
Com o preço do petróleo dis-
parando para quase US$ 50 o
barril, uma diferença funda-
mental entre esta crise do
petróleo e as anteriores está
ficando clara: a atual é menos
aguda, mas pode acabar sendo
mais crônica.

Até agora, a alta do petróleo
ainda fica atrás dos grandes
choques do passado. Convertido

a valores atuais, o preço do
petróleo chegou a US$ 73 o bar-
ril em 1981, 55% acima do preço
atual. À época, além do mais, a
crise do petróleo provocou uma
recessão profunda nos Estados
Unidos. Hoje, a despeito de
alguns sinais de uma desacele-
ração, os EUA continuam a
crescer — e junto cresce a
demanda de petróleo.

É exatamente essa demanda
crescendo constantemente,
entretanto, que está preocupan-
do o mercado. Ao contrário da
década de 70, o problema desta
vez não é que as torneiras de
petróleo foram fechadas. É que,
muito embora estejam comple-
tamente abertas, o mundo está
consumindo praticamente tudo
o que é extraído. O temor resul-
tante é que interrupções isola-
das do abastecimento — uma
mudança de governo na
Venezuela, digamos, ou um ata-
que terrorista no Oriente Médio
— possam empurrar os preços
mais ainda.

“Se o mundo conseguir vol-
tar ao equilíbrio, eu acho que,
no curto prazo, há uma oferta
adequada”, diz J. Robinson
West, presidente da PFC
Energy, uma consultoria do
setor de petróleo de
Washington. Mas ele acrescen-
ta: “No longo prazo, a menos
que o problema da demanda

seja enfrentado, esse não é um
bom sinal para a economia
global.”

Estima-se que o mundo este-
ja consumindo uma média de 82
milhões de barris de petróleo
por dia este ano. Isso são 3% a
mais que um ano atrás.

O maior aumento da deman-
da vem da China e da Índia. O
governo chinês disse ontem que
as refinarias de petróleo do país
processaram 17% mais petróleo
bruto este ano, até o momento,
do que no período equivalente
do ano passado, e que as impor-
tações de petróleo subiram
quase 40%. A Indian Oil Corp.,
refinaria estatal da Índia, disse
que espera que as importações
de petróleo no país cresçam 11%
durante o ano fiscal 2004—2005
da empresa.

Nos EUA — o maior consu-
midor mundial de petróleo —,
a demanda no segundo trimes-
tre cresceu 3,5%. Mesmo
assim, os estoques de petróleo
estão 5% acima do nível do ano
passado, e os estoques de
gasolina subiram 4%.

Alguns observadores vêem

os níveis de estoque dos EUA
como uma prova de que há
suficiente petróleo para saciar
a crescente demanda e que o
preço atual do petróleo é em
grande parte uma bolha do
mercado. “Não acho que os
fundamentos econômicos sus-
tentem preços nem perto desse
nível”, diz Kyle Cooper, um
analista de petróleo do
Citigroup em Houston, que
acredita que os preços devem
se estabilizar mais perto dos
US$ 30 o barril. 

O que está fazendo o merca-
do espumar é que o colchão de
disponibilidade de oferta extra
está tão fino numa época em
que problemas estão pipocando
nos países produtores. No
Iraque, onde insurgentes
saquearam ontem as instala-
ções da petrolífera estatal
South Oil Co., a produção está
em cerca de metade do poten-
cial, por causa de sabotagens a
oleodutos no sul do país, onde
há muito petróleo. Na Rússia,
uma briga entre o Kremlin e a
OAO Yukos, que extrai quase
2% da produção mundial de

petróleo, está esquentando.
Ontem, o petróleo bateu

recorde pelo terceiro dia conse-
cutivo na Bolsa Mercantil de
Nova York (Nymex), e pela
nona vez este mês. O contrato
do petróleo referencial do mer-
cado americano com entrega
em setembro fechou a US$
48,70, em alta de US$ 1,43 ou
3,03%. Ele subiu em 6 dos últi-
mos 7 dias. Nas últimas 4 sema-
nas, o petróleo da Nymex subiu
US$ 8,12, ou 20%. Desde o come-
ço do ano, o petróleo subiu US$
16,18 o barril, ou 50%.

