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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a fazer uma análise histórica dos principais indicadores 

operacionais da indústria do petróleo com foco nas empresas principais nacionais (NOCs) e as 

Internacionais (IOCs). Além disso, também é feita uma análise de dados dos países 

relacionados a essas empresas procurando relacionar ambos em um determinado contexto 

histórico. Para tal foi feita uma revisão bibliográfica de período histórico inicial (até 1987), e 

após essa data utilizou-se dados da Petroleum Intelligence Weekly (PIW) e BP Statistical 

Review of World Energy para a análise. 

Os principais indicadores utilizados no estudo foram produção, reserva e refino, além 

de observar a taxa R/P (Reserva/Produção) e os percentuais de participação das NOCs nos 

parâmetros mencionados. Por fim, chegou-se a possíveis cenários do futuro dessas empresas 

tendo como base as análises gráficas e também o contexto histórico e social em que as 

mesmas estão inseridas. 

 

Palavras-chave: NOC, NOC’S, IOC, IOC’S, Refino, Produção, BI, Business Intelligence, 

Qlik Sense, Petroleum Intelligence Weekly (PIW) e BP Statistical Review of World Energy.  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work proposes to make a historical analysis of the main operational 

indicators of the petroleum industry with focus on the main national companies (NOCs) and 

the International ones (IOCs). In addition, an analysis of the countries related to these 

companies is also made, trying to relate them both in a certain historical context. For this, a 

bibliographic review of the initial historical period (until 1987) was made, and after that date 

data from the Petroleum Intelligence Weekly (PIW) and BP Statistical Review of World 

Energy were used for the analysis. The main indicators used in the study were production, 

reserve and refining, in addition to always observing the R / P rate the percentages of 

participation of NOCs in the mentioned parameters.  

Finally, scenarios of the future of these companies were developed based on the 

graphical analysis and also the historical and social context in which they are inserted. 

 

Keywords: NOC, NOC’S, IOC, IOC’S, OPEP, OPEC, Reserve, Refining, Production, BI, 

Business Intelligence, Qlik Sense, Petroleum Intelligence Weekly (PIW) e BP Statistical 

Review of World Energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO  

“A maior parte do petróleo consumido atualmente é transportado de um país para o 

outro. Além de ser, de longe, a maior commodity do mercado internacional a indústria do 

petróleo é também é uma das mais internacionalizadas do mundo. Por isso ela é importante.” 

É assim que Francisco Parras introduz seu livro: A História Moderna do Petróleo. (2004) 

Ainda segundo Parras (2004) a alta demanda pelo petróleo resultou na formação das 

empresas internacionais denominadas de IOC’s (International Oil Companies) e das empresas 

nacionais chamadas de NOC’s (National Oil Companies). As IOC’s dominaram o mercado 

petrolífero durante o século XIX e grande parte do século XX, em contrapartida as NOC’s, 

que surgiram ao longo do século XX, possuem hoje a maior fatia das reservas e da produção 

mundial. 

Vemos então que as NOC’s e IOC’s vêm assumindo diferentes papeis durante a 

história da indústria do petróleo, e em muitas situações com interesses opostos. As 

companhias internacionais, por definição, possuem interesses estritamente financeiros, por 

outro lado as companhias nacionais procuram olhar sob a ótica da segurança energética 

nacional e consequentemente da soberania de sua nação.  

Portanto, a importância do petróleo na geopolítica mundial e a complexa dinâmica nas 

relações entre NOC’s e IOC’s como agentes diretos na gestão deste recurso, são os motivos 

principais do interesse em analisar o papel dessas empresas até o presente e os possíveis 

cenários para o futuro. 

 

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o papel das empresas públicas e privadas no 

setor de petróleo levando em consideração a produção, capacidade de refino e quantidade de 

reservas. Traçar um paralelo entre esses dados operacionais e os acontecimentos históricos 

pertinentes da época. Além disso, sugerir quais os possíveis cenários que as empresas 

públicas ou privadas poderão desempenhar no futuro levando em consideração a tendência 

encontrada nos dados analisados. 
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1.3 METODOLOGIA 

O presente trabalho, no que se refere à metodologia, pode ser divido em duas partes. A 

primeira é formada pelos capítulos 2 e 3 que trazem o início da indústria do petróleo e seu 

desenvolvimento até 1987, essa parte é uma revisão bibliográfica baseada em livros e artigos 

citados ao longo do trabalho, mas também por informações divulgadas pelas empresas em 

seus websites. Na segunda metade, a metodologia utilizada para realização deste trabalho foi a 

análise de dados disponibilizados pela Petroleum Intelligence Weekly (PIW) e BP Statistical 

Review of World Energy em seus relatórios anuais. Para isso foi utilizada a ferramenta de 

Business Intelligence Qlik Sense na qual se elaborou o modelo de dados que consta na Figura 

1. 

 

Figura 1 - Modelo de dados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do software QlikSense®. 

 

Como pode ser observado na Figura 1, as bases de dados se conectam tanto através 

de uma tabela calendário quanto da tabela Grupo, que classifica o pertencimento de um país à 

OPEP ou não. Com a conexão entre as tabelas é possível, de forma simples, cruzar os dados 

de ambas e calcular alguns indicadores como, por exemplo, o percentual de produção das 50 



3 

maiores empresas versus a produção total do ano, já que a base da PIW nos mostra o ranking 

das 50 maiores empresas, enquanto os dados da BP englobam toda produção mundial.  

A partir dos gráficos gerados foram identificadas as maiores flutuações e 

consequentemente as possíveis explicações para tal variação. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho foi divido em 8 capítulos no qual o primeiro é a introdução, os 

dois seguintes (Capítulo 2 e 3) trazem a formação da indústria e seu desenvolvimento até 

1987 e os demais (Capítulo 4, 5, 6 e 7) analisam os indicadores estudados de 10 em 10 anos. 

Por fim o último capítulo (Capítulo 8) conclui o estudo apresentando os possíveis cenários 

para o futuro. 
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2 INÍCIO DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO MUNDO 

De acordo com Sonia Shah (2004): “A utilização do petróleo para fins diversos foi 

constatada em períodos antes de cristo, porém sem ocupar papel central nas transações de 

produtos da época.”. Nesse período o petróleo foi utilizado como impermeabilizante, 

argamassa, para construção de estradas e até como remédio. Entretanto foi apenas na idade 

contemporânea que surgiu a demanda para utilização em grande escala e, portanto, a 

necessidade de produção em quantidades industriais, fazendo assim, com que o petróleo 

desempenhasse papel central no comercio desde então.  

Apesar de haver divergências sobre qual a data do primeiro poço perfurado, agosto de 

1859 é quando muitos consideram o início da indústria do petróleo. Foi nesse período que o 

Coronel Drake perfurou o primeiro poço de petróleo nos Estados Unidos, localizado em 

Titusville na Pensilvânia. Pela primeira vez, a produção de óleo atraiu investimentos para 

perfuração, refino e comercialização do produto (SHAH, 2004). 

Inicialmente, o petróleo era utilizado como querosene de iluminação, porém com a 

invenção da luz elétrica em 1880 esse tipo de uso deixou de ser atraente gerando inclusive 

preocupação aos empresários da época. Entretanto, anos mais tarde com a invenção do motor 

a combustão interna e consequentemente o rápido aumento no número de automóveis, o 

petróleo se tornou um produto essencial para sociedade. A alta demanda pelo produto 

despertou o interesse de inúmeros empresários, primeiramente nos Estados Unidos e depois 

em todo mundo. Começa então a corrida pela exploração e produção de petróleo que resultou 

na indústria petrolífera que conhecemos atualmente (YERGIN,1993). 

 

2.1 FORMAÇÃO DAS PRIMEIRAS INTERNATIONAL OIL COMPANIES (IOC’s) 

 

2.1.1 STANDARD OIL COMPANY 

 

Após a descoberta do Coronel Drake e confirmação da utilização do petróleo como 

combustível para iluminação iniciou-se uma enorme busca pelo petróleo e com isso o 

deslocamento de um grande contingente de pessoas para o Oil Creek Valley na Pensilvânia. 

Perto dali, em Cleveland morava um visionário empresário chamado John Davison 

Rockefeller, e toda essa movimentação acabou chamando sua atenção.  
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Foram Maurice Clark e Samuel Andrews os responsáveis por apresentar a Rockfeller 

as vantagens de entrar no mercado petrolífero. Clark já havia trabalhado com o empresário 

anteriormente e Andrews que era especialista em refino, havia desenvolvido um método no 

qual era possível obter de forma mais eficiente o querosene vindo do petróleo usando ácido 

sulfúrico. Os três então criaram uma empresa chamada Andrews, Clark & Co (ITO,2015). 

A empresa tomou algumas medidas estratégicas que lhe deram vantagens competitivas 

por dominar grande parte das atividades envolvidas na comercialização do petróleo. Dentre as 

mais importantes está a compra direta do petróleo com os produtores, fazendo com que fosse 

necessário o investimento em uma frota de carroças para o transporte. A empresa também 

passou a produzir o próprio ácido sulfúrico para o refino e também passou a produzir os barris 

usados no armazenamento. Além disso, otimizou a utilização do petróleo dando destino a 

quase todos os seus derivados. Ou seja, a Andrews, Clark & Co. passaram a dominar quase 

que todas as etapas do mercado que hoje é chamado de midstream
1
 e downstream

2
. (ITO, 

2015). 

Anos mais tarde Rockfeller já controlava grande parte do refino e da distribuição nos 

Estados Unidos. Nesta época o mercado era desorganizado e não havia padrões de produtos, 

além disso, existiam altas oscilações nos preços, conforme descrito por Canelas (2007). 

“O mercado era livre e desorganizado, dando margem à entrada de competidores 

eventuais (estratégia hit and run) nas atividades de E&P, conforme houvesse variações no 

preço do cru. Tal reduzido grau de barreiras à entrada conferia grande instabilidade ao 

mercado, pois variações no preço levavam à entrada e saída de muitos agentes” (CANELAS, 

2007). 

Rockfeller percebeu que a criação de uma marca em que fosse associada à qualidade 

do produto seria uma diferenciação entre os demais comerciantes da época. Foi então que em 

1870 o empresário criou a empresa que mais tarde iria se tornar a maior companhia de 

petróleo do mundo, a Standard Oil. 

                                                           
1
 Consiste no conjunto de operações através das quais as matérias-primas (diversos tipos de petróleo processado) 

são transformadas em produtos com utilização específica (gasolina, diesel, GLP, querosene, entre outros.) 

 
2 

Compreende, basicamente, as tarefas logísticas necessárias para transportar os produtos desde a refinaria até os 

pontos de consumo. Compreende as atividades de transporte, distribuição e comercialização. (BORSANI, 2001). 
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A Standard Oil se consolidou de forma hegemônica no mercado do petróleo e em 1879 

já controlava cerca de 95% do refino nos EUA. Anos depois, entre 1900 e 1910, a empresa 

refinava cerca de 80% do petróleo de todo o mundo. Porém em 1911 a suprema corte 

americana entendeu que a atuação da Stadard Oil configurava um truste e por isso decidiu que 

houvesse a divisão da mesma em 34 empresas menores (EXXONMOBIL,2018), dentre elas a 

Exxon, Chevron e Mobil (ITO, 2015). 

Essas três empresas compuseram o grupo das setes irmãs, 7 maiores companhias 

privadas na metade do século XX, mas em 1999 a Exxon e a Mobil se uniram para formar 

Exxon Mobil Corporation e em 2001 a Chevron se uniu com a Texaco formando assim a 

ChevronTexaco, que hoje é conhecida apenas pelo nome Chevron. A Texaco por sua vez foi 

uma empresa que surgiu em 1902 no Texas e inicialmente tinha o nome de The Texas 

Company, que mais tarde foi abreviado para Texaco. Por fim, A Gulf Oil, que também fazia 

parte do grupo das sete irmãs, foi incorporada pela Chevron em 1984 gerando assim a 

configuração atual das empresas norte americanas que conhecemos atualmente (CHEVRON, 

2018). 

Portanto, vimos como se deu a formação das empresas norte-americanas que hoje 

compõe o grupo das cinco maiores empresas privadas do mundo, as chamadas “Majors”. 

