
APetrobrásestáapostandoem
que encontrará enormes jazi-
das de petróleo e gás a grandes
profundidades, de cerca de 7
mil metros abaixo do nível do
mar.Acompanhepassoapasso
a novidade, tal como explicada
pelo diretor de Exploração da
Petrobrás, GuilhermeEstrela:

●Aolongodequase3milqui-
lômetros da plataforma conti-
nental brasileira (entre Ala-
goaseSantaCatarina)estende-
se umacamadadedepósitos de
sal. Está situada a profundida-
des próximas dos 7milmetros.

● Sob peso colossal de ro-
chas e água, essa camada está
submetida a enormes pres-
sões e, por isso, tende a deslo-
car-se para onde haja menor
resistência – como pasta de
dente que alguém aperta num
tubo fechado.

●Todopetróleo e gás encon-
tradoatéagoranessasplatafor-
mas (reservas próximas dos 10
bilhões de barris de 159 litros)
está acima dessa camada de
sal, a profundidades de cerca
de3milmetros.Sãohidrocarbo-
netos que escaparam de onde
estavam aprisionados mais
abaixo,emconseqüênciadamo-
vimentaçãomencionadadosde-

pósitos de sal, e que acabaram
encapsulados mais acima por
outras rochas impermeáveis.

●Nessamigração,opetróleo
misturou-se a outros sedimen-
tos.Épor issoqueamaiorparte
dopetróleobrasileiroémaispe-
sada, consideradadequalidade
inferior. Os geólogos sabem
queessepetróleoafloroudejazi-
das situadas abaixo da camada
de sal porque a análise de sua
composição geoquímica mos-
tra esseDNA.

●Combase no que acontece
emoutros cantos domundo, os
geólogosconcluíramquedebai-
xo desse sal deve haver muito
mais petróleo do que o encon-
tradoatéagoranoBrasil.Apro-
babilidade da existência des-
ses campos é maior nas áreas
onde esses depósitos sofreram
menos deformações, como é o
caso da Bacia de Santos. Lá, a
migração do petróleo para ca-
madas de cima foi menor. Se
for encontrado, esse petróleo
deverá apresentar qualidade
superior.

● O poço pioneiro, o
BM-S-10, destinado a desbra-
varessasnovasfronteirasgera-
doras, está sendo perfurado na
Bacia deSantos, a cerca de 200
quilômetrosdoRio,projetoque

a Petrobrás vai desenvolvendo
emsociedadecomaBritishGas
(BG) e com a portuguesa Par-
tex.Comojáfoinoticiado,nodia
12 esse poço atingiu a profundi-
dade recordede6,4milmetros,
já próxima da camada de sal.

●Aperfuraçãoexigetecnolo-
gia avançada não só em conse-
qüência da profundidade, mas,
sobretudo, da fortíssima pres-
são edasaltas temperaturas.A

geometria de perfuração re-
quer condições especiais: diâ-
metro inicial muito maior do
que um poço comum; uma bro-
ca especial dotada de turbina
que gira apenas na extremida-
deenãoaolongodoeixode7mil
metros;e fluidospara lubrifica-
ção de alto desempenho. Seu
custo de perfuração é cerca de
três vezes mais do que o de um
poçoconvencional.Mas,seore-
sultado for o que esperam os
geólogos, essecusto seráconsi-
derado insignificante.

●Pelomenosatéo finaldeste
ano,aanálisedomaterialretira-
dodesseponto indicaráoquan-
to os geólogos estão corretos
nassuasconclusões.Asprimei-
ras informações estão sendo
guardadas a sete chaves não
porqueaPetrobrás já tenhaob-
tido indícios seguros de petró-
leo, mas “porque envolve inte-
resses de outros sócios”.