Por isso o mercado não está
apostando numa saída rápida.
Numa grande mudança em
relação a experiências do pas-
sado, desta vez não é só o preço
do petróleo de hoje que está
subindo. Também estão subin-
do os preços do petróleo contra-
tado para entrega em seis anos.
Após anos flutuando entre US$
20 e US$ 25, os chamados futu-
ros de seis anos estão agora
sendo negociados em torno de
US$ 35. O presidente do Federal
Reserve (Fed, o banco central
americano), Alan Greenspan,
ressaltou essa alta no preço do
futuro de petróleo de longo
prazo numa palestra em abril,
dizendo que ele “recebeu relati-
vamente pouca atenção, para
um evento econômico que pode
afetar significativamente a tri-
lha de longo prazo da economia
americana”.

Stephen Roach, economista-
chefe do banco Morgan Stanley
e um reconhecido pessimista,
observou numa mensagem a
investidores ontem que os pre-
ços têm estado 62% acima de
onde estavam na maior parte
de 2000. É bem menos do que
na crise do embargo árabe de
1973—74, quando os preços
quadruplicaram. Roach disse
que a alta “pode levar a reces-
são em 2005”.

Atual crise do petróleo pode ser menos
intensa, mas mais longa, que anteriores

Por Jeffrey Ball em Dallas e Marcus
Walker em Frankfurt, repórteres do
The Wall Street Journal
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A S AÇÕES da Google,
empresa de mecanis-

mos de busca na internet,
subiram 18% em seu pri-
meiro dia de negociação
na bolsa eletrônica
Nasdaq e fecharam cota-
das a US$ 100,3.

* * *

■ A Parmalat, empresa de
laticínios italiana, disse que
abriu processo contra o
Credit Suisse First Boston
para recuperar Œ 248,3
milhões mais juros relativos
a uma emissão de debêntu-
res conversíveis da subsi-
diária brasileira subscritas
pelo CSFB. O banco suíço
disse que vai se defender.

* * *

■ A Nortel, empresa cana-
dense de equipamentos de
telecomunicação, demitiu
sete de seus executivos
financeiros por envolvimen-
to em fraude contábil pela
qual a empresa é investiga-
da. Ela também informou
que vai demitir 3.500 funcio-
nários para cortar custos. 

* * *

■ A Agfa, fabricante belga
de produtos fotográficos,
vendeu sua divisão que faz
filmes e câmeras descartá-
veis por Œ 175,5 milhões.
Os diretores da divisão a
compraram.

■ O investimento estran-
geiro direto na China
somou US$ 38,4 bilhões de
janeiro a julho, 15,1% mais
que em igual período de
2003, disse o Ministério do
Comércio, sinal de que o
governo não conseguiu
controlar o investimento
tanto quanto queria.

* * *

■ A Amazon.com, varejista
de internet dos EUA, disse
que fez acordo de compra
da Joyo.com, maior vare-
jista online da China, por
US$ 75 milhões.

* * *

■ A Wal-Mart, varejista
dos EUA, disse que avalia a
possibilidade de investir
numa das maiores varejis-
tas do Japão, a Daiei.

* * *

■ A Swisscom, telefônica
suíça, disse que desistiu de
comprar a austríaca
Austria Telekom após polí-
ticos da Áustria reagirem
mal à idéia de entregar-lhe
a maior telefônica do país.

* * *

■ A Sony, fabricante de
eletroeletrônicos japone-
sa, apresentou nova linha
de TVs, todas planas, que
inclui controle remoto
com joystick.

