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O petróleo fechou ontem pela pri-
meira vez acima dos US$ 70 por barril
na Bolsa Mercantil de Nova York. E
ressaltou um fenômeno raro que está
dando novos contornos ao mercado: os
investimentos em contratos futuros de
petróleo estão suplantando os dados de
oferta e demanda como principal motor
das tendências de preço a curto prazo. 

Em contraste com altas anteriores
do petróleo, a subida deste ano ocorreu
apesar de os estoques dos Estados

Unidos, o maior mercado do mundo,
terem alcançado seu nível mais alto
em quase oito anos. Anteriormente, os
preços tendiam a cair quando os esto-
ques aumentavam.

Ontem, o barril do petróleo referen-
cial nos EUA para entrega em maio
fechou no recorde de US$ 70,40 na
Bolsa Mercantil de Nova York, com
alta de 1,56%. Se considerada a infla-
ção, o recorde é de US$ 97,21, estabele-
cido em abril de 1980. Neste ano, o

petróleo já subiu 15%.
Um petróleo a US$ 70 por barril

deve prejudicar o consumo nos EUA, já
sob o efeito de taxas de juros mais
altas e um mercado imobiliário em
desaquecimento. Uma desaceleração
econômica nos EUA seria sentida por
todo o resto do mundo. Mas o impacto
pode não ser tão severo, em parte por-
que, ainda que os preços do petróleo
estejam em alta, boa parte do avanço
dos últimos três anos já foi absorvida.

Analistas do setor dizem que a res-
posta para o quebra-cabeças formado
por aumento de preços e estoques cres-
centes não está só em choques na ofer-
ta, como a guerra no Iraque e o forte
aumento da demanda causado pela
industrialização da China e da Índia.
Cada vez mais, dizem eles, os preços
também estão sendo guiados por uma
corrida contínua de fundos de investi-
mento ao mercado de petróleo.
Gestores de recursos para investidores
institucionais têm US$ 100 bilhões ou
mais investido em commodities, mais
do que o dobro de três anos atrás, para
diversificar suas carteiras. 

Analistas dizem que os novos inves-
timentos no petróleo foram motivados
por uma crença generalizada de que a
demanda vai continuar a crescer
enquanto a oferta vai se apertar por
causa de vários fatores: a escalada do
confronto entre o Ocidente e o Irã por

causa da questão nuclear, a crescente
violência política na Nigéria e o cresci-
mento da economia mundial. Os três
anos de alta do petróleo foram susten-
tados pela forte demanda combinada
com falta de capacidade de produção.

“O que vem acontecendo desde 2004
são preços muito altos sem que os esto-
ques atinjam níveis baixos recordes”,
diz Jan Stuart, economista da UBS
Securities especializado em petróleo. “A
relação entre os níveis de estoque dos
EUA e os preços foi rompida.” 

Resta saber se a crença numa
mudança de padrão que serve de baliza
para os preços do petróleo vai perdurar.
Nem todo mundo concorda que os inves-
timentos financeiros tenham ultrapas-
sado a importância dos estoques, e os
traders de petróleo ainda aguardam
ansiosamente os relatórios semanais do
Departamento de Energia dos EUA.

Na semana passada, o departamen-
to informou que os estoques comerciais
haviam aumentado para 346 milhões
de barris de petróelo cru, o nível mais
alto desde 29 de maio de 1998.

Um dos motivos da anomalia de

alta dos preços em meio a estoques
crescentes é que, mesmo que as reser-
vas americanas de petróleo tenham
aumentado, as de gasolina diminuí-
ram porque muitas refinarias suspen-
deram suas operações para manuten-
ção e para prepararem-se para novas
regras governamentais sobre fórmulas
de combustíveis. O preço mais alto da
gasolina faz o do petróleo subir porque
as refinarias estão dispostas a pagar
mais por variedades de petróleo com
menos enxofre.

Os estoques americanos de petróelo
continuam o melhor medidor das ten-
dências de oferta e demanda, apesar de
imperfeito. Os EUA respondem por
mais de um quarto da demanda mun-
dial de mais de 84 milhões de barris por
dia. Os analistas notam que os estoques
no resto do mundo importam cada vez
mais, à medida que a China e a Índia,
duas economias grandes e em cresci-
mento, juntam-se à Europa e ao Japão
como grandes consumidores. O proble-
ma é que nenhuma outra grande eco-
nomia fornece informações tão pronta
e detalhadamente como os EUA.

