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DOHA, Catar — O Irã, uma
importante engrenagem do sis-
tema mundial do petróleo, está
enfrentando uma batalha ingló-
ria contra quedas na produção,
ao mesmo tempo em que tenta
sair incólume de sua disputa
com o Ocidente por causa da
suspeita de que seu programa
nuclear tem fins militares.

Essa batalha, que ficará
ainda mais difícil caso os países
ricos imponham sanções a
Teerã, está se configurando o
maior desafio do ano para a
linha mundial de suprimento de
petróleo, que já está no limite.
Algumas autoridades iranianas
ameaçaram interromper os
embarques do Golfo Pérsico no
caso de algum confronto por
causa da questão nuclear.
Falando ao Wall Street Journal, o
novo ministro do Petróleo do Irã

descar t ou
usar o petró-
leo como
uma arma,
e disse que
espera que
as sanções
não se mate-
r i a l i z e m
n u m
m o m e n t o
em que ele
tenta revita-
lizar a mori-
b u n d a

indústria do país. Está longe de
ser uma certeza se ele vai ter a
palavra final sobre tal decisão. 

O Irã é o segundo maior
exportador de petróleo, depois
da Arábia Saudita, na
Organização dos Países
Exportadores de Petróleo, e o
quarto maior produtor do
mundo. Sua produção, cerca de

5% da oferta global, é especial-
mente importante agora, quando
outros grandes produtores estão
extraindo petróleo praticamente
no limite de suas capacidades. 

Nos últimos dez anos, a pro-
dução iraniana estagnou-se em
cerca de 4 milhões de barris
por dia com o envolvimento nos
anos recentes de um punhado
de petrolíferas estrangeiras.
Enquanto isso, seu consumo
interno disparou, reduzindo as
exportações para cerca de 2,5
milhões de barris por dia. O
uso interno de gasolina supe-
rou bastante a capacidade de
refino, obrigando o Irã a impor-
tar. Agora, uma nova ameaça
de sanções paira sobre a indús-
tria petrolífera. 

A Organização das Nações
Unidas deu até sexta-feira para
o Irã suspender o enriquecimen-
to do urânio. Teerã tem adotado
uma postura desafiadora, e os
Estados Unidos parecem pron-
tos para impor sanções se o
prazo não for atendido. Temores

quanto a uma perda do petróleo
iraniano ajudaram o barril da
commodity a passar dos US$ 75
semana passada — seu maior
preço nominal, embora o preço
em termos reais, ajustado pela
inflação, já tenha sido maior. 

O ministro do Petróleo,
Kazem Vaziri Hamaneh, disse
ontem que Teerã não usará cor-
tes do petróleo como arma polí-
tica. O engenheiro mecânico e
tecnocrata do petróleo disse
também que, dados os interes-
ses dos países consumidores de
petróleo, ele acredita que os
diplomatas na ONU não recor-
rerão a sanções econômicas. 

“A necessidade mundial de
petróleo está aumentando, e se
o Irã for tirado da equação, os
preços vão disparar e haverá
grandes dificuldades nos mer-
cados”, disse o ministro irania-
no no luxuoso hotel Ritz-Carlton
de Doha. “Em minha opinião,
há pessoas razoáveis na ONU, e
quando elas estiverem exami-
nando essa questão e vendo

nossa atividade, vão decidir
com lógica e prudência.”

Ele admitiu que sanções eco-
nômicas podem tornar difícil
para o Irã dar andamento a seu
programa de investimento de
US$ 50 bilhões para ampliar sua
produção de petróleo e gás nos
próximos quatro anos. O Irã
recebeu US$ 47 bilhões com
exportações petrolíferas no ano
passado e deve obter cerca de
US$ 54 bilhões este ano, de acor-
do com o Centro para Estudos
Globais de Energia, de Londres. 

Vaziri, que entrou para a
petrolífera estatal iraniana em
1981, logo depois da Revolução
Iraniana, disse que o país pla-
neja financiar ele mesmo cerca
de metade de seus planos de
expansão, com o restante de
fontes externas. Desse total, o
Irã reservou até US$ 13 bilhões
para o desenvolvimento de cam-
pos petrolíferos.

