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RAS LAFFAN, Catar — Aqui no Golfo
Pérsico, centenas de trabalhadores estão
construindo um complexo labirinto de duc-
tos que, esperam, irá transformar gás natu-
ral num combustível superlimpo — e desa-
fiar a indústria do petróleo.

Essas refinarias vão produzir um líqui-
do claro que, segundo os operadores, terá
a alta eficiência do diesel, mas pratica-
mente nenhum de seus poluentes. Milhões
de carros e caminhões movidos a diesel em
todo o mundo podem vir a utilizar esse
novo combustível.

A construção das refinarias de GTL,
sigla para Gas-to-Liquids, é parte de uma
enorme aposta feita pelo pequeno país para
remodelar o mercado mundial de petróleo.
Algumas das maiores petrolíferas do
mundo, entre elas a Exxon Mobil Corp.,
Royal Dutch/Shell Group e Chevron Texaco
Corp., investiram US$ 20 bilhões para cons-
truir refinarias de GTL num parque indus-
trial aqui de aproximadamente 80 quilôme-
tros quadrados. Os projetos estão entre as
maiores e mais arriscadas apostas feitas
pelo setor em anos. 

“O Catar vai ser para o mercado de gás
o que a Arábia Saudita é para o mercado de
petróleo”, prevê Wayne Harms, um alto
executivo da Exxon Mobil no Catar.

Proibida de fazer certos negócios na Arábia
Saudita, a Exxon está investindo em gás
natural no Catar. Ela espera gastar entre
US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões nos próxi-
mos anos na construção de refinarias no
enorme complexo industrial, o maior inves-
timento em um único projeto já feito pela
empresa em toda a história. 

Os desafios também são enormes. Apenas
uma pequena porção de GTL é vendida no
mundo hoje. O processo de fabricação conso-
me muita energia e ninguém nunca cons-
truiu uma refinaria na mesma escala das

que estão sendo erguidas aqui. Caso os cus-
tos para produzir GTL nessas proporções
monumentais acabem sendo maiores que o
esperado, ou se o preço do petróleo cair,
esses investimentos podem ser frustrados.

Mas, se o GTL for bem-sucedido, o gás
natural poderia ameaçar o domínio do
petróleo sobre o maior mercado de combus-
tíveis existente — o de abastecimento da
frota mundial de veículos, responsável por
26% do consumo total de petróleo. Com uma
reserva de cerca de 25,5 trilhões de metros
cúbicos de gás natural — mais de 14% das
reservas mundiais de gás, o suficiente para
atender à demanda mundial de gás natural
por 10 anos — o Catar seria um dos maiores
beneficiários dessa mudança.

“Queremos ter uma grande parte na mis-
são de levar esse combustível ao mundo”,
diz o ministro de Energia do Catar,
Abdullah bin Hamad al Attiyah. Ele chama
o GTL de “combustível do século 21”.

Os resultados dessa aposta do país em
gás natural devem ser importantes para o
mundo ocidental. Dife-
rentemente da Arábia
Saudita, que há muito
rejeita influências do
Ocidente em sua socie-
dade fechada, o Catar
vem cortejando os
Estados Unidos e outros
países industrializados.

A promessa do com-
bustível GTL é tentado-
ra. Os motores a diesel
tendem a gastar um
terço menos que os
motores a gasolina. Por
essa razão, a adoção de motores a diesel aju-
daria a reduzir a produção dos gases que
aquecem a atmosfera, o que ocorre quando
qualquer combustível fóssil é queimado. O
problema é que o diesel convencional — feito
de petróleo bruto — contém muito mais
outros tipos de poluentes que a gasolina. O
GTL, por sua vez, que é feito de gás natural,
um dos combustíveis fósseis mais limpos que
existe, é significativamente menos poluente.
E motores que hoje são movidos a diesel
podem usar GTL sem nenhuma modificação.

Mas apesar desses benefícios, há poucos
carros que usam o diesel GTL hoje, em
geral fabricados por pequenas montadoras
na Malásia e na África do Sul. Até as petro-
líferas dizem que não estão seguras sobre
como vão comercializar o diesel GTL. Elas
deverão tentar vendê-lo diretamente ao con-
sumidor, ou a refinarias, que poderão mis-
turá-lo ao diesel que já produzem.