Investimento especulativo faz petróleo subir mesmo com estoques em alta nos EUA

Por Bhushan Bahree em Nova York e Ann Davis
em Houston, do The Wall Street Journal. 

POR CHAD TERHUNE
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DOIS ANOS atrás, Neville
Isdell era um feliz apo-
sentado que dividia seu

tempo entre o sul da França e as
ensolaradas praias de Barbados.

Aí, esse irlandês, na época
com 60 anos, foi convocado para
recuperar a Coca-Cola Co., que
estava sofrendo as conseqüên-
cias de produtos fracassados
como a Coca-Cola C2, publicida-
de ruim e turbulência adminis-
trativa. O conselho de adminis-
tração da Coca avaliou executi-
vos de fora para a presidência
executiva, mas em vez disso
optou pelo conhecido com Isdell,
um veterano executivo da
empresa que começou numa
engarrafadora na Zâmbia em
1966 e depois teve desempenhos
excepcionais em locais como
Filipinas e Leste Europeu.

Isdell, que havia deixado a
Coca em 1998 como diretor-geral
da divisão Grande Europa para
presidir uma engarrafadora,
agarrou a chance de galgar
mais degraus. Em junho de 2004,
tornou-se presidente do conselho
e diretor-presidente da gigante
americana dos refrigerantes.

Na ocasião, Isdell recusou-se
a fazer comentários sobre os
negócios e visitou os mercados
da Coca ao redor do mundo nos
seus primeiros cem dias. Ele
teve de quebrar o silêncio para
divulgar um alerta de resultados
abaixo do esperado em setembro
de 2004, enfatizando então que
não havia soluções prontas para
os problemas da empresa. Ele
pediu paciência aos investidores
e disse que recolocar a compa-
nhia nos trilhos poderia levar
até dois anos.

O prazo está
no fim, e Isdell
se defrontará
com os acionis-
tas nesta quarta-
feira, em sua
segunda assem-
bléia geral ordi-
nária, em
Wilmington, Delaware. As ações
da Coca caíram 20% desde que
ele assumiu; a receita cresceu
6% no ano passado, para US$
23,1 bilhões, mas o lucro ficou
estável, em US$ 4,87 bilhões em
2005. O volume mundial dos
refrigerantes Coca-Cola cresceu
2% no ano passado, com fortes
vendas em mercados emergen-
tes como Rússia e Turquia ofus-
cadas por pouco ou nenhum
crescimento nos Estados Unidos
e na Europa Ocidental.

Isdell melhorou o moral dos
empregados e acelerou o lança-
mento de novas bebidas, como a
Coke Blak, com café. Ele tem
procurado mudar a cultura
avessa a risco da empresa, que
a tornou lenta para reconhecer
tendências de saúde que rivais
como a PepsiCo Inc. aproveita-

ram. E depois de anos de cor-
tes, Isdell aumentou o orçamen-
to de marketing mundial em
20%, ou US$ 400 milhões por
ano, com parte dessa verba
indo para a nova campanha “O
lado Coca-Cola da vida”.
Sentado a uma mesa de confe-
rência no 25o andar da sede da
Coca em Atlanta, Isdell falou ao
Wall Street Journal. Trechos:

WSJ: O sr. disse que uma
virada na Coca levaria de 18 a
24 meses. O prazo de dois anos
está acabando. Seu plano está

funcionando?
Isdell: Sim,

mas não estou
declarando vitó-
ria. Não estou
confiante de que
chegamos onde
p r e c i s a m o s
estar. Longe
disso. Essa

impaciência ainda arde dentro
de mim. (...) Certamente nos
estabilizamos. Os números de
2005 mostram que voltamos a
crescer em refrigerantes gasei-
ficados, ainda que não em parte
do mundo desenvolvido.
Reconhecemos isso. Também
mostram que mundialmente
paramos de perder participa-
ção. De fato, em algumas cate-
gorias estamos ganhando parti-
cipação. (...)