A produção de seus atuais
campos petrolíferos está caindo
acentuadamente. O petróleo foi
descoberto no Irã quase 100 anos
atrás, décadas antes da desco-
berta da maioria dos outros cam-
pos gigantes do Oriente Médio.
Vaziri disse que o país precisa de
investimentos para criar capaci-
dade nova de produção de 1,3
milhão de barris por dia até 2010.
Como a produção dos campos
atuais está caindo em média de
6% a 7% ao ano, os novos campos
podem significar uma adição
líquida de somente 500.000 barris
por dia nesse período, disse ele. 

Vaziri revelou que o consu-
mo de gasolina em seu país
está crescendo 10% ao ano.
Planos para aumentar a capa-
cidade de refino podem aboca-
nhar outros 500.000 barris por
dia da produção iraniana, não
sobrando nenhum petróleo
novo para exportação.

Com produção em queda, Irã torna-se
um risco para mercados de petróleo

Kazem Vaziri
Hamaneh
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MONTREAL — A Air Canada tornou-
se ano passado a primeira companhia
aérea a vender ações de seu programa
de milhagem numa bolsa de valores. A
colocação em bolsa deu à Aeroplan LP
um valor de mais de US$ 2 bilhões. O
valor que os investidores dão hoje à
companhia aérea em si? Menos de zero.

A abertura de capital foi parte de
uma inusitada estratégia que está
sendo executada pelo obstinado presi-
dente da holding que controla a Air
Canada, Robert Milton, que está aju-
dando a refazer sua empresa e ao
mesmo tempo questionando antigas
idéias sobre o negócio perenemente
deficitário das companhias aéreas. 

A idéia de Milton que vai contra a
corrente: voar grandes jatos é a parte
charmosa da aviação, mas a parte sem
charme que dá suporte às operações,
como manutenção e vôos regionais,
pode ser “muito melhor do que o negó-
cio tradicional de companhia aérea”,
diz ele. A Aeroplan é somente uma das

várias empresas desmembradas pela
Air Canada. O desempenho delas está
não somente seduzindo os investidores,
mas também beneficiando a própria
companhia aérea. 

A ACE Aviation Holdings Inc., a hol-
ding que Milton criou para proteger

esses ganhos, foi
uma das poucas
companhias lucrati-
vas do setor na
América do Norte
ano passado, seu
primeiro ano intei-
ro em operação. Em
2005, a ACE divul-
gou lucro líquido de
US$ 226,5 milhões,
para uma receita de
US$ 8,6 bilhões.

Milton, de 45
anos, implementou o plano dele no
decorrer de sete anos, período no qual
rechaçou uma oferta hostil de aquisição,
adquiriu sua maior rival e arrastou a Air
Canada numa dolorosa reorganização
para sair da concordata. No processo,
ele recebeu queixas tanto de clientes

quanto de trabalhadores sindicalizados. 
Além de ser dona da Air Canada, a

ACE tem uma empresa de manutenção e
participações majoritárias na Aeroplan
e na Jazz Air LP, uma empresa irmã de
vôos de menor distância. Trabalhando
como negócios independentes, essas
empresas vendem serviços para uma
variedade de clientes, e não só para sua
companhia aérea controladora.

A transparência ajuda a todos. A Air
Canada Technical Services, a de manu-
tenção, está agora livre para crescer,
fechando contratos com empresas
aéreas rivais. A Air Canada, enquanto
isso, às vezes envia aviões para oficinas
rivais de manutenção quando elas
cobram um preço menor que o da ACTS.

Agora, o desafio de Milton é assegu-
rar que a Air Canada não arraste consi-
go suas operações irmãs, algo possível
se condições do setor continuarem difí-
ceis devido à concorrência de empresas
novatas barateiras e à alta do combustí-
vel. A uma certa altura, o valor de mer-
cado das participações da ACE na
Aeroplan e nas outras empresas excedeu
o da própria ACE. Os investidores da

ACE dão à Air Canada um valor de
“menos que nada”, admite Milton —
apesar de a empresa aérea ter tido lucro
líquido de US$ 6,1 milhões em 2005.