Inicialmente a Standard Oil, que é considerada a maior empresa de petróleo de todos os 

tempos, deu origem a 3 empresas Exxon, Mobil e Chevron. Paralelamente surgia nos Estados 

Unidos mais duas empresas que também tinham dimensão global e faziam parte do grupo das 

sete irmãs, a Texaco e a Gulf Oil. Foi então que no fim do século XX e início do Século XXI 

as fusões resultaram em apenas duas companhias, A Chevron e a ExxonMobil. 

 

2.1.2 BRITISH PETROLEUM (BP) 

 

Em 28 de maio de 1901 William Knox D’Arcy ganhou permissão para explorar óleo e 

gás na Pérsia. As perfurações começaram em novembro de 1902 na região da Chiah Surkh 

mountains, 350 milhas a oeste de Tehran, sob o comando do engenheiro Gerorge Reynolds. 

Após dois anos exploração sem resultado as operações foram suspensas em Chiah Surkh, já 

que os recursos financeiros para continuar a expedição já estavam ficando escassos. Foi então 

que a Burmah Oil, empresa fundada em 1886 pelo empresário David Sime Cargill na cidade 

de Glasgow, entra em cena com um aporte financeiro de 40 mil libras. Com dinheiro para 



7 

continuar as explorações, Reynolds vai em direção a Masjid-i-Suleiman e inicia a perfuração 

de dois poços que em 26 de maio de 1908, finalmente, é encontrado.  

Em 1909, em Londres e em Glasgow, é emitido o contrato para criação da Anglo-

Persian Oil Company que é fruto de sete anos da exploração da caravana do engenheiro 

George Reynolds na região da Persia. Apesar de a empresa conseguir expandir seus negócios 

nos primeiros anos, construindo uma refinaria, a Anglo-Persian Oil Company não obtia 

resultados satisfatórios, vide a frase do Presidente da Burmah Oil e acionista da Anglo-

Persian Oil Company: “Os negócios na Pérsia parecem estar mais complicados a cada dia”.  

É nesse contexto que entra na história um personagem chamado Winston Churchill. 

Ainda como Primeiro Lorde do Almirantado Britânico, Churchill era um entusiasta e, 

diferentemente da velha guarda da marinha Britânica, ele percebeu que o petróleo era mais 

eficiente do que o carvão como combustível para a frota de navios ingleses.  

Desde essa época o Primeiro Lorde já via a importância do petróleo, vide a frase 

exclamada pelo próprio em julho de 1913: “Se não tivermos petróleo, não teremos milho, não 

teremos algodão e não teremos os milhares de commodities necessários para manutenção da 

economia energética da Grã-Bretanha” (YERGIN, 1991). Foi então que ele viu na Anglo-

Persian Oil Company a companhia ideal para defender os interesses ingleses nos anos 

seguintes.  

Em 1914 Winston Churchill fez uma proposta à Anglo-Persian Oil Company na qual 

pagaria 2 milhões de libras em troca de 40 milhões de barris de petróleo para suprir a marinha 

britânica nos 20 anos seguintes, além disso, assumiria o controle majoritário da companhia. 

Trato feito. A empresa que iniciou como uma firma privada financiada por empresários no 

Reino Unido tornou-se oficialmente uma empresa a serviço da coroa inglesa. Nos anos 

seguintes houve o início a Primeira Guerra Mudial, onde o petróleo mostrou a sua 

importância. O combustível foi decisivo em diversas batalhas e nesse período a Anglo Persian 

Company começou a gerar lucro e comprou a British Petroleum, uma das maiores redes de 

distribuição do Reino Unido da época, tornando-se assim uma empresa vertical. (BP, 2018). 

Aproximadamente 20 anos depois tem início a segunda grande guerra na qual mais uma 

vez a Anglo Persian Company teve papel fundamental no suprimento de combustível à 
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Inglaterra. Passando o período de conflitos a empresas continuou expandindo e investindo em 

refinarias na França, Alemanha e Itália.   

Concomitantemente aos conflitos mundiais e acontecimentos históricos a Anglo-Persian 

nunca deixou de atuar na região que deu origem ao seu nome, a Pérsia, que em 1934 passaria 

a se chamar Irã. Entretanto em 1951, aderindo a onda nacionalista que surgia na época, o 

primeiro ministro iraniano convenceu seu parlamento a nacionalizar todas as operações de 

petróleo dentro do seu território, incluindo as operações da empresa Britânica. 

Esse fato fez com que governos ao redor de todo mundo boicotasse o petróleo iraniano 

deixando o país em uma situação financeira lastimável. Foi então que em 1954 movimentos 

populares derrubaram o então primeiro ministro Mohammed Mossadegh e voltou ao poder o 

antigo governo que retomou as negociações com as empresas estrangeiras. Desta forma o Irã 

aceitou a proposta em que um consórcio, no qual a Anglo-Persian, que teria direito à 40% das 

ações, iria retomar o controle da exploração e refino no país dando como contrapartida 50% 

do lucro. Neste mesmo ano a Anglo Persian Company passaria a se chamar British Petroleum.  

Nos anos seguintes a BP continuou a expandir seus negócios e com o aumento da 

tecnologia começou a descobrir reservas em lugares que antes não eram conhecidos como 

Abu Dhabi, Nigéria e Líbia. Foi então que em 1957 a BP adquiriu sua primeira concessão na 

Líbia e em 1961 descobriu um campo de 6.5 bilhões de barris no local (valor referente ao 

VOIP - Volume of oil in place). Dez anos mais tarde a BP viu mais uma vez sua operação ser 

nacionalizada pelo então coronel Muammar al-Ghaddafi’s, que havia assumido o poder na 

Líbia em 1969. 

A nacionalização das operações de empresas estrangeiras se tornou uma tendência no 

final do século XX. No oriente médio, países como Arábia Saudita, Qatar, Abu Dhabi 

também seguiram o mesmo caminho e o impacto para a BP foi enorme. Em 1975 a BP 

transportava 140 milhões de toneladas de óleo originado no oriente médio, e em 1897 esse 

número reduziu drasticamente, para 500 mil toneladas, nesse mesmo período 80% do óleo do 

local que era suprido pela British Petróleo caiu para aproximadamente 10%. Portanto a 

empresa que apesar de sempre ter sido administrada por capital inglês era oriunda da Pérsia, 

viu seu espaço diminuir significativamente na região. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Mossadegh
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Nesse mesmo período, mais precisamente em 1977, o governo inglês vende 17% de 

suas ações e mais para frente, em 1987, vende os 31,5% restantes. Logo a partir desta data a 

BP deixou de ter o governo como acionista e passou a ser oficialmente uma empresa privada. 

Há quem diga que a British Petroleum (BP), nunca foi uma empresa estatal de fato, porque o 

governo não interferia diretamente nas operações, mas o fato é que desde 1914 o governo 

inglês possuía a maioria das ações da empresa (BP, 2018). 

 

2.1.3 SHELL 

 

A Shell, fundada no ano de 1987, na cidade de Londres, iniciou-se como uma pequena 

empresa comercial e em 1903 uniu-se a Royal Dutch Petroleum. Como consequência, veio a 

se tornar uma das maiores empresas de energia do mundo. Em torno de 200 anos atrás, um 

senhor comerciante de Londres importava conchas do mar do Extremo Oriente para fornecê-

las a uma loja de decorações. Estavam sendo estabelecidas, através do empreendimento de 

Marcus Samuel, as bases de um próspero sistema de importação e exportação, que seria 

dirigido, posteriormente, pelos seus filhos Marcus Junior e Sam.  

Nessa época o petróleo era utilizado como lubrificante e também na iluminação e a 

indústria tinha sede em Baku, na Rússia, com reservas de petróleo de boa qualidade e um 

estratégico porto natural.  Em 1886, um aumento da demanda por combustível para 

transportes foi provocado pelo advento do motor de combustão interna e, assim, os irmãos 

Samuel contrataram uma frota de navios movidos a vapor para transportar petróleo bruto. 

Estava sendo revolucionado o transporte de petróleo com a viagem inaugural de seu primeiro 

navio petroleiro, o Murex. 

Murex foi o primeiro navio petroleiro a transitar pelo canal de Suez, em 1892. A 

empresa recebeu o nome de Shell Transport and Trading Company em 1897 e utilizou como 

sua logomarca uma concha de mexilhão.  

Como a Shell Transport realizava atividades no Oriente e buscava novas fontes de 

petróleo para ter sua dependência com a Rússia reduzida, a empresa acabou estando em 

contato com a Royal Dutch Petroleum. Assim, as duas se uniram para somarem força contra a 

dominação da Standard Oil. Foi assim que, em 1907, fundiram-se totalmente formando o 

Royal Dutch Shell Group (SHELL ,2018). 
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A Shell já era considerada a empresa petrolífera líder no mundo no fim da década de 

1920, produzindo 11% do petróleo cru mundial. Na década seguinte, a de 1930, a situação foi 

diferente: os ativos do grupo no México foram confiscados, e a empresa foi forçada a 

conceder condições generosas para o governo venezuelano quando este nacionalizou seus 

campos de petróleo.  

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o momento de "paz" trouxe um aumento no uso 

de automóveis, possibilitando uma expansão da Shell que chegou à África e a América do 

Sul. Suas embarcações foram melhoradas em tamanho e motor. Foi nesse contexto, que em 

1947, a Shell perfurou seu primeiro poço de petróleo offshore comercialmente viável, no 

Golfo do México. Em 1955 a Shell já possuía 300 poços perfurados. Em 1958, iniciou-se a 

produção na Nigéria. 

Em meados de 1969, alguns produtores reduziram a produção de petróleo e elevaram 

seu preço e, em 1973, a guerra do Yom Kippur trouxe o auge da crise do petróleo. Em pouco 

tempo, os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) quadruplicaram 

o preço do petróleo e o efeito sobre a economia do Ocidente foi catastrófico. 

Durante a década de 1970 o desenvolvimento dos campos petrolíferos do Mar do 

Norte e América do Sul foi algo notável e em 1978, a Shell concluiu a perfuração em Cognac 

e a plataforma de produção mais alta do mundo, no Golfo do México, com 335 metros de 

altura. 

No final da década de 1990 e com a chegada do novo milênio, a Shell expandiu-se 

para a China e Rússia e em 2005, a companhia dissolveu sua estrutura corporativa para criar 

uma nova empresa única. Desde então a Shell permanece como uma das principais empresas 

mundiais de petróleo e gás. Além disso, a empresa contribui no desenvolvimento de 

biocombustíveis sustentáveis e está diretamente envolvida em projetos de energia eólica 

(SHELL.2018). 
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2.2 FORMAÇÃO DAS PRIMEIRAS NATIONAL OIL COMPANIES (NOC’S) 

 

2.2.1 PDVSA 

 

A empresa Petróleos da Venezuela, S.A. (PDVSA) e suas subsidiárias, é uma 

corporação de propriedade da República Bolivariana da Venezuela, subordinada ao estado 

venezuelano. Fundada em 1976 para ser a estatal do petróleo, todas as suas operações são 

supervisionadas e controladas pelo Ministério do Poder Popular do Petróleo, que é o reitor da 

política nacional do petróleo. As principais funções da PDVSA incluem planejar, coordenar, 

supervisionar e controlar as atividades de suas empresas na Venezuela e no exterior.  

Em 1878, a atividade petrolífera na Venezuela se iniciava com a criação da 

Companhia Nacional de Mineração Petrolia del Táchira, cuja produção era suficiente para 

equipar as cidades vizinhas com querosene. A sua importância reside no fato de não ser 

apenas a primeira empresa petrolífera fundada por um grupo de venezuelanos; além disso, 

implantou todas as atividades da indústria do petróleo, tanto a montante como a jusante, na 

extração, processamento e comercialização de hidrocarbonetos no país. 

Foi em 1913 que foi descoberto o primeiro campo petrolífero na Venezuela: Guanoco, 

completando com êxito a perfuração do poço de Barbabui 1. Caribbean Petroleum, 

proprietária maioritária da NY&BC e subsidiária da Royal Dutch Shell, intensifica a 

exploração geológica em todo o país território.  

Logo em seguida, em 1914 a Caribbean Petroleum perfurou com sucesso o Zumaque 

com uma produção inicial de cerca de 200 bpd (barris por dia), o que permitiu a descoberta do 

primeiro campo venezuelano de importância mundial: campo de Mene Ótimo. 