I NTERNAC IONAL

OCARTER CENTER,
organização de defe-

sa dos direitos humanos,
contou manualmente
votos de 150 urnas e con-
cluiu que não parece ter
havido fraude no referen-
do para decidir sobre a
continuidade de Hugo
Chávez na presidência da
Venezuela. A oposição
havia dito que as urnas
eletrônicas teriam sido
programadas para limitar
o número de votos contrá-
rios a Chávez.

* * *

■ A Argentina revogou
licença da Nahuelsat para
operação de satélites. A
Nahuelsat é um  consórcio
formado principalmente
por empresas estrangeiras.
O governo alega atrasos
dela para lançar um satéli-
te — e deve dar a licença a
uma empresa nacional.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

■ O Congresso argentino
aprovou lei de benefícios
fiscais de aproximada-
mente US$ 1 bilhão para
investimentos na indús-
tria de software.

* * *

■ A Pemex, petrolífera
estatal mexicana, gerou
ingresso de US$ 11,3 bilhões
em divisas estrangeiras no
México no primeiro semes-
tre, US$ 1,8 bilhão mais que
em igual período de 2003.

* * *

■ A produção de aço da
América do Sul cresceu
5,8% nos primeiros sete
meses do ano ante igual
período de 2003, segundo o
Instituto Internacional do
Aço e do Ferro.

R E G I O N A L

POR JASON SINGER

E ERIK PORTANGER
THE WALL STREET JOURNAL

LONDRES — Funcionários
do HBOS PLC, o quarto maior
banco da Grã-Bretanha, sonda-
ram a capacidade do banco de
captar dinheiro nos mercados
financeiros internacionais, algo
que banqueiros vêem como um
passo na direção de uma oferta
pelo banco britânico Abbey
National PLC. Se o HBOS fizer
de fato uma oferta, ela ameaça-
ria a compra por cerca de apro-
ximadamente 8 bilhões de libras
(US$ 14,58 bilhões) do Abbey
pelo Banco Santander Central
Hispano SA, da Espanha.

Uma decisão final do HBOS
em relação a fazer uma oferta
não deve ocorrer antes do mês
que vem, quando o Santander,
que já conseguiu o apoio do
conselho do Abbey, formaliza
sua oferta. E persiste uma

dúvida sobre se as autoridades
britânicas de defesa da concor-
rência permitiriam que uma
oferta do HBOS fosse adiante.
Um porta-voz da HBOS disse
que o banco permanece “nos
estágios realmente iniciais de
se irá ou não fazer uma oferta
pelo Abbey National”.

Mas executivos do HBOS,
uma potência em crédito imobi-
liário no Reino Unido, criada
em 2001 pela fusão do Halifax
PLC e do Bank of Scotland
PLC, fizeram sondagens sobre
que tipo de financiamento pode
estar disponível ao banco e a
que custo, caso ele precise cap-
tar recursos. Banqueiros fami-
liarizados com o assunto dizem
que as sondagens foram feitas
tendo em mente uma potencial
oferta pelo Abbey. Um porta-
voz do Abbey não retornou um
pedido de comentário a tempo
para esta edição.

Abbey, alvo do Santander,
também atrai rival britânico

Na Filadélfia, uma porção de
queijo cremoso Philadelphia con-
tém 14% mais calorias do que
uma porção do mesmo tamanho
em Milão. Um pote de maionese
Hellmann’s comprado em
Londres terá metade da gordura
saturada da Hellmann’s compra-
da em Chicago. E um cereal em
barra All-Bran, da Kellogg’s,
comprado nos Estados Unidos

tem quase três vezes o sódio de
um vendido do outro lado da
fronteira com o México.

As marcas são as mesmas, as
embalagens e anúncios são simi-
lares. Mas uma olhada dentro de
alguns produtos alimentícios
bem conhecidos revela algumas
surpreendentes diferenças nutri-
cionais mundo afora, à medida
que empresas de produtos ali-
mentícios adaptam suas receitas
aos gostos e condições mercado-
lógicas locais em sua tentativa
de criar marcas globais. 