● Os geólogos trabalham
com informações indiretas e
muita interpretação. Só isso
mostra comoépreciso prudên-
cia na hora de realizar sonhos
parecidos com os que tiveram
os nossos antigos caçadores de
esmeraldas. Paulo Boggiani,
professor do Departamento de
GeologiaSedimentareAmbien-
tal, do Instituto de Geociências
daUSP, e SérgioMédici de Es-
ton, professor titular doDepar-
tamentodeMinasedePetróleo
da Escola Politécnica da USP,
não têm ligação com a Petro-
brás.Mesmo levada emconta a
necessáriadosedecautela, eles
entendem que é excelente a
perspectivade sucessodanova
empreitada.

●Jádáparaimaginarorendi-
mentopolítico danovidade se a
aposta desses geológos se con-
firmar.●

Uma CPI para o Copom

ming@estado.com.br

●●●Crise política, CPIs, nervo-
sismonosmercados,inseguran-
ça generalizada.Mesmoassim,
avidacontinuaeháquemarru-
me tempoparapensar nospro-
blemasdaAmazôniacomo,por
exemplo, o ex-ministro Celso
Lafer. Considerado um dos in-
ternacionalistas mais impor-
tantes do Brasil, ele enfatizou,
durantepalestranaUniversida-
de São Marcos, sua frustração
comafaltadeatençãodogover-
no Lula para com o Tratado de
Cooperação Amazônica, cria-
do no fim dos anos 70.

●●● Segundo ele, o tema ama-
zônico, do ponto de vista de
sustentabilidadeedemeioam-
biente, não é apenas um pro-
blema do Brasil, mas de todos
ospaísesque integramaBacia
Amazônica. “A minha visão é
de que esse tratado, pela im-
portânciadoassunto, podege-
rar uma mobilização regional
conjunta dos países que inte-
gram a Bacia Amazônica, vol-
tadaparaumasériedeativida-
des, inclusive de financiamen-
to para o temada sustentabili-
dade ambiental”, disse, expli-
candoque o tratado é uma for-
made lidar, demaneiraconse-

qüente, com a região e o de-
safiodoseudesenvolvimen-
to sustentável.

●●● Crítico de primeira ho-
ra da política externa do go-
verno Lula, o ex-ministro
acredita que o atual gover-
no superestimou o seu pa-
pel, querendo mudar a geo-
grafia econômica e comer-
cial do mundo, apregoando
uma ostensiva liderança na
região, e buscando um as-
sentopermanentenoConse-
lho de Segurança da ONU.
“Eu creio que nós estamos
assistindoa umasérie de in-
sucessos”,disseele, referin-
do-seàderrotanaeleiçãopa-
ra aOMCepara a presidên-
ciadoBID.“OMercosulpati-
na, o projeto sul-americano
patina, as tensões na região
são grandes, o nosso isola-
mento do mundo vizinho é
crescente.”

●●●Emresumo: achaquehá
muitos erros de execução e
de concepção nomanejo das
relações com nossos vizi-
nhos sul-americanos. Há es-
paço hoje para que isso pos-
sa ser debatido?

O Comitê de PolíticaMonetária
(Copom) manteve, mais uma
vez, a taxa básica de juros em
19,75% ao ano. Provavelmente
deveráalegar, emsua famigera-
da ata mensal, que tomou essa
decisão para buscar o centro da
metade inflação (5,1%ao ano).
Vamossuporquetenhasuces-

sonessaempreitada,masquepa-
ra issoprecisassemanter inalte-
rada a taxa nominal de juros pe-
los próximos 12 meses. Calcule-
mosa taxade juros reais que es-
sapolíticamonetáriainsanapro-
vocaria.Porjurosreaisentenda-
se os juros que incidem sobre a
riqueza original, ou seja, o capi-
tal original emprestado, devida-
mente corrigidopela inflação.
Aocontráriodoquealgunspo-

dempensar, não é correto obter
a taxa real de juros pela diferen-
çadireta entreasduas taxas.Na
verdade, a consideração deve
serqueR$1miltomadosempres-
tadosàtaxaanualde19,75%pro-
duziriamumadívidaquedeveria
ser liquidada, daqui a um ano,
porR$1.197,50.Entretanto,devi-
do à inflação de 5,1%, após um
anoocapitaloriginal(riqueza)de-
veria ser ajustado para R$ 1.051.
Assim,osR$1.197,50seriamcom-
postos pelo capital corrigido de