As primeiras concessões na Venezuela foram regidas pela legislação mineira. Até 

1920, não havia leis de petróleo no país. Nos primeiros anos de atividade industrial, a 

concessão do petróleo foi o instrumento pelo qual as empresas transnacionais concordaram 

com os Estados proprietários a explorar e explorar a riqueza dos depósitos descobertos em 

seus territórios. A obtenção de tais concessões e controle do mercado mundial de petróleo 

gerou disputas entre empresas petrolíferas transnacionais, bem como guerras entre as nações 
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para o controle da produção de petróleo. A Venezuela, devido ao seu status como país do 

petróleo, tornou-se um ator de interesse para o monopólio internacional do petróleo. 

Foi em 1920 que foi elaborada a Primeira Lei de Hidrocarbonetos, que estabelece o 

mínimo para o royalty em 15%. Também estabelece a figura das reservas nacionais, um 

conceito segundo o qual metade da área explorada reverteu para a Nação. A área das 

concessões também foi reduzida e a propriedade estatal dos depósitos foi reafirmada 

inequivocamente. Essas medidas desagradaram as empresas estrangeiras. Por essa razão o 

governo de Gómez foi pressionado até derrotar o ministro Torres em suas incipientes 

tentativas nacionalistas. 

Somente em 14 de dezembro de 1922 o potencial petrolífero do país foi totalmente 

confirmado pela explosão do poço Barroso 2 (Costa Leste do Lago de Maracaibo), que não 

controlado, em um blowout, fluiu cerca de 100 mil bpd (barrels per day) por nove dias. 

Naquele momento, no país, produzia-se pouco mais de 6.000 bpd (PDVSA, 2018). 

Em 1928 a Venezuela produzia mais de 290 mil bpd, exportando cerca de 275 mil 

bpd, trazendo o país como o segundo maior produtor de petróleo e o principal exportador. Os 

seus níveis de produção foram grandemente aumentados ao longo do tempo, até 1970, quando 

atingiu seu limite máximo de 3.780.000 bpd. A Venezuela foi de 1928 a 1970, o primeiro país 

exportador de petróleo do mundo (PDVSA, 2018). 

A mais importante das leis de hidrocarbonetos antes da Lei de Hidrocarbonetos de 

2001 foi a promulgada pelo Congresso Nacional em março de 1943, após uma grande 

consulta nacional. Foi forjado com o antecedente da nacionalização mexicana de 1938, no 

meio da Segunda Guerra Mundial. A lei não só padronizou, mas também aumentou impostos 

e royalties. Os royalties passaram para um mínimo de 16,66% do que foi produzido na boca 

de um poço. Em 1945, a Junta Revolucionária aprovou uma nova lei destinando metade dos 

lucros petrolíferos ao Estado. A soberania fiscal do Estado foi, enfim, estabelecida e iniciou-

se um ciclo de crescimento acelerado do País que durou três décadas. 

Em 1975, contando com a receita do Estado ampliada pelo primeiro choque do 

petróleo, o governo do socialdemocrata Carlos Andrés Pérez nacionalizou o setor e criou a 

PDVSA. No ano seguinte, essa corporação já operava as 14 empresas estatizadas, cuja 

produção alcançava um total de 2,3 milhões bpd. 

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/p/perez-carlos-andres
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A partir do início dos anos 80 a Venezuela vinha sofrendo uma grave crise econômica 

que só viria a ser amenizada com a recuperação dos preços do óleo a partir de 1999 e com a 

consequente melhoria na arrecadação fiscal. A partir de 2002 a situação do país voltou a se 

complicar. Um golpe de Estado, em abril desse ano, evidenciou, junto com as greves, a 

turbulência política no momento. A crise política teve, e não poderia ser de outra forma, 

graves consequências econômicas. Mesmo em tempos de dificuldades a política do petróleo 

na Venezuela sempre foi um alicerce fundamental de todo o projeto do presidente Chávez. 

 Em 2004, o preço do barril era estimado em US$ 20, sendo que o preço médio nesse 

ano foi de US$ 30 por barril. Esse fato gerou uma grande contribuição fiscal e a PDVSA teve 

uma participação mais ativa nos programas de investimentos previstos pelo governo. 

Desde 2005, o governo utiliza o preço do barril de petróleo como parâmetro para 

realizar seus investimentos. Até junho de 2014, o preço do barril de petróleo oscilava ente 

US$ 90 e US$ 100 e, desde então, vem caindo, o que gerou grandes restrições ao orçamento 

estatal. Em maio de 2015, por exemplo, o barril de petróleo estava cotado a US$ 69,63. 

 

2.2.2 PETROBRAS 

 

De acordo com o escritor Voltaire Schilling (2009), a campanha pela autonomia no 

campo do petróleo foi uma das mais polêmicas da história do Brasil republicano, de 1947 a 

1953 o país dividiu-se entre aqueles que achavam que o petróleo deveria ser explorado 

exclusivamente por uma empresa estatal brasileira e aqueles que defendiam que a prospecção, 

refino e distribuição deveriam ser atividades exploradas por empresas privadas. Os 

nacionalistas argumentavam que se o Brasil não criasse uma empresa estatal, fatalmente 

aquele produto estratégico para o desenvolvimento econômico, seria oligopolizado pelas 

grandes corporações internacionais e que desta forma o país se veria refém daquelas grandes 

companhias. 

Ainda, de acordo com o escritor, em dezembro de 1951, Getúlio Vargas enviou ao 

Congresso o projeto 1516 que previa a criação de uma empresa mista, com controle 

majoritário da União. Este projeto sofreu uma alteração e, então, passou a considerar um 

rígido monopólio estatal, excluindo qualquer participação privada nele. Pelo país afora os 

debates se ascenderam. O Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade, liderou uma série de 

manifestações, juntamente com os estudantes da UNE, a favor do monopólio estatal, enquanto 
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a grande imprensa defendia a posição dos interesses privatistas. Grande parte da oficialidade 

mostrou-se simpática a estatização do petróleo, apesar de não concordar com o ativismo dos 

comunistas e sua adesão as teses nacionalistas. Finalmente, depois de uma batalha 

parlamentar de 23 meses, o Senado terminou por aprovar a criação da Petrobras. 

A Petrobras foi criada no dia 3 de outubro de 1953 durante o governo de Getúlio 

Vargas. Com sede localizada no Rio de Janeiro, a Petróleo Brasileiro S. A. também está 

presente em outros países, é uma empresa de capital aberto, na qual o Governo Federal do 

Brasil desempenha o papel de seu maior acionista.  

Em 1961 foi fundada a primeira refinaria da Petrobras, a Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc), no Rio de Janeiro. É uma das maiores e mais importantes refinarias do Brasil. Logo 

em seguida, em 1963, foi criado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimentos (Cenpes), no Rio 

de Janeiro que se tornou um dos mais importantes centros de pesquisa aplicada do Mundo. 

A primeira plataforma auto elevatória da Petrobras, a P-I, foi criada em 1968, sendo 

responsável pela primeira descoberta de petróleo no mar do Brasil, mais precisamente em 

Sergipe. Caracterizando o pioneirismo da empresa em encontrar petróleo offshore no Brasil. 

Com o aumento da produção, viu-se como necessidade dominar também outros 

setores, e em 1971 foi fundada a Petrobras Distribuidora, no Rio de Janeiro. É a maior 

empresa do Brasil na área de distribuição de petróleo e seus derivados. Está, também, presente 

na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Paraguai e no Uruguai. 

Em 1974 foi descoberta a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro com cerca de 100 mil 

quilômetros quadrados. A Bacia de Campos é a principal área sedimentar já explorada na 

costa brasileira. Ela se estende das imediações da cidade de Vitória (ES) até Arraial do Cabo, 

no litoral norte do Rio de Janeiro, em uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros 

quadrados. Nesse gigantesco laboratório a céu aberto a Petrobras testou as principais 

tecnologias offshore experimentadas no desenvolvimento de projetos de produção a 

profundidades d'água nunca testadas anteriormente no mundo. 

O Pré-Sal na Bacia de Santos, litoral do estado de São Paulo, foi descoberto em 2007, 

e está entre as mais importantes descobertas em todo o mundo na última década. Essa 

província é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com 
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alto valor comercial. Uma realidade que coloca a Petrobras em uma posição estratégica frente 

à grande demanda de energia mundial. 

 

2.2.3 ROSNEFT 

 

A Rosneft é uma das maiores empresas petrolíferas da Mundo. O governo russo é o 

maior acionista da empresa com 75% das ações, ao lado da Gazprom e LUKoil. A história da 

Rosneft Oil Company está ligada à história da indústria petrolífera russa.  

Em 1889, iniciou-se exploração de campos de petróleo em Sakhalin. Os principais 

ativos da Rosneft foram construídos na era soviética, com o início do desenvolvimento em 

grande escala de novos campos de petróleo e gás. Na década de 1990, inúmeras empresas do 

complexo de combustíveis e energia e outras empresas relacionadas do setor público 

fundiram-se em empresas verticalmente integradas seguindo o padrão das maiores 

corporações do mundo, seguidas de sua venda parcial ou completa para investidores privados. 

A gestão dos restantes ativos de petróleo e gás estatais foi realizada pela empresa 

estatal Rosneft, que, em setembro de 1995, foi reorganizada numa sociedade anônima aberta, 

a Rosneft Oil Company. Durante a crise de 1998, a Rosneft enfrentou sérias dificuldades 

financeiras e operacionais: a queda na produção devido ao alto esgotamento da base de 

recursos, a utilização extremamente fraca da capacidade de refino e a diminuição das vendas 

no varejo. 

Entre 2002 e 2004, a empresa começou a se recuperar, adquirindo novas licenças e 

expandindo geograficamente. Desde 2004, uma nova etapa no desenvolvimento da empresa 

começou. Em um curto período de tempo, aumentou significativamente a eficiência da gestão 

corporativa, realizou um trabalho sério de consolidação dos ativos de produção e 

processamento de petróleo e aumentou a disciplina financeira. Em 2005, a Rosneft ocupou 

uma posição de liderança entre as empresas petrolíferas russas em termos de produção. 

Apesar da crise econômica global no final de 2008, a Companhia voltou a ser líder em 

crescimento de produção entre concorrentes russos e internacionais. Em 2009, o maior campo 

da Sibéria Oriental, denominado Vankorskoye, foi colocado em produção comercial. O 

desenvolvimento bem-sucedido do nesse campo tornou-se o maior projeto de produção na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gazprom
https://pt.wikipedia.org/wiki/LUKoil
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história moderna da indústria petrolífera russa e permitiu que ela se tornasse um dos dez 

maiores projetos de petróleo do mundo. (ROSNEFT, 2009). 

Em 2010, ocorreram mudanças fundamentais na política de gestão da empresa. A 

Companhia obteve direitos para uso de reservas do subsolo em várias novas áreas 

promissoras, incluindo aquelas na plataforma do Ártico da Federação Russa. A empresa 

adquiriu ações em quatro refinarias na Alemanha, o que aumentou o volume total de refino da 

Companhia em mais de 20% - até 61,6 milhões de toneladas. No final do ano, a Companhia 

apresentava o maior indicador do aumento absoluto da produção de petróleo entre as 

empresas russas. 

Entre 2011 e 2012, foram assinados acordos sem precedentes com a ExxonMobil e a 

Statoil para o trabalho conjunto na plataforma russa. Em 2013, a Rosneft tornou-se a maior 

empresa pública de petróleo e gás do mundo após a aquisição da TNK-BP. A BP se tornou a 

maior acionista minoritária da Rosneft Oil Company, com uma participação de 19,5%. 

Em 2016, a Rosneft demonstrou alta eficiência operacional e conseguiu fornecer apoio 

substancial ao orçamento russo devido à conclusão de uma transação de privatização e 

deduções fiscais. O principal sucesso da Rosneft foi, naturalmente, a conclusão de uma 

transação integral para privatizar uma participação de 19,5% na empresa, como resultado do 

qual o Estado recebeu o equivalente a aproximadamente 16 bilhões de dólares (os pagamentos 

totais da Companhia ao orçamento para 2016 excedeu 45 bilhões de dólares). Segundo Igor 

Sechin (2014), “A privatização das ações da Companhia permitiu assegurar o pagamento total 

do orçamento de 30% de todas as receitas de privatização na Rússia desde 1991”. 