A previsão é de que primeira leva de GTL
produzida no Catar chegue ao mercado no
fim deste ano. Até 2010, o Catar e seus sócios
esperam produzir até 750.000 barris por dia
— cerca de 6% do consumo mundial hoje.

No Catar, grande aposta em combustível limpo
Petrolíferas investem na produção de um tipo de diesel feito a partir de gás natural

Abdullah bin
Hamad al Attiyah
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manteve decisão de instân-
cia inferior e permitiu a
fusão das empresas de
embalagens Tetra Laval e
Sidel, avaliada em US$ 2,1
bilhões. A decisão pode
favorecer recurso em anda-
mento do grupo americano
GE ao impedimento de sua
compra da Honeywell.

* * *

n A Electrolux disse que
desmembrará a divisão de
produtos para áreas exter-
nas, como cortadores de
grama, e transferirá mais
produção para países de
baixo custo, como o
México. A fabricante de
eletrodomésticos sueca
apresentou lucro de US$
104 milhões no quarto tri-
mestre, 37% menor que em
igual período de 2003.

* * *

n A FDA, Administração
de Medicamentos e Ali-
mentos dos EUA, criou um
conselho independente
para monitorar remédios
já aprovados pela agência.
A FDA tem sido criticada
pela demora em responder
a indícios de problemas
cardiovasculares relacio-
nados ao uso de analgési-
cos inibidores de COX-2.

n O café fechou na maior
cotação dos últimos cinco
anos, a US$ 1,20 por libra
(454 gramas) na bolsa nova-
iorquina de futuros Nybot,
4,5% acima de segunda-
feira. A alta foi impulsiona-
da por apostas de fundos de
investimentos na commo-
dity e de previsão de safra
menor no Brasil.

* * *

n A economia alemã,
maior da Europa, encolheu
0,2% no terceiro trimestre,
a italiana, 0,3%, e a holan-
desa, 0,1%, em sinal de que
a recuperação européia
pode estar descarrilando.

* * *

n A Circuit City, segunda
maior varejista de eletrô-
nicos dos EUA, disse que
recebeu oferta hostil de
compra de US$ 3,2 bilhões
da firma de participações
Highfield Capital
Management.

* * *

n A Standard & Poor’s,
agência de classificação de
crédito, fez oferta para
comprar participação de
42% a 56% da maior firma
do setor na Índia, a Crisil,
por até US$ 55 milhões,
num sinal da importância
que está ganhando o merca-
do de crédito indiano. 

I NTERNAC IONAL

OBNL, banco italiano,
disse que seu conselho

aprovou a venda das opera-
ções argentinas ao Banco
Hipotecario, da Argentina,
por US$ 207 milhões.

* * *

n A Almendral, firma de
chilena participações, disse
que seus acionistas aprova-
ram aumento de capital, de
valor não divulgado, e
empréstimo de US$ 475
milhões para financiar a
compra dos 54,7% que a
Telecom Italia possui na
telefônica chilena Entel,
por US$ 934 milhões.

* * *

n A arrecadação fiscal na
Argentina superou pela
primeira vez os níveis de
antes da crise econômica
deflagrada no fim de 2001,
e somou US$ 39 bilhões
em 2004, 26,5% do PIB,
disse o governo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O Grupo Financiero
Ixe, do México, fez acordo
para comprar o Fincasa
Hipotecaria, banco de
crédito imobiliário, por
US$ 49,6 milhões. É o
quarto banco a adquirir
uma instituição mexicana
de crédito imobiliário, ou
parte dela.

* * *
n A economia peruana
cresceu 5,1% em 2004
impulsionada principal-
mente pelos setores de
mineração, pesca e indus-
trial, disse o governo.

* * *
n As exportações de cobre
do Chile, principal item da
pauta, somaram US$ 1,2
bilhão em janeiro, 42,2%
mais que no mesmo mês
de 2003, disse o governo.
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Randall Stephenson, diretor de opera-
ções da americana SBC Communications
Inc., uma das maiores telefônicas do
mundo, diz que: “Penetrar no setor de tele-
visão é uma questão de vida ou morte.” A
SBC quer lançar seu serviço de TV nos
Estados Unidos em novembro, mas atual-
mente não conta com nenhum assinante,
não fechou nenhum acordo com empresas
proprietárias de canais de TV e tem pela
frente uma série de obstáculos legais para
vencer. A SBC abriu escritórios em
Hollywood há apenas uma semana.

