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POR BROOKS BARNES
THE WALL STREET JOURNAL

A Walt Disney Co. planeja
tornar boa parte dos programas
mais recentes e de maior
audiência de sua rede america-
na de televisão ABC e de outros
canais disponíveis na internet
de graça e a qualquer hora, uma
iniciativa que pode acelerar a
transformação dos hábitos dos
espectadores e ajudar a revitali-
zar o negócio publicitário da TV,
que anda mal das pernas.

No dia 30 de abril, a ABC vai
apresentar um website refor-
mulado que incluirá um “cine-
ma” no qual as pessoas com
conexão de banda larga pode-
rão assistir em seus computado-
res a episódios gratuitos de
Desperate Housewives, Lost e
outros programas de sucesso.
Os episódios estarão disponí-
veis na manhã seguinte à exibi-
ção pela TV e serão armazena-
dos para que as pessoas possam
ao final assistir a toda uma

temporada. Uma versão do
Disney Channel com cinco pro-
gramas vai começar em junho,
e uma versão do ABC Family
também está nos planos. O
canal de cabo Soapnet vai
começar a oferecer nove nove-
las gratuitamente em seu web-
site, Soapnetic, dia 17 de abril.
Os programas só estarão dispo-
níveis em princípio para resi-
dentes nos Estados Unidos.

Os episódios dos programas
da ABC — que permitem pausa,
retrocesso e avanço — conterão
intervalos comerciais que os
espectadores não poderão
pular, o que dá esperanças à
Disney de ter descoberto uma
maneira para transformar a
veiculação de programas via
Web num negócio lucrativo. Dez
anunciantes, entre eles Ford
Motor Co., Toyota Motor Corp.,
Universal Pictures e Unilever,
já contrataram anúncios. 

A iniciativa, a ser anuncia-
da hoje, é um marco: a primei-

ra vez que uma rede america-
na de TV está oferecendo pro-
gramas do horário nobre onli-
ne de graça para todos os EUA.
Até agora, as redes america-
nas fecharam acordos limita-
dos, numa tentativa de agra-
dar a seus parceiros comer-
ciais e ao mesmo tempo man-
ter seu modelo tradicional de
negócio intacto. A CBS Corp.
foi a que chegou mais perto
daquilo que a Disney está pla-
nejando, oferecendo aluguéis
de episódios de Survivor na
CBS.com por US$ 0,99. 

Mas até agora nenhuma
outra grande rede de TV ameri-
cana deu indicações de planos
comparáveis ao da ABC. A
estratégia da CBS é tornar seus
programas de TV disponíveis
no maior número possível de
plataformas — inclusive telefo-
ne celular —, enquanto a NBC
Universal, da General Electric
Co., está se concentrando em
desenvolver uma programação

única para a internet. A Fox, da
News Corp., é restringida
naquilo que pode oferecer onli-
ne por seus contratos com emis-
soras locais. 

Praticamente qualquer um
com um computador e uma

conexão de banda larga poderá
assistir aos programas de TV
da Disney online. Mesmo
assim, a Disney está colocando
um volume tão grande de pro-
gramação online que alguns
analistas dizem que isso pode

estimular as vendas de compu-
tadores mais bem equipados
com multimídia, bem como de
aparelhos que transmitam con-
teúdo de internet para ser assis-
tido na maioria dos tipos de
aparelhos de TV. “Tudo o que
essa área precisa para explodir
é bastante conteúdo de alto
padrão”, diz Brad Adgate, vice-
presidente sênior da Horizon
Media, uma consultoria de
Nova York. 

O streaming de vídeo — a
tecnologia de veiculação de pro-
gramas pela Web — tem sido
uma área de grande potencial
inexplorado para a indústria da
TV. Mas a oferta de tanto con-
teúdo online vai provavelmente
gerar atritos. As estações afilia-
das da ABC, acostumadas a
direitos exclusivos de transmis-
são de novos programas, já
estão se queixando de que não
lucram com o acordo da rede
com a Apple, que permite o
download de vídeos. 

Disney oferece programas na internet para tentar revitalizar a publicidade de TV

POR CHIP CUMMINS
THE WALL STREET JOURNAL

A lista de pessoas com gran-
de influência sobre o mercado
global de petróleo, que movi-
menta US$ 2 trilhões por ano, é
há muito uma lista exclusiva,
liderada por príncipes sauditas
e presidentes americanos. Este
ano, um homem que se intitula
Jomo Gbomo enfiou-se nesse
clube por email.