Milton compreende que ele ainda
precisa convencer os investidores de
que uma empresa aérea tradicional

consegue não somente sobreviver, mas
“crescer e prosperar”.

A estratégia da Air Canada ressalta
um paradoxo da aviação comercial.
Apesar de décadas de aumento constan-
te do tráfego de passageiros, o setor acu-
mulou bilhões de dólares em prejuízos e
mal cobriu seus custos de financiamen-
to. E no entanto fornecedores do setor
como fabricantes de aviões — entre eles
a Embraer, de quem a Air Canada tem
21 jatos —, distribuidores de combustí-
vel, aeroportos e oficinas de manutenção
costumam ter lucros gordos.

“Devemos fazer parte da cadeia ali-
mentar que ganha dinheiro com as
companhias aéreas”, diz Milton, em
vez de “deixar que a companhia aérea
devore os outros negócios”. 

Montie Brewer, diretor-presidente da
Air Canada, promoveu recentemente
várias experiências na empresa. Entre
elas, o lançamento ano passado de assi-
naturas de vôos pré-pagos, que Brewer
descreve “mais como um passe de trans-
porte de massa” do que uma passagem
de avião. Ele espera que isso possa redu-
zir as oscilações típicas do setor. 

Air Canada encontra fonte inusitada de lucros: suas subsidiárias de serviços

Robert Milton
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ABP divulgou queda no
lucro do primeiro tri-

mestre. A petrolífera britâ-
nica, primeira do setor a
divulgar resultados, disse
que seu lucro ficou em US$
5,6 bilhões, 15% menos que
um ano atrás. O resultado
dá uma mostra dos desafios
que o setor enfrenta, ape-
sar da alta do petróleo.

* * *

n Kenneth D. Lewis, presi-
dente do Bank of America,
dono do BankBoston, disse
que avalia começar a emitir
cartões de crédito com ban-
deira própria para competir
com a Visa e a MasterCard.

* * *

n A Omnicom Group, hol-
ding americana de agên-
cias de publicidade dona
da Almap BBDO no Brasil,
apresentou lucro de US$
165,7 milhões no primeiro
trimestre, 10% mais que
em igual período de 2005,
ajudada por crescimento
na América Latina e Ásia.

* * *

n A Volvo, montadora de
caminhões sueca, apresen-
tou lucro de US$ 527,6
milhões no primeiro tri-
mestre, 23% mais que no
mesmo período de 2005,
ajudada por maior deman-
da nos EUA e na Europa.

n A Reynolds American,
que faz os cigarros Camel,
anunciou acordo para com-
prar a fabricante de tabaco
de mascar Conwood por
US$ 3,5 bilhões. É a primei-
ra grande fabricante de
cigarros a entrar no seg-
mento “sem fumaça”.

* * *

n A DuPont disse que a
alta do petróleo é uma das
causas da queda de seu
lucro trimestral. A indús-
tria química americana
anunciou lucro de US$ 817
milhões, 16% menos que no
primeiro trimestre de 2005. 

* * *

n A Nestlé divulgou aumen-
to de 14%, para US$ 18
bilhões, nas vendas no pri-
meiro trimestre em relaçao
a igual período de 2005. A
empresa suíça, que só
divulga lucros semestrais,
atribuiu a alta à maior
demanda por produtos
oftalmológicos e bebidas.

* * *

n Credores da Refco, cor-
retora de contratos futuros
dos EUA, abriram processo
contra o banco austríaco
Bawag acusando-o de
envolvimento na fraude que
levou a Refco à concordata
e exigindo ressarcimento
de US$ 1,3 bilhão. 

I NTERNAC IONAL

APIONEER, petrolífera
americana, disse que

completou a venda de seus
ativos na Argentina para a
Apache, também dos EUA,
por US$ 675 milhões. O
anúncio marca a saída da
Pioneer da Argentina.

* * *
n A AES, energética dos
EUA, vendeu 7,6% da chile-
na Gener à corretora chile-
na Celfin Capital por US$
122 milhões, segundo a
Bolsa de Santiago. 