A missão aparentemente quixotesca da
SBC de se infiltrar no universo da televisão
é prova das rápidas mudanças que varrem
as telecomunicações nos EUA. Os consumi-
dores estão abandonando as tradicionais
linhas fixas por telefones celulares.
Operadores de TV a cabo e outras empresas
independentes estão invadindo o terreno das
telefônicas, oferecendo serviços de telefonia
mais baratos pela internet. Só a SBC já per-
deu 4 milhões de linhas, ou 10% de seu total,
para a concorrência desde o começo de 2002.

Para escapar dessa queda em espiral, a
SBC quer realizar o velho sonho de oferecer
um leque completo de serviços aos consumi-
dores por meio de uma linha de conexões
extremamente velozes. De várias maneiras,
isso já está acontecendo, mas são as empre-
sas de TV a cabo que estão liderando o
caminho. Para recuperar o atraso, os pla-
nos da SBC são de unir seus produtos de TV
com os de telefonia fixa, celular e serviços
de internet por cerca de US$ 100 por mês.
Para competir com as TVs a cabo e via saté-
lite, a SBC vai oferecer aos consumidores a
oportunidade de encomendar filmes e gra-

var seus programas preferidos para vê-los
fora do horário da programação, além de
centenas de canais, muitos direcionados
para públicos e gostos específicos.

A erosão do principal negócio das teleco-
municações também está por trás da onda
de fusões do setor do último ano. Foram
mais de US$ 100 bilhões em negócios fecha-
dos que culminaram com a compra recente
da AT&T Corp. pela SBC e a decisão da
Verizon Communications Inc. de comprar a
MCI Corp., anunciada no início da semana,
dois acordos que praticamente puseram um
fim na telefonia independente de longa dis-

tância. Ambos os acordos dão às empresas
compradoras uma grande fatia do mercado
de clientes corporativos e as fortalecem na
briga com as operadoras de TV a cabo. 

A Verizon, com sede em Nova York, tam-
bém se prepara para um grande lançamen-
to de seus próprios serviços de TV. A
BellSouth Corp. e a Qwest Communications
International Inc. atualmente revendem
serviços de TV via satélite e a BellSouth
também considera lançar seus próprios pro-
dutos. Elas estão de olho no faturamento
gerado por assinaturas de cabo e serviços
de vídeo por assinatura.

Essa não é a primeira vez que a SBC
investe no setor de TV. Cinco anos atrás,

milhares de consumidores americanos fize-
ram assinaturas para os serviços via cabo de
fibra ótica oferecidos pela telefônica, mas
isso não foi suficiente para justificar os altos
custos de equipamentos e da rede, o que aca-
bou levando a SBC a pôr fim ao serviço. 

As telefônicas agora também terão de
vencer a acirrada oposição das empresas
de TV a cabo, que se armam para uma
batalha judicial para impedir a invasão de
seu mercado. Em particular, as empresas
de cabo estão furiosas com a intenção da
SBC de não pagar as taxas de acesso que
elas pagam a governos locais. A SBC alega
que está oferecendo um serviço de dados
semelhante ao de e-mail, que não é regula-
mentado, e não um produto comercial
como o de TV a cabo.

O projeto da SBC depende da sua capaci-
dade de distribuir imagens de TV pela
internet — e para isso ela planeja usar uma
nova tecnologia ainda não testada nessa
escala. As operadoras de TV a cabo tradi-
cionais dão aos assinantes todos os canais
disponíveis o tempo todo, um processo que
ocupa a maior parte da largura de banda
existente. Em tese, a televisão com base na
internet pode levar um canal por vez para a
sala do assinante. O conteúdo é armazena-
do num servidor da SBC e pode ser requisi-
tado por um assinante, o que libera espaço
para a oferta de um enorme menu de fil-
mes, concertos, eventos esportivos e pro-
gramação especializada de nicho . Nos pla-
nos da telefônica estão serviços com os
quais o consumidor poderá ver múltiplos
canais na tela de sua TV, verificar o núme-
ro de onde vem uma nova chamada telefô-
nica na própria tela da TV e gravar progra-
mas usando um telefone celular ou por meio
de um website. 