Um resultado marcante: mui-
tos dos alimentos embalados de
marca vendidos nos supermerca-
dos americanos são considera-
velmente mais ricos em gordura,
sódio e adoçantes acrescentados
do que os mesmos produtos das
mesmas marcas vendidos na
Europa e em outros mercados. 

“Os produtos no Japão e na
Europa de fato tendem a ser
mais saudáveis”, diz Pete
Mattson, presidente da Mattson
& Co., uma empresa de desen-
volvimento de produtos alimen-
tícios da Califórnia. “O consumi-
dor europeu é geralmente mais
consciente em relação à saúde.”

Uma grande diferença regio-
nal está nas atitudes em relação
a ingredientes geneticamente

modificados, os transgênicos. Os
europeus resistiram sonoramen-
te à introdução de transgênicos,
enquanto os americanos mostra-
ram pequeno interesse pelo
assunto. Uma legislação euro-
péia que entrou em vigor este
ano exige que os produtos que
tenham quantidades ainda que
pequenas de ingredientes trans-
gênicos alertem os consumidores
em suas etiquetas. Os produtos
nos EUA, ao contrário, rotineira-
mente incluem transgênicos com
pouca advertência na etiqueta. 

A diferença ajuda a explicar
por que a Unilever usa óleo vege-
tal natural para fazer a maione-
se Hellmann’s no Reino Unido,
enquanto usa um óleo de soja
que freqüentemente é transgêni-
co nos EUA. A conseqüência é
que a maionese britânica tem
cerca de metade da gordura
saturada da americana. 

Agora, quando preocupações
com o problema da obesidade
estão surgindo em todo o mundo,
as multinacionais dos alimentos
estão sendo pressionadas a
reconciliar os perfis nutricionais
de seus produtos nos vários paí-
ses. Muitas empresas dizem que
estão conseguindo, quando pos-
sível, ter um conjunto de padrões
internacionais para gorduras,
sódio e outros ingredientes. 

“Estamos menos tolerantes
em relação a exceções locais
agora”, diz Jan Weststrate, pre-
sidente do Instituto de Saúde da
Unilever, que supervisiona a
pesquisa e estratégia nutricio-
nais da fabricante da
Hellmann’s, dos produtos
Arisco e das sopas Knorr. “É
uma mudança e tanto se com-
parado a dez anos atrás. Agora,
estamos olhando para os níveis
de gordura, sódio e açúcar adi-
cionados em todos os produtos.”

Autoridades fiscalizadoras
também estão caminhando rumo
à padronização. Este ano, a
Organização Mundial da Saúde
criou diretrizes internacionais de
dieta para as regulamentações
governamentais, entre elas a
recomendação de que as pessoas
eliminem as gorduras trans de
suas dietas. Embora as diretrizes
não influenciem diretamente o
comportamento das empresas,
espera-se que elas aumentem a
consciência do consumidor quan-
to ao conteúdo nutricional. 

Criar receitas globais para
marcas é mais difícil do que
parece, como descobriu recente-
mente a Kellogg Co. quanto ten-

tou oferecer aos dinamarqueses
as versões enriquecidas por vita-
minas de uma dúzia de cereais
matinais, entre eles Corn Flakes
e Rice Krispies. Semana passa-
da, autoridades dinamarquesas
da saúde disseram que iriam
proibir o lançamento dos cereais
fortificados, citando temores de
que o ferro, ácido fólico e outras
vitaminas geralmente adiciona-
dos aos cereais em outras partes
da Europa possam ser prejudi-
ciais aos dinamarqueses, dos
quais mais da metade toma vita-
mina ou outros suplementos ali-
mentares, segundo a Agência
Dinamarquesa de Veterinária e
Alimentação.

Aonde a marca vai, a receita não vai atrás
A Hellmann’s que você conhece pode ser
outra no exterior. Mais gordura nos EUA

Por Deborah Ball, Sarah Ellison,
Janet Adamy e Geoffrey A. Fowler,
do The Wall Street Journal
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