* * *
n O BID, Banco
Interamericano de
Desenvolvimento, lançou
um fundo de US$ 20
milhões para promover
projetos de infra-estrutura
em parceria público-priva-
da na América Latina.

n O governo do Equador
pediu às petrolíferas
estrangeiras no país que
dêem ao governo metade
dos lucros de US$ 2,3
bilhões que ganharam
entre 2001 e 2005 graças ao
aumento do petróleo. As
petrolíferas não responde-
ram, segundo o governo. A
Petrobrás opera no país.

* * *
n A Pequiven, petroquími-
ca estatal venezuelana,
adquiriu o controle da
fabricante colombiana de
insumos para químicos
agrícolas Monómeros,
segundo o governo colom-
biano. A Pequiven com-
prou 47,2% da Monómeros
por US$ 53,7 milhões.

R E G I O N A L

Acesse o conteúdo em inglês do Wall Street Journal na Web. De 1o

a 10 de maio, WSJ.com estará aberto também a não-assinantes.
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Fornecedor importante
O Irã tem enormes reservas…
Reservas comprovadas de petróleo, em 
bilhões de barris1

Mas produção errática
Variação porcentual da produção de
petróleo desde 2000 

A. Saudita2

Canadá3

Irã

1 Valores estimados em 1/1/2006    2 Inclui metade das reservas na Zona Neutra
3 Inclui 174 bilhões de barris de reservas em areias    4 Em fevereiro de 2006

Fontes: Oil & Gas Journal; Agência de Informação de Energia dos EUA; Agência Internacional de Energia
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A Microsoft Corp. fechou acordo para
comprar a Massive Inc., uma nova empresa
que distribui anúncios em videogames, num
negócio que ressalta o crescente fluxo de
publicidade para veículos não-tradicionais e
a tentativa da Microsoft de lucrar com isso.

Até recentemente, a maioria dos anún-
cios em videogames era vendida de uma
maneira relativamente primitiva. Uma
montadora, por exemplo, podia pagar para
que seus carros aparecessem no placar de
um estádio num game de esportes. Usando
esse método, entretanto, os anúncios
nunca mudavam depois que uma editora as
incluía no disco com o jogo, e eles acaba-
vam ficando velhos. 

Tudo isso está mudando rapidamente, à
medida que mais consumidores conectam

seus consoles de videogame à internet. A
Massive e suas rivais enviam anúncios via
internet e os inserem nos ambientes dos
games que os usuários estão jogando. Esse
método mais sofisticado permite que os
anunciantes mostrem anúncios mais atuais
e que apliquem algumas das técnicas de
segmentação de audiência que são comuns
na publicidade na TV e na internet.

Por exemplo, a Massive distribuiu anún-
cios inseridos em games para a estréia do
filme A Ilha que apareceram, em um caso,
como um pôster numa parede no game
Splinter Cell: Chaos Theory, da Ubisoft. A
Massive também pode mostrar anúncios
específicos durante determinadas horas do
dia e para regiões geográficas escolhidas. 

A Massive, de Nova York, foi criada há
dois anos e é uma das várias empresas pio-
neiras no negócio de distribuir anúncios em
videogames. Entre seus clientes estão a

Coca-Cola, a Honda e outros anunciantes que
estão gradualmente aumentando seus gastos
com publicidade em videogames. A Microsoft
planeja anunciar seu acordo para comprar a
empresa na próxima semana, disseram pes-
soas a par da situação, uma das quais ava-
liou o negócio em cerca de US$ 500 milhões.

O negócio é uma aposta de que uma parte
maior do investimento publicitário será des-
tinada aos videogames, e ressalta uma cren-
ça entre executivos do setor de que esses
jogos podem ser um importante novo meio
para a publicidade. Grandes empresas de
comunicação também começaram a aumen-
tar seus investimentos em veículos ligados a
videogames para garantir que continuem no
centro das preferências do consumidor. Esta
semana, a Viacom Inc. pagou US$ 102
milhões para comprar a Xfire Inc., que opera
um serviço de mensagem instantânea que
conecta os entusiastas de games na internet.

Merchandising em games atrai Microsoft
Empresa deve pagar US$ 500 milhões por serviço que envia anúncios para jogos pela Web
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