R$ 1.051 eporumaparcela de ju-
rosdeR$146,50, oque resultaria
numataxarealdejurosdeaproxi-
madamente 14%aoano.
O conceito de taxa real de ju-

ros é importante porque permi-
te comparar o verdadeiro custo
do capital entre países comdife-
rentestaxasdeinflação.Permite
tambémcalcularoestadodadívi-
dano futuro, emmoedaatual.
Umataxarealdejurosde14%

aoanoé,delonge,amaiordopla-
neta.NosEUAa taxa real de ju-
rosédecercade 1,4%aoano (ta-
xa nominal de 3,75% e inflação
anual de 2,3%).
Apenas para situar o nível de

sandice que representa uma ta-
xa real de juros de 14% ao ano,
vale comentar que a segunda
maior taxa de juros reais de to-
dos os países do mundo estaria
porvoltade8%aoano(Turquia).
Umataxarealde jurosde14%ao
ano arruína qualquer devedor
empoucas décadas. A dívida, se
capitalizada,dobrariaacadacin-
co anos, em 50 anos seriamulti-
plicada por 700 e em 100 anos
seriamultiplicadapor490milve-
zes!Acapitalizaçãodeumadívi-
da à taxade juros anual de 14%é
matematicamente impossível.
Isso acontece porque o fenô-

meno de capitalização compos-
taéexplicadoporumacurvaex-
ponencialsemprecrescenteque
tende mais rapidamente para o
infinito quantomaior for o valor
da taxa de juros. A condição pa-
ra que o valor de umadívida (ou
de uma aplicação) num sistema
decapitalizaçãocontínuanãosu-
pere todas as riquezas disponí-
veis,no longoprazo, équea taxa

de juros não sejamaior que a do
crescimento econômico. Ou se-
ja,ataxadejurosreaisnãopode,
pormuito tempo,superara taxa
média de criação de riquezas de
umaeconomia.
Aequipeeconômicadogover-

no procura contornar a armadi-
lha gerando o que chama de su-
perávitprimário(eufemismopa-
ra designar a parcela dos juros
que é paga aos credores). Deve
pensar com isso que está esca-
pando da capitalização da dívi-
da. Pois bem, e o montante cor-
respondente à parcela de juros
para onde vai? Ficará vagando
nomercadofinanceiro,semdes-
tino? Claro que não, precisará
ser enxugado no overnight. E a
cirandafinanceiracontinuacon-
centrando, cadavezmais, a ren-
danacional.
Não é um problema de infla-

ção,nãoéumproblemademode-
loeconômico,nemdecrisepolíti-
ca, trata-sedesimplesproblema
matemático. Não há escolha a
não ser baixar a taxa de juros
reaisrapidamenteparapatama-
rescivilizadosouteremosumen-
cilhamentodadívida.Algunseco-
nomistas do Banco Central apa-
rentementenãoconcordamcom
isso, alegam que, além da infla-
ção,existeumatal taxadeequilí-
brioabaixodaqualocapitalinter-
nacional fugiria doBrasil. Penso
exatamente o contrário. Talvez
oqueestejaprovocandoacaute-
lados investidoressejaacerteza
matemática de que o Brasil irá
quebrar se a taxa real de juros
permanecer, como há muitos
anosestá, na estratosfera.
Nasemanapassada, tiveessa

minha opinião reforçada quan-
do o secretário do Tesouro dos
EUA, John Snow, declarou que
astaxasdejurosbrasileirasesta-
vam altas demais. Afinal, quem
se beneficia com os juros na es-
tratosfera? Claro que não é
quemospaga,masquemosrece-
be.Quempagaéoprópriogover-
noeo sistemaprodutivoquege-
ra exportações, emprego e ren-
da. Cálculos indicam que o défi-
citpúblicoseriazeradoseataxa
Selic estivesse em 15%aoano.
Quem recebe juros? O siste-