Desde janeiro, o obscuro
grupo rebelde que ele diz repre-
sentar tem lutado contra as
Forças Armadas da Nigéria,
explodido instalações petrolífe-
ras e seqüestrado funcionários
estrangeiros que trabalham
nelas. Ao mesmo tempo, Gbomo
(pronuncia-se Bômo) vem dis-
parando emails para a impren-
sa internacional, assumindo
responsabilidade pelos ataques
ou ameaçando fazer mais — e
quase sempre agitando o preço
internacional do petróleo.

“Todos os oleodutos, esta-
ções de bombeamento e plata-
formas de embarque de petróleo
serão visadas para destruição”,
escreveu ele horas antes de um

sangrento
ataque em
meados de
f e v e r e i r o
que ajudou
a elevar o
preço do
petróleo em
Nova York
em mais de
US$ 1 por
barril. Um
email poste-
rior ao Wall
S t r e e t

Journal que também apresenta
o emissor como Jomo Gbomo
declara: “O fato de termos
influenciado o preço do petróleo
mundial, ainda que pouco, e
chamado a atenção da impren-
sa estrangeira indica que esta-
mos na trilha certa.” O autor do
email diz que o nome é um
pseudônimo. A verdadeira iden-
tidade do autor é um mistério.

O despontar do grupo guerri-
lheiro como influenciador de
mercados aponta para um pro-
blema que se avoluma para os
Estados Unidos e outros grandes
consumidores de petróleo: man-
ter a segurança das fontes de
petróleo numa época de escassez
de recursos petrolíferos e linhas
de suprimento mais longas do
que nunca. Com o atual mercado
de petróleo apertado, mesmo
pequenas interrupções — ou a
ameaça delas — podem sacudir
a economia mundial (ler ao
lado), provocando preços mais
altos da gasolina, das passagens
aéreas e de outros produtos para
consumidores em toda a parte.

Essa dinâmica tem dado novo
poder a guerrilheiros, terroristas
e governos rebeldes. A Al-Qaeda
tem como alvos poços de petróleo
na Arábia Saudita, maior expor-

tador de petróleo do mundo. Um
atentado terrorista fracassado
no país ajudou a aumentar o
preço em mais de US$ 2 por bar-
ril em fevereiro. Algumas autori-
dades iranianas ameaçaram
interromper o fluxo de petróleo
no Golfo Pérsico se a
Organização das Nações
Unidas impuser sanções con-
tra o que se suspeita seja um
programa de armas nuclea-
res de Teerã. Agora, até um
pequeno grupo como o de
Gbomo, armado com pouco
mais que metralhadoras e
uma conta de correio eletrô-
nico, percebeu que também
pode usar o petróleo como
arma no palco mundial. 

O grupo de Gbomo, o
Movimento pela Eman-
cipação do Delta do Níger
(Mend, na sigla em inglês),
quer que a riqueza petrolífe-
ra da região seja controlada
pelo governo local, e tam-
bém a libertação de dois de seus
líderes presos. A esperança dos
rebeldes é que, agitando os mer-
cados mundiais, possam forçar
pressão internacional sobre o
governo nigeriano para que este
atenda suas exigências. 

Sabotagem a instalações
petrolíferas é uma antiga tática
de insurgência. Josef Stalin orga-
nizou greves de petroleiros do
Cáucaso no começo do século 20
para enfraquecer o czar. Mas o
número e a amplitude geográfica
dos ataques e ameaças atuais
fazem a indústria do petróleo e os
governos se debater para garan-
tir a segurança do suprimento
mundial de petróleo.

Um projeto de lei no Senado
americano prevê uma coordena-
ção dos EUA com novos grandes
consumidores de petróleo, como

a China, para a criação de esto-
ques emergenciais de petróleo e
outras medidas no caso de gran-
des interrupções do fornecimen-
to. A União Européia está consi-
derando regras para reforçar a
segurança das instalações
petrolíferas com ferramentas
dispendiosas como cercas e sen-
sores. A Agência Internacional
de Energia, uma organização do
setor petrolífero com sede em
Paris, estima que serão precisos
US$ 3 trilhões em gastos nos
próximos 25 anos na construção
de infra-estrutura para isolar o
mundo de choques do petróleo.