(O início de meu mandato
como diretor-presidente) foi um
período em que fomos razoavel-
mente lentos para ir mais rápi-
do depois. Em outras palavras,
fazer as coisas direito. (...) Li
outro dia alguém dizer que a
melhor coisa a fazer nos primei-
ros cem dias é não ser hiperati-
vo, a não ser nas habilidades

auditivas. Isso é exatamente o
que fiz, e fui criticado por isso.

WSJ: Nos EUA, o maior mer-
cado da companhia, as vendas
da Coca-Cola Classic (a Coca-
Cola tradicional) declinaram por
cinco anos consecutivos. A Coca
está travando uma batalha per-
dida na tentativa de reconquis-
tar os consumidores?

Isdell: Não acho que esta-
mos numa luta inteiramente
perdida. (...) Em relação à
Coca Classic, acho que vamos
estabilizá-la. Acho que o cresci-
mento virá da arena diet. (...)
Veja o caso da Coke Blak, que é
uma bebida de calorias reduzi-
das. São 45 calorias na garrafa
(de 240 ml) que temos no
momento. É gratificação. As
pessoas ainda buscam gratifi-
cação. A (rede de cafés)
Starbucks é gratificação.

WSJ: Como a empresa está
respondendo à questão da obe-
sidade?

Isdell: Estamos no que eu
chamaria de mira da opinião
pública no que diz respeito ao
consumo de calorias. É algo que
herdei e algo que nosso setor
não foi capaz de refutar eficaz-
mente até agora. (...) Precisa-
mos realmente ampliar o deba-
te. Por exemplo, uma Coca
Diet, uma bebida de caloria
zero, está de fato no debate da
obesidade porque há uma demo-
nização dos refrigerantes car-
bonatados. Mas se a questão é
realmente obesidade, por que
não querer que as pessoas
bebam um refrigerante diet?

WSJ: Muitas pessoas acham
que a Coca precisa diversificar
para alimentos ou outros produ-

tos. Há algum grande negócio
no futuro da Coca?

Isdell: Realmente não acho
que teremos a necessidade de ir
de maneira significativa além
das bebidas não-alcóolicas. Isso
não significa que não haja
áreas relacionadas nas quais
possamos ter uma pequena pre-
sença para aprendermos algo.
Mas realmente acredito em con-
centrarmo-nos em bebidas não-
alcóolicas, que são um setor de
forte crescimento. (...) Você nos
viu fazer alguns experimentos
ao anunciar uma máquina de
café, a Far Coast (máquinas
para cafés e chás que serão ven-
didas aos varejistas). Há uma
série de oportunidades, e é pos-
sível diversificar desse jeito e
ainda continuar em bebidas.

WSJ: Com tantos jovens pas-
sando tempo no Starbucks em
vez de no McDonald’s bebendo
Cocas, o sr. vai ao Starbucks ver
o que as pessoas estão bebendo?

Isdell: Eu circulo pelos luga-
res. (...) Estou de olho no que as
outras pessoas estão fazendo.
Estou de olho no que é novo que
pode ou não ter atratividade.

WSJ: Restaurar brilho ao
marketing da Coca é uma de
suas maiores prioridades. O que
é “O lado Coca-Cola da vida”?

Isdell: É o lado feliz da vida
(...). Esta nova geração que
surge é de fato otimista em rela-
ção à vida e ao mundo.
Queremos refletir mais isso.

WSJ: A Coca anunciou recen-
temente um plano de remunera-
ção incomum no qual os mem-
bros do conselho são pagos ape-
nas se a empresa atingir metas
de lucro anuais num período de
três anos. Esse plano provocou
consideráveis críticas por talvez
dar aos conselheiros os incenti-
vos errados para aumentar os
resultados e não agir como fis-
cais da empresa. Muitos disse-
ram que seria um modelo ruim
para outras empresas. Por que o
sr. fez a mudança?

Isdell: Fizemos a mudança
porque era a certa para a Coca-
Cola Co., não porque queríamos
mudar o mundo empresarial.
(...) À medida que o conselho
inevitavelmente evoluir, não
acredito que vamos atrair con-
selheiros diferentes dos que
temos agora: pessoas da mais
alta integridade e qualidade.