mafinanceiro, os fundosdepen-
são e os rentistas. Apesar disso,
Marcio Cypriano presidente do
Bradesco e da Febraban, decla-
rou,nasemanapassada,quecon-
siderava os juros altos demais.
Infelizmente o sistema financei-
ro parece não ter somente insti-
tuições sérias como oBradesco.
O escândalo do mensalão deixa
isso claro. Juro real elevado de-
mais também pode ser fonte de
desvioe corrupção, umemprés-
timosemjuros,casadocomuma
aplicaçãoàtaxaSelic, fariaaale-
gria de qualquer tesoureiro de
partido.PassoudahoradeoCo-
pominterromperasandicedefi-
xara taxanominalde juronaca-
sa de 20% para perseguir uma
de inflação de 5% ao ano. A per-
sistir essa loucura, a única saída
será criarumaCPIdoCopom.●

*AntonioCarlosTeixeira
Álvares,professordaFGV-

Eaesp,diretor-superintenden-
tedaBrasilata,épresidente
doSindicatodaIndústriade

EstampariadeMetaisdoEsta-
dodeSãoPaulo(Siemesp)

De passagem pelo País, Alain
Belda, presidente do conselho
daAlcoamundial, traz a infor-
mação de que a visão do Brasil
lá fora se deteriorou com a cri-
se política. “Infelizmente, hou-
ve um retrocesso da imagem
do País”, coloca Belda. Isso
pode acabar paralisando inves-
timentos novos? “Temos que
aguardar o desenrolar dos fa-
tos,mas existe uma torcida
para que não aconteça qual-
quer guinadamais drástica
nos rumos da economia.”
Belda veio ao Brasil para

abrir, ontem, o 2.º Congresso

Internacional doAlumínio,
que se realiza no Centro de
Exposições Imigrantes, e
receber uma homenagem
daAbal.

O
grande problema
da dívida pública
continua sendo de
natureza estrutu-
raleseagravoudes-

de setembro do ano passado –
segundo o relatório mensal do
Banco Central, divulgado an-
teontem–emrazãodopesodos
juros reais, quedemoramacair
em decorrência das incertezas
políticas.
Comoafirmouocoordenador-

geraldaDívidaPúblicadoTesou-
ro,PauloValle,“quandoomerca-
do está muito volátil, o Tesouro
adotaumaatitudemais cautelo-
sa”–ouseja,oferecemenoresvo-
lumesdetítulosparaosaplicado-
res,poisemtaismomentososin-
vestidores exigem juros eleva-
dospara comprarospapéis.
Asautoridadesadmitemque,

não fosse a alta dos juros reais

(ouseja,ataxaSelicde19,75%ao
ano,descontadaa inflação), adí-
vida mobiliária federal interna
não teria aumentado de R$
905,5bilhões, emjunho,paraR$
915,6 bilhões, em julho (+1,12%),
pois, em julho, o Te-
souro e oBancoCen-
tral resgataram títu-
losnovalorlíquidode
R$2,4bilhões.
Osefeitos dacrise

política sobre a ges-
tão da dívida não são
perfeitamente men-
suráveis, mas tam-
pouco podem ser ig-
norados: “que têm
impacto, têm”, observaValle. O
quese podedizer éque tais efei-
tos ainda são moderados e, em
parte, compensadospor fatores
positivos.
Porexemplo,entrejunhoeju-

lho houve ligeiro alongamento
do prazo médio da dívida, de
27,11 meses para 27,57meses,
bemcomoareduçãodoporcen-
tualdadívidavencível emprazo
curto (até 12 meses), de 45,26%

para 44,15%. Isto se
traduz numa dimi-
nuição da vulnerabi-
lidade da dívida, ou
seja,doaspectonega-
tivo mais temido pe-
los investidores.
Tampouco causa
preocupação o au-
mento irrisório da
participaçãodostítu-
los corrigidos pelo

câmbio no estoque da dívida,
que passou de 4,12%, em junho,
para 4,15%, em julho. Os títulos
cambiais chegaram a compor
28,61% do total da dívida, em
2001, declinando depois, em es-