De acordo com a Doutrina
Carter, de 1980, os EUA se com-
prometeram a defender seus
interesses no Golfo Pérsico, a
fonte de quase dois terços das
reservas mundiais de petróleo.

Isso levou a uma mobilização
militar na região que custa aos
EUA cerca de US$ 20 bilhões por

ano desde os anos 80, segundo
uma estimativa relativamente
conservadora de Amy Myers
Jaffe, especialista em seguran-
ça do petróleo da Universidade
Rice, de Houston, Texas. 

Desde então, à medida
que os EUA diversificaram
suas fontes de energia, o
desafio de proteger o supri-
mento aumentou. A lista de
regiões exportadoras de
petróleo instáveis inclui
agora África Ocidental, Ásia
Central e América do Sul. 

A África é particularmen-
te preocupante, dado seu
crescente papel como forne-
cedora e sua instabilidade
política. O continente agora
extrai pouco mais de 10% da
produção mundial de petró-
leo, e a consultoria HIS, de
Houston, estima que até 2010

cerca de um terço do novo
petróleo mundial virá da África.
Só a Nigéria responde por 3% do
fornecimento global atual. E no
entanto, longe de tornar-se uma
proteção contra a instabilidade
do Oriente Médio, a região
virou um arriscado gargalo.

Em setembro de 2004,
Mujahid Dokubo-Asari, um
líder rebelde do delta, declarou
guerra contra o governo, que o
acusa de contrabando de petró-
leo. Annko Briggs, à época um
auxiliar de Asari de alto esca-
lão, diz que os comentários do
líder foram cuidadosamente
calculados para mover os pre-
ços do petróleo. Divulgados por
agências de notícias, os comen-
tários fizeram os contratos futu-
ros em Nova York passar de US$
50 o barril pela primeira vez.

Com metralhadoras e email, rebeldes da
Nigéria influenciam preços do petróleo

Mujahid 
Dokubo-Asari 
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AEADS, empresa
aeroespacial euro-

péia, negocia a compra
dos 20% de sua sócia bri-
tânica BAE na Airbus,
avaliados entre US$ 5
bilhões e US$ 6 bilhões.
Isso faria da EADS a
única dona da Airbus.

* * *

n Um consórcio liderado
pela empreiteira espanho-
la Ferrovial fez formal-
mente oferta hostil para
comprar a operadora de
aeroportos britânica BAA
por US$ 15,3 bilhões. A
BAA disse que a oferta não
lhe dá valor adequado.

* * *

n A AXA, seguradora fran-
cesa, disse que aceitou
oferta da Paris Re por sua
divisão de resseguros, ava-
liada em US$ 1,2 bilhão.

* * *

n A China disse que con-
cordou em discutir com
EUA e Europa suas tarifas
de importação de autope-
ças, em disputa na OMC.

* * *

n A Índia disse que plane-
ja neste ano expandir em
20% suas exportações —
que superaram US$ 100
bilhões em 2005 — focando
em autopeças e jóias.

n A AU Optronics, fabri-
cante de telas de cristal
líquido de Taiwan, anun-
ciou a compra da Quanta
Display por US$ 2,2
bilhões. A aquisição põe a
AU Optronics entre as três
maiores do mundo.

* * *

n Greg Brenneman, presi-
dente da americana
Burger King, demitiu-se
dizendo que queria passar
o comando ao diretor-supe-
rintendente John Chidsey
antes da abertura de capi-
tal da rede de fast food.

* * *

n A Compass Group,
empresa de serviços de ali-
mentação britânica sócia
da GR no Brasil, disse que
vendeu sua divisão de res-
taurantes SSP e sua rede de
lanchonetes Moto por US$
3,1 bilhões. O consórcio
sueco de firmas de partici-
pação EQT ficou com a SSP
e outro liderado pelo banco
australiano Macquarie,
com a Moto.

* * *

n O J.P. Morgan Chase,
conglomerado financeiro
dos EUA, anunciou acordo
para comprar a divisão de
varejo do Bank of New
York num negócio avaliado
em US$ 2,3 bilhões.

