade

TerminaldaVolksno
Porto de Santos
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APELO - A Petroquímica União pleiteou por anos o fornecimento de gás natural como matéria-prima

Argumento é que este é um período de investimentos pesados

No Brasil, foram
décadas sem
aproveitamento
do gás de Campos
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