 

2.2.4 GAZPROM 

 

"A Gazprom é uma empresa de energia da Rússia, sendo a maior empresa do país, e é 

a maior exportadora de gás natural do mundo, o que lhe confere a décima quinta posição no 

ranking das maiores empresas mundiais" (Forbes 2011). A empresa é atualmente controlada 

pelo estado russo e tem partes das ações privatizadas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forbes
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De acordo com o site da empresa, a sua história teve início em 1998, quando a OAO 

Gazprom, a RVO Zarubezhneft e a OAO Stroytransgaz criaram a joint venture
3
 ZAO 

Zarubezhneftegaz para representar os seus interesses em projetos no exterior. 

Em 2007, a Gazprom adquiriu as ações dos seus parceiros e a partir desse momento, 

por delegação e em nome da Gazprom, a empresa conduziu operações em países da Ásia 

Central e do Sudeste Asiático, na Índia e também na Venezuela. Por várias razões, nesse 

mesmo ano foi registada na Holanda a empresa Gazprom EP International B.V., cujas funções 

incluíam também a representação dos interesses da Gazprom, mas nas regiões não abrangidas 

pela atividade da Gazprom Zarubezhneftegaz. Deste modo, as duas empresas, praticamente 

independentes, tinham a mesma atividade. 

Tornou-se evidente a necessidade de otimizar as atividades dos projetos estrangeiros 

da Gazprom criando uma única empresa especializada na sua estrutura. Caber-lhe-ia agregar a 

capacidade tecnológica, humana e financeira necessária para implementar os projetos 

upstream no estrangeiro e aumentar a eficácia da gestão com base no princípio de “balcão 

único”. (GAZPROM, 2015) 

No dia 4 de fevereiro de 2011, foi decidido que a Gazprom International seria essa 

empresa e, como tal, ao longo dos três anos seguintes, procedeu-se à fusão dos ativos da 

Gazprom EP International BV com os da Gazprom Zarubezhneftegaz. 

Hoje, a Gazprom International opera em quase duas dezenas de países em quatro 

continentes e participa na execução de cerca de 40 projetos em várias escalas. Os principais 

projetos encontram-se na Argélia, Vietnã, Bolívia, Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão, 

bem como no Bangladesh e na plataforma do Mar do Norte (setores britânico, dinamarquês e 

holandês). Estão em curso negociações sobre uma possível entrada em projetos de vários 

outros países. 

                                                           
3
 É um acordo entre duas ou mais empresas que estabelece alianças estratégicas por um objetivo comercial 

comum, por tempo determinado. As companhias concordam em unir seus recursos para o desenvolvimento de 

um negócio conjunto e dividem os resultados, sejam eles lucros ou prejuízos. 
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3 NOC’S x IOC’S (ATÉ 1987) 

Durante toda a história do petróleo no mundo houve um grande dilema entre a 

participação dos diversos Estados nas atividades relacionadas ao óleo. Para alguns, o controle 

direto do estado em relação aos recursos é uma característica indispensável da soberania 

nacional e da tomada de decisão política (MOMMER, 2002 apud WOLF, 2009). Para outros, 

continua a ser um artigo de fé que a propriedade pública resulta em menor eficiência 

econômica e, com isso, possíveis falhas de mercado. (SHLEIFER e VISHNY, 1998 apud 

WOLF, 2009). 

 

3.1 MECANISMOS DE FORMAÇÃO DAS NOC’s 

 

Em agosto de 2015, Paasha Mahdavi em seu artigo "Why do leaders nationalize the oil 

industry? The politics of resource expropriation" tentava entender e explicar o princípio de 

nacionalização na indústria de petróleo. Analisando diferentes mercados em diferentes países 

ele conseguiu chegar a algumas conclusões. 

De acordo com ele, os seguintes fatores potencializam a probabilidade de 

nacionalização na indústria petrolífera: períodos de preços elevados do petróleo, quando os 

riscos de expropriação são superados pelos benefícios financeiros; em sistemas não 

democráticos, onde as restrições executivas são limitadas; em "ondas", isto é, depois de outros 

países terem nacionalizado, refletindo a reduzida probabilidade de retaliação internacional; e, 

embora com menos apoio empírico para esta descoberta, em configurações políticas marcadas 

pelo nacionalismo de recursos quando existe uma diferença considerável de participação nos 

lucros entre governos estrangeiros. (MAHDAVI, 2014). 

A decisão de um líder de nacionalizar a indústria do petróleo é realizada com base em 

uma delicada análise de custo-benefício. Um líder deve considerar os potenciais benefícios de 

se propor a propriedade estatal e evitar custos de expropriação. O principal benefício para a 

nacionalização é de curto a médio prazo está relacionado ao aumento de receitas do estado 

relacionados à venda de petróleo. Outros benefícios incluem a supervisão direta das operações 

e decisões de produção, e controle sobre o lucrativo gerenciamento a ser realizado pelas 

empresas estatais. 
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3.2 INÍCIO DAS ATIVIDADES PETROLEIRAS 

 

No mercado mundial de petróleo bruto, na década de 1950, a concorrência se insinuou 

de maneira quase imperceptível no início, ganhando gradualmente força suficiente para 

exercer uma pressão descendente de longo prazo sobre os preços, pontuada por crises de 

oferta de curto prazo. O processo foi extraordinariamente lento. Nenhuma empresa petrolífera 

internacional jamais saiu do negócio durante esses anos e a atividade petrolífera permaneceu 

altamente lucrativa em todos os lugares. (PARRA, 2003) 

A princípio, a vantagem competitiva das IOC's em relação às NOC's baseou-se na 

grande experiência no setor, no grande mecanismo investidor e no desenvolvimento 

tecnológico avançado. Mas esse fato não foi suficiente para barrar as nacionalizações em 

massa e fazer com que empresas estatais obtivessem recursos suficientes que pudessem 

garantir seu desenvolvimento e torná-las não só competitivas no mercado, como também 

detentoras da maior parte de produção de óleo em alguns países. 

Por muito tempo, mais especificamente de 1950 a 1973, o mercado de petróleo foi 

dominado por um grupo de empresas conhecido como As Sete Irmãs (Exxon, Shell, BP, 

Mobil, Texaco, Gulf e Chevron). O grupo controlava o mercado e oferecia baixos preços aos 

países produtores enquanto garantiam para si taxas de lucro altíssimas, mantendo uma 

iniciativa insustentável, que fez com que países detentores de petróleo ficassem com dívidas 

absurdas, provocando guerras civis e derrubando governos. 

Embora outros fatores contribuam para a formação da OPEP, pode-se dizer que com 

essa exploração insustentável e incessante, de acordo com Parra (2003), causando diversos 

impactos ambientais, viu-se a necessidade de criar uma política petrolífera, que centralizasse a 

administração da atividade, o que inclui um controle de preços e do volume de produção, 

estabelecendo pressões no mercado. Foi assim, que através do Acordo de Bagdá surgiu a 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), formada pelos países produtores de 

petróleo em 1960. 

 

3.3 CRIAÇÃO DA OPEP 

 

A formação da OPEP se deu como resultado de uma série de circunstâncias, algumas 

das quais não estavam de fato relacionadas. Em 1958, dois grandes eventos políticos 
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ocorreram, levando ao poder governos nacionalistas de diferentes maneiras. O primeiro 

ocorreu em janeiro, quando uma revolução na Venezuela derrubou a ditadura militar e levou 

ao poder um governo interino que logo foi seguido, em fevereiro de 1959, pelo governo 

democraticamente eleito de Romulo Betancourt e seu partido Acids Demaoatitu. Em 

dezembro de 1958, com o incentivo do então presidente eleito Betancourt, o governo interino 

do presidente Edgar Sanabria aumentou as taxas de imposto aplicáveis à indústria petrolífera, 

em vigor a partir de janeiro de 1958, para trazer a receita total do governo de todos os 

impostos da indústria petrolífera até quase 70 por cento dos lucros líquidos. (PARRA, 2003) 

O segundo evento político importante para a criação da OPEP de 1958 ocorreu 

justamente quando uma revolução liderada por um grupo de altos oficiais do exército no 

Iraque foi desencadeada. O rei, sua família e seu notório primeiro-ministro pró-ocidental, Nuri 

al-Said, foram todos assassinados e uma república instituída. Sob a monarquia, as 

negociações com a Iraq Petroleum Company (IPC) prosseguiam sobre a renúncia de áreas 

cultivadas e níveis futuros de produção, entre outros assuntos. O Iraque tinha uma série de 

queixas justificáveis contra o grupo de grandes empresas às quais haviam sido atribuídas 

concessões cobrindo praticamente todo o país. Depois da revolução, e no contexto de um 

regime militar com um poder apenas abalado sobre o país (incluindo outras facções dentro do 

exército), esses sentimentos de injustiça vieram à tona. (PARRA, 2003) 

Os governos radicais estavam agora no poder em dois dos principais países 

exportadores de petróleo. Coincidentemente com esses eventos, o mercado começou a 

enfraquecer seriamente, depois que a crise de Suez de 1956-57 foi resolvida e o Canal 

reaberto. No início de 1959, uma série de reduções de preços foi feita nos Estados Unidos, na 

Venezuela e no Oriente Médio. Eles levaram diretamente à criação da OPEP vinte meses 

depois. (PARRA, 2003) 

Logo após a formação da OPEP foi observado o desenvolvimento de uma NOC mais 

forte e de alto desempenho. Durante os anos 60, a OPEP passou muito tempo a examinar o 

papel das então fracas NOC’s, para ajudá-los a coordenar suas atividades no mercado 

internacional de petróleo e a realizar programas de ação adequados.  
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3.4 OPEP - NACIONALIZAÇÃO EM MASSA E POLÍTICAS 

 

De acordo com o escritor Jeocaz Lee-Meddi (2009), na década de 1970 os países da 

OPEP decidiram unir forças contra as companhias petrolíferas internacionais, trazendo 

exigências como a revisão dos contratos, o aumento de preços e impostos sobre o óleo 

extraído dos seus subsolos. Assim, a Argélia aumentou os impostos sobre os lucros de uma 

das companhias francesas que exploravam o seu subsolo. No mesmo mês, a Líbia 

nacionalizou as companhias que distribuíam o seu petróleo, convocando a seguir, a Esso e a 

Occidental Petroleum a debaterem o aumento dos preços. 

A união dos países produtores de petróleo contra as companhias internacionais 

aumentou o poder de barganha. Os três maiores campos petrolíferos do mundo estavam no 

golfo Pérsico, em El Ghawar, na Arábia Saudita; Borkan, no Kuwait; e Kirkut, no Iraque. Os 

três países decidiram aumentar os impostos sobre os lucros das concessionárias.  

Em novembro de 1970, Houari Boumédienne, presidente da Argélia, nacionalizou a 

Mobil Oil e a Newmont. Em dezembro, a OPEP reuniu-se em Caracas, na Venezuela, 

decidindo que a partir de então, o preço do petróleo seria unificado, eliminando assim, as 

diferenças que haviam de um país produtor para o outro. Os preços foram alinhados pelo que 

era praticado mais alto, sendo aumentados. Na reunião, constituíram ainda, um comitê 

especial para negociar com as sociedades petrolíferas em nome dos países do golfo Pérsico. O 

petróleo tornou-se mais caro e, consequentemente, os produtos nos Estados Unidos e na 

Europa (LEE-MEDDI, 2009). 

 Dois membros do comitê formado na reunião de Caracas, Ahmed Yamani, ministro 

saudita, e Jamshid Amouzegar, ministro iraniano, revelaram à mídia do ocidente que iriam 

moderar o debate a favor dos interesses dos norte-americanos. Irã e Arábia Saudita eram 

aliados tradicionais dos Estados Unidos, esta posição marcaria o inicio das divergências entre 

os países produtores de petróleo. As divergências entre os árabes, os conflitos árabe-

israelense, e ganância das grandes potências em resolver os seus interesses, entrelaçavam-se 

de forma perigosa, começando a desenhar a crise do petróleo (LEE-MEDDI, 2009). 
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3.5 A CRISE DE 1973 

 

No ano de 1973, Egito e Síria invadiram Israel de surpresa numa tentativa de 

recuperação dos territórios perdidos para Israel na Guerra dos Seis Dias em 1967 (Golã, Sinai 

e Cisjordânia), bem como chamar a atenção do Ocidente para a situação dos povos árabes. 