I NTERNAC IONAL

ATELEFÓNICA ganhou
o leilão de privatiza-

ção da Colombia Telecom.
A empresa espanhola
pagará US$ 370 milhões e
assumirá US$ 3,2 bilhões
em dívida para ter 50%
mais uma ação da telefôni-
ca colombiana.

* * *

n A Worthington, siderúr-
gica americana, disse que
venderá sua fatia de 50%
na usina mexicana Ace-
rex, por US$ 44,6 milhões,
à Ternium, de Luxem-
burgo. Com isso a Ternium
terá 100% da Acerex.

* * *

n A SatMex, operadora de
satélites do México, disse
que renegociou com credo-
res US$ 524 milhões em
dívida vencida. Pelo acor-
do, os títulos serão troca-
dos por outros e por uma
participação na empresa.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O governo da Colômbia
selecionou oito petrolífe-
ras para participar do lei-
lão de um projeto de explo-
ração avaliado em US$ 1,6
bilhão. A americana
Exxon Mobil, a espanhola
Repsol YPF e a Petrobrás
estão entre as escolhidas.

* * *
n A Venezuela assinou
acordo com um consórcio
de empresas italianas
para a construção de duas
ferrovias, projeto estima-
do em US$ 2 bilhões.

* * *
n A Shell, petrolífera
anglo-holandesa, disse que
está prestes a fechar acor-
do para a avaliação de pro-
jetos em conjunto com a
petrolífera estatal bolivia-
na YPFB.
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O grupo rebelde Mend sacudiu o 
mercado mundial com ataques a 
instalações 
petrolíferas 
da Nigéria.

Pontos focais

18/fev: Mend ataca 
balsa da Willbros,
seqüestrando nove
trabalhadores.

Golfo da
Guiné

Warri Rio Níger
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Oceano Atlântico
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11/jan: Mend executa 
os primeiros ataques,
numa embarcação 
perto de uma 
plataforma da Shell.
Faz quatro reféns.

15/jan: Militantes 
atacam estação de 
bombeamento da Shell,
matando 14 soldados e 
dois prestadores de 
serviços Shell.
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Uma escalada sazonal nos
preços do petróleo começou
mais cedo este ano, o que está
levando analistas a alertar que
mesmo ligeiros tropeços no for-
necimento de petróleo podem
fazer o preço superar os recor-
des do fim do ano passado.

Como aconteceu em 2005, a
alta deste ano acontece num
momento de sólido crescimento
econômico, oferta de petróleo
apertada e capacidade de refino
limitada. O que é especialmente
preocupante para consumidores
de petróleo é que esta alta nos
preços está acontecendo antes
mesmo do começo do verão no
Hemisfério Norte, quando
aumentam as viagens de carro
e conseqüentemente o consumo
de gasolina, particularmente
nos Estados Unidos, e meses
antes da temporada anual de
furacões no Golfo do México.

Os furacões do ano passado,
que devastaram instalações
petrolíferas, fizeram os contra-
tos futuros disparar para mais
de US$ 70 o barril. Com os pre-
ços agora se aproximando dos
US$ 70 novamente, alguns tra-
ders dizem que se as tendências
do mercado seguirem o padrão
do ano passado, o petróleo pode
atingir US$ 80 este ano.

O problema fundamental é
que o sistema global de energia
nos últimos três anos vem ope-
rando perto de sua capacidade
de extrair e refinar petróleo. E
com a demanda continuando a
crescer, a produção em queda
em regiões petrolíferas turbulen-
tas e outra temporada de fura-
cões se aproximando, a indús-
tria não conseguiu repor um col-
chão de capacidade ociosa. 

Nos EUA, mais de meio ano
depois dos furacões de 2005,
quase 23% da produção do
petróleo na parte americana do

Golfo do México ainda está sus-
pensa — cerca de 340.000 barris
por dia. 

Na sexta-feira, o contrato
futuro de petróleo para entrega
em maio fechou a US$ 67,39 o
barril na Bolsa Mercantil de
Nova York, em queda de 0,8%.

Barril pode chegar a US$ 80 este ano
Mercado volátil
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Preço de fechamento do petróleo na 
Nymex, contrato para entrega no mês 
seguinte, em US$ por barril

Fonte: WSJ Market Data Group

Cena de Lost, seriado da ABC que será transmitido via internet.
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