WSJ: O sr. fará 63 anos neste
ano. Qual é seu cronograma
para a sucessão?

Isdell: Não há cronograma.
(...) Tenho de desenvolver as
pessoas dentro da empresa que
sejam capazes de me suceder, e
tenho igualmente de ter uma
lista de pessoas de fora que eu
acredite que possam vir numa
emergência ou em algum
momento futuro, caso elas con-
tinuem a ter sucesso. Estamos
atentos a todas essas opções.

Novo gás para a Coca-Cola
Como Neville Isdell tenta mudar a cultura da empresa para fazer frente a seus desafios
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OCITIGROUP disse que
seu lucro cresceu 3,6%

para US$ 5,4 bilhões no pri-
meiro trimestre, em relação
a um ano antes. A receita
do varejo bancário fora dos
EUA cresceu 8%, mas enco-
lheu 9% no país, em meio a
uma acirrada concorrência.

* * *

n A Basf, da Alemanha,
adiou pela quarta vez, para
28 de abril, uma oferta
pública de US$ 4,9 bilhões
para comprar a americana
Engelhard — cuja direção
rejeita a oferta.

* * *

n A McDonald's disse que
todo o frango usado em
suas lanchonetes nos últi-
mos seis meses vem de
granjas fiscalizadas para
detectar a gripe aviária, e
que está trabalhando para
instalar uma melhor infra-
estrutura veterinária em
países onde a doença é
uma ameaça maior. 

* * *

n A Gap, varejista ameri-
cana de confecções, anun-
cia hoje uma expansão no
Oriente Médio, mediante
uma associação com o Al
Tayer Group, de Dubai, que
vai abrir 35 lojas das mar-
cas Gap e Banana Republic
em cinco países da região.

n Investidores internacio-
nais fizeram compras
líquidas de US$ 86,9
bilhões em títulos dos EUA
em fevereiro, o maior volu-
me em três meses. O volu-
me sugere que os estran-
geiros continuam dispos-
tos a financiar o crescente
déficit comercial do país.

* * *

n A confiança do consumi-
dor japonês na economia
cresceu para 48,2 pontos no
período janeiro a março, o
maior nível desde o trimes-
tre de abril a junho de
1991, segundo índice do
Gabinete japonês.

* * *

n Três firmas de investi-
mentos americanas fize-
ram um acordo de acionis-
tas para se opor à oferta
da Sears pela parte que
não possui na subsidiária
Sears Canada. Eles consi-
deram pouco os US$ 775
milhões oferecidos. A
Sears não quis comentar.

* * *

n O Banco Mundial disse
ser a favor de que a Rússia
invista mais de seu fundo
de reserva, criado com
impostos sobre petróleo
exportado, fora do país —
para protegê-lo no caso de
uma queda do petróleo.

I NTERNAC IONAL

ARÚSSIA, que vetou a
compra de carne de

partes do Brasil e da
Argentina por causa da
febre aftosa, busca forne-
cedores alternativos na
América Latina, disse o
diretor da agência fitossa-
nitária russa, Sergei Dank-
vert. Entre os países consi-
derados estão Chile, Uru-
guai e Bolívia.

* * *

n A Sidetur, siderúrgica
venezuelana, planeja emi-
tir US$ 100 milhões em
títulos de dez anos, para
refinanciar dívidas, de
acordo com um prospecto
da emissão. 

* * *

n O PIB do Peru cresceu
4,9% em fevereiro em rela-
ção a fevereiro de 2004, o
56o mês consecutivo de
expansão da economia,
disse o governo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Cone Denim, do grupo
têxtil americano ITG, disse
que vai investir quase US$
100 milhões para construir
uma nova fábrica de brim
com 750 funcionários na
Nicarágua, para fornecer o
tecido a fabricantes de
jeans da América Central.

* * *
n O Grupo Scotiabank,
subsidiária mexicana do
Bank of Nova Scotia, do
Canadá, disse que comprou
uma carteira de US$ 278
milhões em financiamentos
de automóveis da financei-
ra da Ford no México. 

* * *
n O Chile viu a exportação
de cobre subir 63% em
março em relação ao
mesmo mês de 2005 para
US$ 2,8 bilhões, disse o BC.
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