Inclusive até mesmo a ONU interferiu, através da resolução 242, requerendo que Israel 

devolvesse os territórios conquistados, o que nunca ocorreu (VIZENTINI, 2003). 

Assim, os árabes conseguiram também o controle do Canal de Suez, porém o 

entusiasmo durou pouco: em quinze dias o exército de Israel já havia retomado as colinas do 

Golan e do Sinai, com exceção de uma estreita faixa junto ao Canal. Os Estados Unidos 

socorreram os israelenses contra a Síria e o Egito. A resposta imediata dos países árabes foi 

um embargo econômico aos que ajudaram Israel. Uma reunião de emergência foi organizada, 

no dia 16 de outubro, na Cidade de Kwait. A produção de petróleo ficou reduzida em 5% ao 

mês, sendo que a venda para os países apoiadores de Israel foi suspensa. Isso só foi possível 

devido a nacionalização das companhias de petróleo existentes nos países produtores, dando a 

eles maior poder e maior controle de suas reservas de petróleo e o preço do barril.  Em 

seguida o preço do barril foi fixado com um acréscimo de 70% provocando uma nova queda 

na produção. 

Essa situação somente começou a se acomodar em janeiro de 1974, quando a OPEP se 

pronunciou a favor de uma estabilização nos preços do petróleo. O embargo foi então 

reduzido a partir de março do mesmo ano e, depois de terem conseguido a nacionalização de 

várias companhias, decidem em 15 de junho, numa reunião em Quito, estabilizar os preços 

pelo período mínimo de seis meses. Entretanto, ao resto do mundo, restava adaptar-se, pois o 

custo do barril quadruplicou em relação ao que era antes do Yom Kipur (PEREIRA, 2008). 

Vale ressaltar que ao longo da década de 1970, de acordo com o sociólogo Marcelo 

Zero (2015), o domínio estratégico dos Estados sobre o petróleo cresceu com a ampliação e a 

sedimentação dos processos de nacionalização das reservas, a criação de grandes companhias 

estatais e o fortalecimento das já existentes.  

 

3.6 A CRISE DE 1979 

 

Em 1979 aconteceu o segundo “choque do petróleo”, causado pela revolução iraniana 

que instalou uma república islâmica no Irã. O aiatolá Khomeini assume o país e promove uma 
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renegociação dos contratos de exploração das companhias estrangeiras. A produção de 

petróleo é gravemente afetada, e nem mesmo as necessidades internas são atendidas. O Irã, 

que era o segundo maior exportador da OPEP, atrás apenas da Arábia Saudita, fica 

praticamente fora do mercado. O preço do barril de petróleo, então, atinge níveis recordes e 

agrava a recessão econômica mundial no início da década de 80 (PEREIRA, 2008). 

O preço a ser pago novamente pelos países importadores foi a alta nos preços do 

petróleo, porém desta vez países do “terceiro mundo” foram muito afetados. A crise no Irã 

afetou a economia mundial, pois, como o país era o segundo maior produtor da OPEP, e 

praticamente deixara de produzir por causa da crise interna, a quantidade de petróleo a ser 

ofertada diminuiu o que, consequentemente, provocou uma alta expressiva nos preços do 

produto. 

 

3.7  PÓS-CHOQUE E A EVOLUÇÃO DO MERCADO DE PETRÓLEO 

 

Depois de 1982, a demanda pelo petróleo na OPEP continuou declinante, enquanto a 

produção não-OPEP aumentava no mercado. "Na década de 80, segundo Evans (1986), 

medidas de conservação de energia desempenharam um papel mais importante do que a 

redução do consumo induzido por recessão na dinâmica da demanda global por petróleo" 

(PERTUSIER, 2004 apud e VANS, 1986). 

Embora seja verdade que a participação da OPEP no mercado tenha sido corroída pela 

queda na demanda e pelo aumento da oferta não-OPEP, não é verdade que esta produção 

tenha reagido significantemente ao choques de preços, atingindo elevadas taxas de 

crescimento. De acordo com Vance (1990), a produção não-OPEP cresceu, entre 1973 e 1986, 

à média de 3,3% a.a., enquanto havia crescido à média anual de 5,5% entre 1960 e 1973.  

Em 1986, os membros da OPEP chegaram à conclusão de que a manutenção dos 

preços só poderia ser obtida através de cortes consideráveis na produção. Ao final do ano, foi 

acordada a redução da produção para 15,8 MM bpd – o nível mais baixo na história da 

Organização – com o estabelecimento de cotas para seus membros.  

Assim, a OPEP substituiu o sistema de preços fixos por um acordo sobre metas de 

preços, os quais direcionavam a regulação da produção.  
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3.8 COMPARATIVOS ENTRE NOC's E IOC's ATÉ O ANO DE 1987 

 

Como pôde ser observado nesse capítulo, "a Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo deve sua emergência e consolidação a uma combinação de circunstâncias: a 

assimetria de poder entre as empresas petrolíferas e os governos dos países produtores e o erro 

estratégico das primeiras em impor reduções unilaterais de preços, a união dos países 

exportadores e sua disposição em desafiar um poderoso oligopólio internacional e, finalmente, 

a combinação de eventos além do escopo de decisão tanto de países produtores quanto de 

empresas de petróleo" (PERTUSIER, 2004 apud AMUZEGAR, 1999).  

Assim, a posição de soberania das NOC´s em relação às IOC's não se deu de uma hora 

pra outra e nem de fácil modo, todo um contexto geopolítico se aplicou para que o controle 

majoritário dos recursos petrolíferos saísse das mãos das IOC's. 
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4 ANÁLISE HISTÓRICA PRODUÇÃO, REFINO E RESERVAS EM 1987 

 

4.1 BASE DE DADOS 

 

Este capítulo abordará como se desenhou a produção de petróleo em 1987, focando 

no desempenho das empresas públicas e privadas. Para isso, será usado como fonte os dados 

da Petroleum Intelligence Weekly (PIW) e BP Statistical Review of World Energy. A 

diferença básica entre essas duas bases de dados é que a primeira contém informações das 50 

maiores empresas do ano, enquanto os dados da BP contemplam toda produção mundial da 

época. Além disso, os dados da PIW trazem a produção por empresa, enquanto os dados da 

BP trazem essa informação por país. Ou seja, na base de dados da BP, a produção de 

empresas multinacionais é contabilizada para o país onde está localizada a reserva e não para 

o país de origem da empresa. 

Vale ressaltar que o ano de 1987 foi o primeiro ano no qual a PIW possui 

informações disponíveis, por isso que essa foi a data escolhida para iniciar as análises. Outro 

ponto importante, é que foi considerada empresa estatal toda aquela que possuía alguma 

participação governamental. Foi escolhido seguir desta maneira pois as empresas que 

possuem o estado como acionista difere de forma considerável na maneira de gestão. De 

acordo com Nore (1980), Grayson (1981) e Horn (1995), A percepção de riqueza das 

empresas nacionais permitiu introduções de objetivos além do lucro, como: geração de 

emprego, desenvolvimento de comercio local e capacidade técnica, provimento de 

infraestrutura e distribuição de renda através de subsídios e financiamento público. 

 

4.1.1. DADOS PIW 

 

Todos os anos a Petroleum Intelligence Weekly divulga o ranking das 50 maiores 

empresas do setor de petróleo. Para isso é coletado dado de mais de 130 empresas ao redor do 

mundo trazendo informações operacionais de produção e reservas tanto para gás quanto para 

óleo, além da capacidade de refino e volume vendido de petróleo por empresa. O PWI ranking 

também traz o percentual de participação do governo em cada companhia, e nas empresas 

onde as informações estão disponíveis há também dados sobre receita, resultado líquido, total 

de ativos em dólares e quantidade de empregados. 
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O ranking sempre é publicado no mês de dezembro com as informações do ano 

anterior. As informações são obtidas primeiramente a partir dos reportes anuais das empresas, 

porém em alguns casos fontes secundárias ou estimativas são utilizadas para preencher 

qualquer escassez de informação que por ventura possa ocorrer. 

 
Na prática os dados operacionais são providos de forma consistente por todas as 

companhias da amostra, enquanto que para as empresas estatais mais fechadas 

(como Saudi Aramco ou NIOC no Iran) os resultados financeiros estão 

frequentemente com falta de informações devido à falta de abertura dessas empresas 

e as incertezas de estimar essas métricas (CHRISTIAN WOLF, 2008, pg 11).  

 

Umas das grandes vantagens dos dados da PIW é o foco na coleta de dados 

operacionais versus dados financeiros.  Esse tipo de dado é mais consistente, pois está menos 

suscetível a variações cambiais, capacidade logística, subsídio do estado, qualidade do 

petróleo e outras possíveis distorções presentes nos resultados financeiros. Por fim as métricas 

operacionais permitem uma melhor comparação entre as empresas do setor por permitir que 

companhias com pouca transparência seja analisada, mesmo que muitas vezes com dados 

estimados, juntos às demais (WOLF, 2008). 

 

4.1.2. DADOS BP 

 

Há 66 anos a BP lança anualmente o “BP Statistic Review”, este relatório é uma das 

principais fontes de informação para o setor energético desde o seu surgimento. Ele provê 

diversas informações, análises e tendências de diversos ramos dos setores energéticos, como 

energia eólica, solar, nuclear e também das fontes convencionais como carvão, petróleo e gás 

natural. Para o estudo o foco será nos dados relacionados ao petróleo. 

Os dados do BP Statisc Review trazem diversas informações relacionada à indústria 

do petróleo como: reservas provadas, óleo produzido, óleo consumido, preços desde 1965, 

importações e exportações, capacidade de refino, dentre outros. Nesta análise serão focadas: a 

produção, reservas e refino. A maioria dos números são de 1965 até a data atual, entretanto os 

dados de reservas começam a partir de 1980. O relatório da BP traz os dados por país e região 

diferentemente dos dados da PIW que os números são detalhados por empresa. Nos países que 

a exploração é feita por uma única empresa e essa empresa não produz externamente, as 

informações da BP e PIW convergem. Isso acontece no caso da Arábia Saudita, Irã, Iraque, 

Kuwait, Venezuela e México (BP, 2018).  
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4.2 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR PAÍS EM 1987 

 

No ano de 1987 o mundo teve uma produção de 60,7K (KBD) dos quais 59% eram 

oriundos das 50 maiores empresas do mundo e 69% pertencia a empresas estatais. Esse foi o 

ano em que a URSS atingiu sua maior produção da história, com a produção de 11,42 KBD 

sendo, portanto, o país com a maior produção neste ano (REUTERS, 2016). Vale ressaltar que 

os países da OPEP sofreram uma grande redução no volume nos 6 anos anteriores por conta 

do aumento da produção do México, Inglaterra, Rússia e Canadá, além disso houve uma 

grande redução da demanda nesse período no qual a produção dos países da OPEP caiu quase 

que à metade, de 30 MMBD para 16 MMBD (Parras, 2004). 

 

Figura 2 - Produção de petróleo por países no ano de 1987 (kbd) 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir dos dados da BP Statistical Review of World Energy, 1987). 

 

4.3 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR EMPRESA EM 1987 

 

Neste período, segundo os rankings da PIW, as maiores empresas do mundo eram a 

Saudi Aramco, PEMEX (México), NIOC (Irã) e INOC (Iraque), logo em seguida a Exxon e a 

Shell. É importante ressaltar que as empresas russas e chinesas não entraram no ranking nesta 

data, pois ainda estavam em processo de estruturação. A Lukoil foi inclusa no ranking a partir 

de 1992, Gazprom e CNPC começou a constar desde 1993, a maioria das demais empresas 

russas desde 1994 e a Sinopec só aparece em 1998 (WOLF, 2006). 

Outro ponto importante foi que neste ano a empresa BP se tornou 100% privada, 

fazendo com que o grupo das NOC’s perdesse uma grande representante. Alguns críticos 

dizem que a BP nunca foi propriamente uma NOC porque o governo não interferia nas 

operações comerciais, restringia sua influência em apontar dois diretores para o conselho. 