Fusões preparam telefônicas nos EUA
para um novo mercado: TV a cabo

Mudanças na tecnologia e
nos hábitos de consumo
derrubaram as cercas entre
os dois setores.
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WASHINGTON — Uma campanha
contra a maneira como o adoçante
Splenda vem sendo propagandeado
nos Estados Unidos acaba de ganhar
um reforço de peso.

O Centro para Ciência e Interesse
Público, CSPI na sigla em inglês, que
há muito vem culpando o açúcar
pelos problemas de obesidade dos
americanos, uniu-se, curiosamente, a
um grupo que representa produtores
de açúcar e beterraba para detonar a
empresa que comercializa o Splenda,
a McNeil Nutritionals Worldwide, da
Johnson & Johnson. Eles dizem que a
campanha publicitária de US$ 40
milhões anuais descreve erronea-
mente o adoçante artificial como um
produto natural.

“Obviamente, há momentos que
discordamos (do CSPI), mas nessa
questão, concordamos”, diz Andy
Briscoe, presidente da Associação do
Açúcar, uma entidade de classe. Os
interesses mútuos dos produtores de
açúcar e do centro se concentram em

fornecer “informação correta aos con-
sumidores para que eles possam tomar
decisões em relação à nutrição”.

Os dois grupos são os mais recen-
tes a deixar de lado as diferenças e se
unir na ferrenha guerra contra os
adoçantes. Uma série de organiza-
ções vem escrevendo à FTC, a

Comissão Federal de Comércio dos
EUA, exigindo que ela lide com o que
chamam de práticas de propaganda
enganosa pela McNeil Nutritionals,
que é dona da marca registrada do
Splenda. Os ingredientes do Splenda
são fornecidos pela britânica Tate &
Lyle PLC, que também é uma das
maiores produtoras de açúcar cristal

e refinado do mundo.
O Generation Green, grupo

ambientalista, diz que se preocupa
com a possibilidade de as pessoas
acharem que o Splenda é um produto
natural, e observa que é importante
para os consumidores saber sobre a
“exposição química” relacionada aos
alimentos. Outro grupo, o Força
Tarefa AIDS, de Cleveland, também
entrou na briga, informando à FTC
que sua organização, que administra
um grande operação de distribuição
de alimentos, está preocupada com a
possibilidade de que pessoas com sis-
temas imunológicos comprometidos
não saibam que o produto contém
ingredientes que não são naturais.

Cinco processos alegam que a cam-
panha de marketing do Splenda leva o
consumidor a acreditar que o produto
contém açúcar natural. “Feito de açú-
car, portanto tem gosto de açúcar” é o
slogan do adoçante nos EUA.

Um processo movido pela
Associação do Açúcar exige um res-
sarcimento não especificado, a inter-
rupção da atual campanha publicitá-

ria e uma nova campanha corretiva
de informação ao público.

Na semana passada, a fabricante
do Splenda respondeu, movendo seu
próprio processo contra a Associação
do Açúcar por orquestrar o que
chama de campanha difamatória
criada para aumentar as vendas de
açúcar. A empresa também pede uma
retratação e ressarcimento de danos.

Monica Neufang, porta-voz da
McNeil Nutritionals, disse que as
acusações de propaganda falsa não
têm fundamento. Ela se recusou a
informar quanto a empresa gasta
com publicidade, mas disse que o
Splenda nunca foi representado como
sendo natural.

O Splenda, ou sucralose, é feito por
meio de um processo em que o açúcar
é convertido num adoçante sem calo-
rias, pela alteração da molécula do
açúcar com átomos de cloro, de acor-
do com o website do produto. A FDA,
agência de vigilância sanitária ame-
ricana, disse que aprovou o Splenda
em 1998, depois que testes demonstra-
ram sua segurança.

Publicidade do Splenda criticada por grupos americanos

Propaganda associa o
adoçante ao açúcar, o que
o faz parecer “natural”,
dizem críticos.
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