pecial, neste governo.
As instituições estrangeiras

(bancos comerciais, de investi-
mento,corretorasedistribuido-
ras)vêmdemonstrandoconfian-
çanagestãodadívidabrasileira,
tendo adquirido 35,9% do volu-
me total de papéis emitidos em
julho. Ainda mais importante,
acreditam que os juros cairão,
pois adquiriram, em julho, por-
centualmais elevado (46,9%)de
papéis comrendaprefixada.
Oprincipaldesafiodasautori-

dades é aumentar a participa-
ção dos papéis prefixados no
conjunto da dívida mobiliária,
pois esses papéis permitem
maior previsibilidade à gestão.
Esta tarefa seria facilitada pela
quedadosjurosbásicos.Umare-
dução das tensões políticas aju-
dariaabaixarosjuroseamelho-
rar o perfil dadívida.●

GEÓLOGOSESTÃO
CONVENCIDOSDE
QUEHÁMUITOMAIS
PETRÓLEONOBRASIL

CELSOMING

Chocante
Segundo o Latin America

Advisor’s, o líder religioso
evangelistaamericanoPatRo-
bertson disse, literalmente,
em seu programa televisivo
chamado The 700 Club, que os
EstadosUnidosdeveriamma-
taropresidentedaVenezuela
Hugo Chávez para evitar que
a América Latina se torne
umaplataformadelançamen-
to de extremistas. “Nós não
precisamos de outra guerra
de US$ 200 bilhões para li-
vraromundodeumditador.”
SegundooconsultorRober-

toTeixeiradaCosta, issoé tu-
dooqueChávezprecisa:acon-
cretizaçãodeseupapeldevíti-
ma.

Quemveio
Gene Taylor, presidente do

Bank of America Global Corpo-
rate&InvestmentBanking,eRi-
chiePrager,presidentedoBank
ofAmericaparaaAméricaLati-
na, estão visitando oBrasil.
Ciceroneados por Geraldo

Carbone,doBankBoston,subsi-
diário brasileiro do BoA, tive-
ram uma série de encontros
comclientes brasileiros.

Noar
Os “caçadores” da FAB es-

tão fazendobico: aRússia apre-
sentou emMoscou o novíssimo
Mig35.
O jato éoproduto comoqual

afabricanteRAC-MIGestácon-
correndo – com o americano
F-16C, da Lockheed, e o francês
Mirage 2000-9, da Dassault – a
umaencomendade125supersô-

nicos de múltiplo emprego
para a ForçaAérea da Índia,
negócio deUS$ 4,5 bilhões.

Noar2
Omodelo foi especificado

para a licitação F-X, aberta
pelo Ministério da Defesa do
Brasile fechadaemabrilpas-
sado semconclusão.
Segundo os russos, caso a

proposta tivesse sido aceita
pela FAB, toda a tecnologia
doMig35 teria sido transferi-
daparaumparceirobrasilei-
rodesignadopelogoverno.

Contra
O Sinduscon-SP conse-

guiu cancelar concorrência
pública internacional da Sa-
besp, que tinha por objeto a
execução de obras comple-
mentares da segunda etapa
do Projeto Tietê.

Viagem
José Sergio Gabrielli, da

Petrobrás, embarcahoje pa-
raNovaYork.
Para várias rodadas com

investidores e analistas no
prédio da Bolsa de Nova
York.Nasegunda-feira,esta-
rá na Fiesp emSão Paulo.

Timing
AomesmotempoqueHen-

riqueMeirelles,doBC,discur-
savaontememNovaYork,en-
fatizando que a “volatilidade
estácaindodemaneiraconsis-
tente”, aqui, pelos mercados,
osobe-e-descese intensificou
com o sumiço temporário de
RogérioBuratti.

OPINIÃO

AntonioCarlos
T.Álvares*

IMPRESSÃODIGITAL

O peso dos juros sobre a dívida pública

A nova aposta da Petrobrás

NAFRENTE

Brasil precisa focar na
Amazônia, alerta Lafer

soracy@estado.com.br

Alain Belda
Presidente do conselho da Alcoa

SONIARACY
Diretodafonte
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