(WOLF, 2008). 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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Além disso, é interessante ressaltar que os EUA apesar de ser o segundo país em 

produção tinha apenas a quinta empresa do mundo na época, a Exxon. Isso acontece porque a 

produção nos Estados Unidos era diversificada. Dentre as 50 maiores empresas da época 14 

eram americanas.  

 

4.4 RESERVA EM 1987 

 

A configuração na distribuição de reservas no ano de 1987 é apresentada através da 

Figura 3: 

 

Figura 3 - Distribuição de reservas no ano de 1987. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir do relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 1987). 

 

Como foi visto no capítulo anterior após a onda de estatização principalmente no 

oriente médio, os países destes locais passaram a possuir as maiores reservas do mundo.  Em 

1987, 95% das reservas pertenciam às empresas estatais. A Saudi Aramco era empresa com  

maior reserva mundial chegando a 169 bilhões de Barris, em segundo lugar tínhamos  NIOC 

que possuía 100 bilhões de barris de reserva provada. A primeira empresa na qual as reservas 

não pertenciam a uma NOC era a Shell que aparecia na décima segunda posição com uma 

reserva provada de aproximadamente 8 bilhões de barris. 

É importante ressaltar que a maioria dos países que possuem uma empresa nacional, 

esta empresa detém o monopólio das reservas e da produção local, esse é o caso da Arábia 

Saudita, Irã , Iraque e etc. Porém quando comparamos as reservas da KPC, por exemplo, com 

a Exxon estamos comparando todas as reservas do Kuwait com as com as reservas as Exxon 

adquiridas em todo mundo.  
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4.5 REFINO POR PAÍS EM 1987 

 

No ano de 1987 os Estados Unidos possuíam a maior capacidade de refino (Figura 4), 

com aproximadamente 16 milhões de barris por dia, logo depois vinha a Rússia com 

capacidade de refinar 7,2 MBD e apesar de não produzir petróleo o Japão era o terceiro país 

que mais refinava na época. 

Um fato interessante é que entre os 10 países com maior capacidade de refino, nenhum 

se localizava no oriente médio. Por outro lado, países que não possuíam nenhuma cultura de 

produção detinham alta capacidade de refino, como exemplo o Japão, a Itália e Alemanha.  

 

Figura 4 - Refino por país no ano de 1987. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado no relatório da BP Statistical Review of World Energy, 1987). 

 

4.6  REFINO POR EMPRESA EM 1987 (KBD) 

 

Em 1987 as empresas que possuíam a maior capacidade de refino eram a Shell, 

seguida pela Exxon e BP, a Petrobras aparece em oitavo lugar nesse ranking (Figura 5). No 

refino 53,1% da capacidade pertenciam às 50 maiores empresas do mundo demonstrando que 

nesse ramo há uma maior descentralização do domínio das Majors. Outro ponto importante é 

que dentre as 5 maiores empresas apenas 36,2% do refino pertenciam as empresas nacionais. 

  

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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Figura 5 - Refino por empresa no ano de 1987. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado no relatório da BP Statistical Review of World Energy, 1987). 

 

4.7  TAXA R/P POR EMPRESA EM 1987 

 

A taxa de R/P é um indicador que demostra em anos o tempo estimado de produção, 

considerando que a quantidade de reserva que a empresa ou país possui. Esse índice é 

calculado fazendo a divisão da quantidade total de reservas provada versus a produção do 

momento. Esse indicador é bastante importante, pois demostra a quantidade de anos que a 

reserva, seja de um país ou de uma empresa, irá durar. 

 

Na Tabela 1 tem-se o Ranking da Taxa R/P por empresas em 1987, a Kuwait 

Petroleum Corporation (KPC) possuía a maior taxa R/P da época, poderia produzir por 266 

anos sem que as suas reservas esgotassem. É possível notar que dentre as 10 empresas com a 

maior taxa reserva-produção nenhuma pertence ao grupo das IOCs. A primeira empresa deste 

grupo a aparecer no ranking é a Imperial Oil, empresa canadense que na época possuía taxa 

R/P de 18,38 anos. Nesta data a taxa R/P média das IOC’s era de apenas 9,4 anos versus 

83,13 das NOC’s.  

  

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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Tabela 1 - Taxa RP por empresa em 1987. 

Companhia 

Taxa R/P 

PIW 

KPC 266,71 

Adnoc 235,77 

INOC 122,09 

NIOC 109,05 

Saudi Aramco 105,48 

Libya NOC 100,59 

PDVSA 96,27 

Pemex 50,89 

NNPC 45,61 

QP 40,16 

Pertamina 31,69 

  
Fonte: (Elaborado pelos autores baseada nos dados da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 1987). 

 

4.8 TAXA R/P POR PAÍS EM 1987 

 

Ao analisar a taxa R/P por país através da Tabela 2, percebe-se a mesma configuração 

de quando analisamos por empresa, já que a maioria das empresas que estão no topo da lista 

possuem o monopólio da exploração das reservas do seu país. Os Estados Unidos, país com a 

segunda maior produção mundial da época e décimo maior em quantidade de reservas, 

ocupava apenas a quadragésima posição dentre os países do ranking.  

 

Tabela 2 - Taxa RP por país em 1987. 

País Taxa RP BP 

Kuwait 241,58 

United Arab Emirates 167,67 

Iraq 114,57 

Yemen 110,64 

Irã 108,61 

Saudi Arabi 101,03 

Venezuela 83,34 

Libya 62,28 

Canada 59,14 

Mexico 51,49 

Tunisia 44,75 

Qatar 39,16 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseada nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 1987). 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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5 ANÁLISE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO, REFINO E RESERVAS DE 1987 A 1997 

No capítulo anterior foi exibido um retrato da produção de petróleo em 1987, neste 

capítulo será abordado como os indicadores evoluíram nos 10 anos seguintes e os 

acontecimentos históricos pertinentes para explicar as maiores variações. 

 

5.1 PRODUÇÃO POR PAÍS 

Observando a Figura 6 constatam-se mudanças na produção de alguns países. 

Primeiramente, é possível ver a ascensão da Arábia Saudita que durante a primeira metade 

dos anos 80 experimentou uma grande queda em função de diversos fatores. A começar pelo 

aumento da produção de países de fora da OPEP como México, Inglaterra e Noruega. Quando 

isso acontece a Arábia Saudita, por ser a maior produtora da OPEP, tem a função de equilibrar 

a produção mundial a fim de manter os preços e por isso reduz sua produção. Nesse período 

também, alguns países importadores aumentaram a produção interna diminuindo, portanto, a 

quantidade de petróleo importado, além disso, houve uma redução no consumo mundial da 

época. Portanto a partir de 1987 a Arábia Saudita retoma o crescimento em sua produção e, 

assim, em 1992 se torna o maior produtor de petróleo mundial desbancando os Estados 

Unidos e a Rússia (PARRA, 2004). 

Outro ponto importante que pode ser visto nesse período é a dissolução da União 

Soviética. No final dos anos 80 a União Soviética apresentava uma situação política e 

econômica bastante delicada que acabou afetando sua produção de petróleo, conforme frisa 

Parra (2004) “A indústria do petróleo foi severamente afetada por restrições no suprimentos 

de equipamentos que viam das fábricas localizadas no Azerbajão, muito devido a problemas 

étnicos; também ocorreram greves em outros lugares e  trabalhadores na grande província de 

Tyumen reduziram a produção deliberadamente em uma tentativa de pressionar o governo”. 

Em 1991 a URSS já acumulava uma perda de 1 MMbd nos último três anos. 

É possível observar também que em 1991 tanto o Kuwait quanto o Iraque tiveram 

reduções drásticas em sua produção. O Iraque saiu de 2,84 MMdb para 285 mil barris por dia, 

e o Kuwait passou de 1,41 MMdb para 185 mil barris por dia. Esta redução se deu por conta 

da guerra entre os dois países que teve início em 2 de agosto de 1990, na qual o Iraque em 

apenas dois dias conseguiu ocupar o Kuwait. O pretexto utilizado por Saddam Hussein, 

presidente do Iraque na época, foi que o Kuwait estaria produzindo petróleo do Iraque através 
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de poços direcionais além de não respeitar a cota de produção determinada, fazendo com que 

os preços caíssem. Entretanto é sabido que o Iraque acabara de sair de uma guerra com o Irã e 

possuía grandes débitos com o Kuwait. A invasão durou cerca de 7 meses e acabou após 

intervenção militar das forças de coalizão internacional liderada pelos Estados unidos e 

aprovada pelo conselho de segurança da ONU (MAUGERI, 2006).. 

Por fim, ao final do ano de 1997 a Arábia Saudita passou a ser o maior produtor de 

petróleo mundial desbancando a antiga URSS que já havia sido desconstituída e tinha como 

principal país a Rússia, que agora ocupava a terceira posição atrás dos Estados Unidos. Uma 

outra mudança significativa veio da Noruega que teve grande crescimento no final dos anos 

80 por conta de campos localizados no chamados NCS (Norwegian continental shelf).  

 

Figura 6 - Produção por país do ano de 1987 à 1997 (kbd) 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado no dados da BP Statistical Review of World Energy, 1997). 

 

5.2  PRODUÇÃO POR EMPRESAS DE 1987 A 1997 

A partir da Figura 7 é possível constatar que quando observamos a produção por 

empresa no período não percebemos grandes oscilações. Podemos notar que as empresas KPC 

e INOC, estatais do Kuwait e Iraque respectivamente, tiveram grande redução na produção no 

ano de 1991, conforme explicado na parágrafo anterior. Além disto vemos aparecer entre as 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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50 maiores empresas do mundo a Chinesas CNPC que em 1993 já aparece como a quarta 

maior produtora do mundo, e a Russa Lukoil que aparece na 17ª posição com a produção de 

aproximadamente 1 MMbd. Neste mesmo período a Exxon experimentou uma grande 

redução de sua produção após o famoso acidente Exxon Valdez, e até o ano de 1997 teve sua 

produção diminuida em 500 mil barris por dia, sendo ultrapassada pela Shell como maior 

empresa privada do mundo. 

Ao final do ano de 1997 76% da produção era oriunda das 50 maiores empresas do 

mundo, este número era de 59% em 1987. Isso demonstra como a produção foi se 

concentrado nas maiores empresas ao longo da década. Outro indicador que sofreu uma 

variação considerável foi  o percentual de produção advinda das NOCs que passou de  63,5% 

para no início do período para 72,7% em 1997. Esse movimento foi puxado principalmente 

pela Arábia Saudita e Venezuela que juntas entregaram um aumento de aproximadamente 6 

MMbd quase dobrando a produção em 10 anos. 

 

Figura 7 - Produção por Empresas de 1987 a 1997 (kbd). 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir dos dados da BP Statistical Review of World Energy, 1997). 

  

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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5.3 RESERVAS POR PAÍS DE 1987 A 1997 

 

Na Figura 8 é possível ver a distribuição de reservas por país no período de 1987 até 

1997.  

 

Figura 8 - Reservas de 1987 a 1997 por país. 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir dos dados da BP Statistical Review of World Energy, 1997) 

 

Pode-se ver que em 1988 a Arábia saudita apresentou um aumento expressivo, passou 

de 170 bilhões de barris para aproximadamente 255 bilhões. Esse aumento substâncial deve-

se à descoberta de campos localizados ao sul da capital Riyadh, mais precisamente em 

Hawtah e Dilam. Com isso a Arábia Saudita aumentou consideravelmente a diferença de 

reservas para o outros países (IBRAHIM, 1989). 

Além da Arábia Saudita um outro país que apresentou um aumento expressivo foi a 

Rússia em 1991, ano do fim da União Soviética. Esse aumento deve-se a diversos fatores 

como explica Hardt and Kaufman (1993): 

 

Alguns dos enormes campos não podem ser desenvolvidos por falta de tecnologia. 

Ademais, o potencial para o crescimento de campos é substancial, com reservas 

inferidas em 23 bilhões de barris. Com investimentos e tecnologia de recuperação, 

as reservas inferidas podem ser convertidas em reserva provada. Além disso, existe 

um potencial para  novas descobertas. São estimados entre 47 e 187 bb (billion 

berrels) de petróleo ainda não descoberto, porém a expectativa é que 101 bb se 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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confirmem. Entretanto esse será um óleo tecnicamente mais difícil de acessar, 

dinheiro e tempo será necessário para explorar esse tipo de óleo. Nos EUA apenas 

0,8% do oil endowment
4
 foi recuperado (HARDT and KAUFMAN, 1993).  

 

Na Tabela 3 retirado do livro de Hardt and Kaufman conseguimos visualizar melhor a 

situação das reservas ná Rússia no ano de 1991. 

 

Tabela 3- 1991 Petroleum Status. 

Medida 

Óleo (Bilhões de 

Barris) 

Produção Acumulada  116 

Reservas Provadas 57 

Reservas não Descoberta 

(Faixa) 101 (46-187) 

Total de Petróleo em Potencial 297 

Produção 1991                            3.760  

Reserve/Production (R/P) 15 

Número de Poços Produtores 148.900 

Produção de Petróleo por Poço 69.17 

 

Fonte: (Hardt and Kaufman,1993). 

 

5.4 RESERVAS POR EMPRESA DE 1987 A 1997 

 

Ao observar a evolução de reserva por empresas, Figura 9, é possível verificar o salto 

da Saudi Aramco em 1988 que se deve ao mesmo motivo do salto da Arábia Saudita 

explicado anteriormente, já que a produção do país é monopolizada pela empresa. Além disso, 

pode-se acrescentar a permanência do domínio das NOC’s como detentoras de reservas, 

ocupando as 12 primeiras posições em 1997, seguida pela Shell que aparece no 13º lugar. 

Comparando com 1987 a Shell caiu duas posições devido a inclusão das empresas russa 

Lukoil e da chinesa CNPC no ranking. A Petrobrás ocupava a décima quinta posição no ano 

de 1997 com aproximadamente 7,3 bb (billion barrel) de reserva provada. 

No ano 1997 vemos que 82% das reservas pertencem as 50 maiores empresas do 

mundo, esse número era de 79,7% em 1987, confirmando a tendência de centralização do 

mercado de petróleo. Podemos acrescentar também que as NOC’s recuaram cerca de 3% em 
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10 anos no controle das reservas mundial entre as 50 maiores empresas do mundo, saindo de 

94% para 91,3%.  

 

Figura 9 - Reservas de 1987 a 1997 por empresa (bb). 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir do relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 1997). 

 

5.5  REFINO POR PAÍS DE 1987 A 1997 

Ao analisar a evolução do refino em 10 anos não se percebe grandes variações, Figura 

10. Neste período destaca-se a Coréia do Sul que em 1987 aparecia na 26ª posição e em 1997 

já era o sexto país no ranking de refino com uma capacidade de 2,32 mdb, o que representa 

um aumento de 209% em 10 anos. As maiores empresas responsáveis pelo refino na Coréia 

do Sul são companhias privadas como a GS Caltex, na qual a Chevron detém 50% das 

participações (CHEVRON,2018), SK Energy e Hyundai Oilbank.  

Ademais os EUA continuam com o domínio absoluto nessa área terminando o ano de 

1997 refinando 15,71 mbd. Em segundo lugar aparece a Rússia com a capacidade de refino de 

5,73 mbd. É interessante verificar que nesse mesmo ano os Estados Unidos teve uma 

produção de 8,27 mbd e a Rússia de 6,17, o que demostra que o primeiro é um país 

importador de petróleo, enquanto o segundo é exportador. 
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Ao observar sob a óticas dos países com empresas nacionais percebe-se que estes 

continuam a não ocupar as primeiras posições no quesito refino. Dentre os países com 

empresas estatais o Brasil é o primeiro da lista aparecendo na décima primeira posição com 

capacidade de refino de 1,75 mbd. 

 

Figura 10 - Refino por país de 1987 a 1997. 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir dos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2007). 

 

5.6  REFINO POR EMPRESAS DE 1987 A 1997 

Dez anos após o início da coleta de dados da PIW não se percebe movimentos 

drásticos nos números do refino por empresa, Figura 11. A maior mudança deve-se a PDVSA 

que saiu da nona para a terceira posição no ranking, ultrapassando a Petrobrás como maior 

empresa nacional em capacidade de refino. Em dez anos a PDVSA saiu de 1,26 mbd para 

2,82 mbd o que representa um aumento de 123%. No topo do ranking vemos uma alternância 

entre a Shell e a Exxon que ao longo de dez anos se alternaram como a maior empresa de 

refino do mundo.  

Ao final do ano 1997, 56,7% do refino mundial era advindo das 50 maiores empresas 

do mundo, um aumento de 3,1% comparado com o final de 1987, o que confirma a tendência 

da maior concentração de recursos nas maiores empresas. Além disso, 44,1% do refino entre 

as 50 maiores empresas era proveniente de companhias nacionais versus 36,2% em 1987. 

Esse aumento na participação das NOC’s foi liderado pela venezuelana PDVSA, Saudi 

Aramco, Pemex e a Petrobrás que juntas incrementaram em 3.43 MMbd o mercado de refino. 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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Por outro lado, as empresas internacionais não apresentaram evolução alguma no período 

permanecendo com a capacidade de refino estagnada em aproximadamente 24 MMbd em 10 

anos, tendo até algumas empresas que reduziram a capacidade, como a Chevron e a Texaco. 

 
Figura 11 - Refino por empresa de 1987 a 1997. 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir do relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 1997). 

 

5.7 TAXA RP POR PAÍS EM 1997 

Em 1997 o Iraque se apresentava com a maior taxa R/P do mundo em função de um 

aumento significativo de reservas em 1995, o Kuwait que dez anos antes era o maior país com 

a maior taxa R/P aparece em segundo lugar. Os países membros da OPEP possuíam na época 

uma taxa R/P de 72 anos enquanto os não OPEP apresentavam um tempo de produção 

máximo de 22 anos. 

Tabela 4 - Taxa RP por país (anos). 

País Taxa R/P BP 

Iraq 264,38 

Kuwait 123,72 

United Arab Emirates 102,27 

Sudan 79,79 

Saudi Arabi 76,01 
  

Fonte: (Elaborado pelos autores partir dos dados da BP Statistical Review of World Energy, 1997). 

 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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5.8 TAXA RP POR EMPRESA EM 1997 

Através da Tabela 5 é possível observar um retrato parecido com a distribuição por 

país, a Gazprom aparecendo em quarto lugar desbancando o Sudão que em 1997 deu início a 

sua empresa nacional, mas a exploração no país é feita através de diversas parcerias com 

empresas estrangeira. Em 1997 as NOC’s tinham taxa R/P de 55 anos comparado aos 22 anos 

das IOC’s. 

 

Tabela 5 - Taxa RP por companhia (anos). 

Companhia Taxa R/P PIW 

INOC 246,97 

KPC 133,79 

Adnoc 112,5 

Gazprom 110,05 

Saudi Aramco 79,16 

  
Fonte: (Elaborado pelos autores a partir do relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 1997). 
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6 ANÁLISE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO, REFINO E RESERVAS DE 1997 A 2007 

Este capítulo abordará o desenvolvimento da indústria do petróleo nos anos de 1997 a 

2007 sempre analisando a produção, reservas e refino, com foco na divisão entre as empresas 

públicas e privadas e nos países as quais essas empresas pertencem. 

 

6.1 PRODUÇÃO POR PAÍS DE 1997 A 2007. 

Ao observar os 10 anos como um todo, através da Figura 12, chama atenção a 

evolução da Rússia neste período, país que era a terceiro maior produtor do mundo em 1997 e 

passou a ser o segundo em 2007. Ficou pouco atrás da Arábia Saudita, que nesse ano produziu 

10,27 mbd versus 10,04 da Rússia. Os Estados Unidos aparecem na terceira posição com a 

produção de 6,86 mbd. 

 

Figura 12 - Produção por ano BP 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir dos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2007). 

 

Esse crescimento da Rússia se dá por basicamente dois fatores: O primeiro deles foi o 

aumento significativo de importação dos países emergentes no período, liderado pela China e 

Índia. De acordo com GOLDMAN (2008), em 1993 a China era uma exportadora de petróleo 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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e, já no ano de 2005, ela se tornou uma grande importadora, tendo que buscar no mercado 

externo 40% do óleo consumido, atrás apenas dos Estados Unidos no ranking mundial de 

importações. Ainda segundo Goldman entre os anos de 2001 e 2005 a China foi responsável 

por 35% do consumo de petróleo e os países emergentes foram responsáveis por 90% do 

aumento da demanda. Portanto, o aumento do consumo de petróleo principalmente no início 

do século XXI, foi de suma importância para a recuperação da produção russa. 

O outro fator que contribui para a retomada na produção russa foi a chegada de 

Vladimir Putin ao poder no ano de 2000. Ao assumir o país Putin percebeu que apenas 15% 

da produção russa pertenciam ao estado, por isso iniciou uma série de medidas para retomar o 

controle das empresas. Dentre elas implantou a política das campeãs nacionais na qual as 

empresas russas deveriam não apenas buscar o lucro, mas também defender os interesses 

nacionais. Para isso foi necessário trocar o comando de algumas empresas e enfrentar a 

oligarquia russa que se apropriou de parte das empresas de petróleo ao final da União 

Soviética. Ao final de 2007 o governo Russo já possuía 50% da produção nacional 

GOLDMAN (2008). 

No ano de 2003 o Iraque sofreu uma grande redução na sua produção. Em 2002 o país 

produziu 2,12 mbd e ao final do ano seguinte a produção caiu para 1,34 mbd, uma redução de 

37%. Essa queda está relacionada com a invasão sofrida pelo país neste ano liderada pelos 

Estados Unidos. A incursão culminou na deposição do então presidente Saddam Hussein e 

que posteriormente foi condenado a morte. O pretexto para essa invasão foi que o Iraque 

possuiu armas de destruição em massa, mas ao final da expedição essa hipótese não se 

confirmou (YERGIN, 2009). 

Portanto ao final do ano de 2007 a Arábia Saudita permaneceu como a maior 

produtora de petróleo do mundo seguida de perto pela Rússia e logo depois os Estados 

Unidos.  O Brasil aparece na 14ª posição com a produção diária de 1,83 milhões de barris. 

 

6.2 PRODUÇÃO POR EMPRESA DE 1997 A 2007. 

A década de 97 a 2007, no setor petrolífero, é marcada predominantemente por fusões 

e aquisições entre grandes companhias do setor. Esse tipo de movimento empresarial pode ser 

explicado por diversos fatores, como: entrada de uma empresa em um mercado de difícil 

acesso, complementação tecnológica, eficiência operacional, aumento da capacidade de 
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disputa no setor, oportunidade de negócio, dentre outros. Abaixo vamos listar as principais 

fusões e aquisições da época analisando o impacto gerado por esses movimentos (Weston, 

2002). 

De acordo com Weston (2002) as maiores fusões ocorreram entre 1998 e 2001, são 

elas: BP e Amoco em 11/08/98 gerando uma economia operacional de 2 bilhões de dólares e 

com isso estimulando outras empresas do setor a buscar otimização. Na sequência, em 

novembro de 98, foi autorizada a combinação entre a Total e a belga Petrofina. No ano 

seguinte, a recente TotalFina, lançou uma oferta pública de $43 bilhões de dólares sobre a 

empresa nacional francesa Elf Aquitaine, se tornando então a quarta maior IOC no mundo. No 

dia 30 de novembro de 1999 foi anunciada a fusão entre a Exxon e a Mobil formando a maior 

IOC, em termos de produção, no mundo. Também no ano de 1999 a BP Amoco chegou em 

um acordo com Arco para a aquisição da mesma, a transação foi concluída, porém o U.S. 

Federal Trade Commission (FTC) ordenou que a Arco se desfizesse  de sua Operação em 

Oklahoma e de seus ativos no Alaska, a Phillips Petroleum foi a compradora. No ano de 2000 

a Chevron e a Texaco anunciaram que chegaram a um acordo de fusão entre ambas, se 

tornando em 2001 a terceira maior produtora de petróleo entre as empresas privadas. 

Voltando em 1999 tivemos a aquisição da Gulf Canadá pela Conoco, e a aquisição da Tosco 

pela Phillips que posteriormente, em novembro de 2001, se fundiram formando a 

PhillipsConoco, sétima maior produtora de petróleo da época.   

Os motivos que levaram as essas fusões são parecidos, de uma maneira geral obteve-se 

eficiência operacional reduzido funções duplicadas. Aumentou-se a capacidade de alocar 

recursos financeiros, pois as empresas aumentaram de tamanho, além de também haver uma 

troca tecnológica já que determinadas empresas são mais hábeis em determinados ramos da 

operação ou até mesmo em determinados ambientes do que outra. Entretanto houveram outras 

fusões no período relacionadas com aspectos políticos e geográficos como veremos em 

seguida. 

Além das fusões mencionadas acima houveram também alguns casos protagonizados 

por empresas russas em que a motivação não era estritamente estratégica. A começar pelo 

caso da TNK-BP. 

A TNK era uma empresa privada dominada por oligarcas russos que possuíam uma 

relação próxima com o governo. Essa empresa tinha um perfil bastante agressivo de 

negociação utilizando muitas vezes estratégias, sob o ponto de vista ético, questionáveis. A 
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relação com a BP começou no ano de 1998 quando a TNK demonstrou interesse em alguns 

campos na Sibéria que em última análise pertenciam também a Amoco, recém-adquirida pela 

BP. Acontece que para consegui esses campos a TNK arranjou que um credor da 

Chernogornef (Subsidiária da Amoco e controladora direta dos campos da Sibéria) entrasse na 

justiça pedindo um pagamento de $50.000. Em pouco tempo e de forma suspeita foi declarada 

a falência da Chernogornef e a TKN assumiu os campos da Sibéria. Mais tarde soube-se que o 

juiz que conduziu o caso foi indicado pelo governador da região Tyumen que possuía, dentro 

outros, o controle da TNK. Como resultado deste arranjo a BP perdeu 200 milhões de dólares 

que havia investido na região anteriormente. Em contra partida a BP agiu para impedir que a  

TNK tomasse empréstimo, até que em agosto de 2003 na presença de Vladmir Putin e Tony 

Blair criou-se a TNK-BP empresa com participação igualitária entre as duas partes com 

atuação na Rússia (GOLDMAN,2008). 

Ainda de acordo com GOLDMAN (2008) outra fusão que aconteceu na Rússia e 

também não foi conduzida por um caminho convencional foi a da Rosneft com a Yukos. Esta 

última era uma empresa privada resultante da transição entre a era soviética e a atual que tinha 

como acionista majoritário o magnata russo Mikhail Khodorkovsky. Podemos dizer que a 

fusão teve início com a chegada de Putin no poder e a implantação da política das national 

champions, pode-se acrescentar também o fato de Khodorkovsky não se submeter as políticas 

de Putin e por muitas vezes até desafia-lo. O estopim aconteceu quando rumores que a Yukos 

iria vender mais de 50% de suas ações a Exxon e com isso chegaria a 26% da produção 

russa¹. Ao saber que os rumores eram verdade Putin não ficou contente que tamanha 

transação estava prestes acontecer sem o aval dele, a partir daí começou a investida contra a 

Yukos. Como resultado desta investida Khodorkovsky foi acusado de corrupção, fraude e 

acabou sendo preso e levado para Sibéria, já a Yokus foi condenada a pagar $33 bilhões em 

impostos atrasados e com isso foi declarada falida. Por fim a Rosneft, empresa nacional russa, 

adquiriu o controle da Yukos aumentando a participação do governo russo na cadeia do 

petróleo no país, GOLDMAN (2008). 

Por fim, fazendo uma análise do impacto dessas fusões, podemos inferir a partir dos 

números que houve um aumento da concentração de riquezas na indústria do petróleo. Em 

1997, 76% da produção mundial pertenciam às 50 maiores empresas do mundo, em 2007 esse 

número era de 80%. Além disso, em um movimento contrário ao que vimos até aqui, a 

participação das NOC’s na produção entre as 50 maiores empresas mundial caiu na década, 
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passou de 72,7% em 1997 e para 72,3 em 2007. Essa mudança decorre da do aumento da 

produção das maiores IOC’s por conta das fusões.  

 

6.3 RESERVAS POR PAÍS DE 1997 A 2007. 

Ao analisar a reserva por país, Figura 13, é possível destacar o salto do Canadá em 

1999. Esse aumento foi devido à adição do óleo de areia (Shale Oil) descoberto na região de 

Alberta. O óleo de areia é diferente da maioria dos reservatórios convencionais, já que ele tem 

de ser extraído de areias betuminosas, resultando em um óleo mais pesado e mais complexo 

de explorar. Vale ressaltar que essa segundo o relatório anual da BP Statistical Review of 

World Energy (2005), essa é um estimativa oficial da “Canadian Oil Sands’’ sobre campos 

em desenvolvimento. Após isso o Canadá se tornou o segundo país com maior volume em 

reserva. Além do Canadá outro país que galgou posições no ranking de reservas de petróleo 

foi o Irã, no de 2002 foi feita uma revisão nas reservas do país que gerou um aumento de 31,7 

bilhões de barris deixando o Irã em terceiro lugar no ranking. Esse acréscimo de volume foi 

referente a uma revisão no oil-in-place que gerou um aumento de 14,3 bilhões de barris, além 

disso, foi revisado o fator de recuperação dos campos de 29% para 36%, além de terem sido 

feitas novas descobertas de aproximadamente 700 milhões de barris. 

 

Figura 13 - Reserva por país de 1997 a 2007 
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Fonte: (Elaborado pelos autores a partir dos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2007). 

 

6.4 RESERVA POR EMPRESA DE 1997 A 2007. 

A análise de reserva por empresa, no período de 1997 a 2007, não apresenta grandes 

variações, Figura 14. Pode-se ressaltar que a NIOC, empresa iraniana, dá um salto em 2002 

pelo motivo mencionado acima, já que a NIOC é a única empresa do país. Além da NIOC 

observamos que as empresas que passaram pelo processo de fusão tiveram um acréscimo nas 

reservas, pois houve uma unificação dos ativos entre elas. 

Ao final do ano de 2007 73,4% das reservas estavam nas mãos das 50 maiores 

empresas do mundo esse número era de 82% em 1997. Ou seja, mesmo após as fusões 

tivemos uma descentralização das reservas. Outro indicador que sofreu uma leve alteração foi 

o percentual de das reservas das NOC’s entre as 50 maiores empresas do mundo. No ano de 

1997 as NOC’s tinha 91,3% ao final de 2007 esse número era de 92%. 

 

Figura 14 - Reserva por empresa 

 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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Fonte: (Elaborado pelos autores baseado no relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017). 

 

6.5 CAPACIDADE DE REFINO POR PAÍS DE 1997 A 2007. 

O gráfico apresentado na Figura 15 é o retrato da capacidade de refino por país ao 

final do ano de 2007. Se compararmos com 1997, 10 anos antes, observa-se que a china foi 

quem deu o maior salto praticamente dobrando sua capacidade. Neste período o país asiático 

saiu 4,56 para 8,75 mbd o que representa o aumento de 92% em 10 anos. Os Estados Unidos 

seguem na liderança com a capacidade de refino de 17,59 mbd, mais que o dobro da China, 

segunda colocada no ranking.  

 

Figura 15 - Capacidade de refino por país. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2007). 

 

6.6  CAPACIDADE DE REFINO POR EMPRESA DE 1997 A 2007. 

No período de 1997 a 2007 teve-se um aumento de 8.81 mbd na capacidade de refino 

dentre as 50 maiores empresas do mundo o que corresponde a aproximadamente 20% em 10 

anos, Figura 16. Quem mais contribuiu para esse crescimento foi a empresa chinesa Sinopec 

que teve um aumento de 54% no período passando 2,37mbd para 3,65mbd e em 2007 era a 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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terceira empresa com maior capacidade de refino no mundo, atrás apenas da Shell e da 

ExxonMobil.  

Ao final do ano de 2007 verifica-se também um aumento da concentração da 

capacidade de refino em 3,2% entre as maiores empresas do mundo quando comparado ao 

final do ano de 1997. Esse aumento ocorreu em relação ás fusões que ocorreram no período. 

Outro ponto importante é que em 2006 as NOC’s ultrapassaram as IOC’s na capacidade de 

refino, ao final do ano 50,4% do refino entre as 50 maiores empresas do mundo era 

proveniente das empresas nacionais e em 2007 esse número chegou a 53,6%. Mais uma vez a 

Sinopec contribuiu de forma significativa para que as NOC’s chegassem a esse patamar. 

 

Figura 16 - Capacidade de refino por empresa 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores a partir do relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 1997) 

 

6.7 TAXA RP POR PAÍS EM 2007. 

Ao final do ano de 2007 o mundo possuía uma taxa R/P de 47,25 anos, Tabela 6. O 

Canadá se apresentava como o país que possuía a capacidade de produzir petróleo por um 

tempo mais longo às taxas da época. Esse aumento da taxa R/P do Canadá foi devido ás 

descobertas de reservas comerciais de sand oil em 2002. Os Países da OPEP poderiam 

produzir por mais 72 anos, sem alteração ao período anterior (1997), já os países não OPEP 

passaram de 22 anos para 27,71 anos. 
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Tabela 6 - Taxa RP por país em 2007. 

País Taxa RP BP 

Canada 148,91 

Iraq 147,01 

Kuwait 104,51 

United Arab Emirates 89,26 

Irã 87,4 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseada nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2007). 

 

6.8  TAXA RP POR EMPRESA EM 2007. 

A Tabela 7 mostra o ranking da taxa R/P por empresa. Ao comparar com o ano de 

1997 percebe-se algumas movimentações entre as 5 primeiras com a entrada da PDVSA e 

NIOC, saída da Gazprom e Saudi Aramco. Entretanto vale ressaltar que a tendência de 

ocupação das primeiras posições por empresas nacionais se mantém, sendo a Canadian 

Natural (CNR) a primeira IOC no ranking que aparece na 11ª posição com a taxa R/P de 31 

anos. Ao final do ano de 2007 as NOC’s tinham uma taxa R/P de 55 anos enquanto as IOC’s 

possuíam ainda mais 12 anos de produção. 

 

Tabela 7 - taxa RP por empresa em 2007. 

Companhia Taxa RP PIW 

Totais 43,46 

INOC 146,89 

KPC 106,95 

PDVSA 105,94 

Adnoc 91,9 

NIOC 86,16 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseada nos dados da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2007).
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7 ANÁLISE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO, REFINO E RESERVAS DE 2007 A 2016 

Este capítulo fará a análise dos indicadores até então abordados no período de 2007 a 

2016. Diferentemente dos capítulos anteriores esse analisará apenas 9 anos pois até o presente 

momento não saiu os relatórios de 2017 que costuma serem liberados no final do ano de 2018. 

 

7.1 PRODUÇÃO POR PAÍS DE 2007 A 2016 

Entre os anos de 2007 e 2016 a produção de petróleo mundial apresentou um aumento 

de 12% que ocorreram principalmente nos últimos 5 anos, Figura 17. Esse aumento é 

majoritariamente devido á produção do óleo de xisto nos Estados Unidos. Neste período o 

país elevou sua produção em 80%, passando de 6.860 mbd em 2007 para 12.354 em 2016, 

tornando assim o maior produtor mundial. Entretanto vale ressaltar que no ano de 2016 os 

EUA apresentaram uma queda em relação ao ano anterior, a primeira queda após 8 anos de 

aumentos sucessivos, demostrando uma possível desaceleração na produção do óleo não 

convencional.  

 

Figura 17 - Produção por país de 2007 a 2016. 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2016). 
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O aumento na produção o óleo de xisto permitiu uma maior descentralização da 

produção, já que várias empresas independentes americanas passaram a produzir um volume 

significativo. Isso pode ser demostrado ao analisarmos o percentual de produção das 50 

maiores empresas que passou de 79,8% em 2007 para 78,4 em 2016. 

 

7.2 PRODUÇÃO POR EMPRESA DE 2007 A 2016 

Analisando os dados de 2007 a 2016 das 50 maiores empresas, Figura 18, verifica-se 

que no período o aumento de produção das tops 50 foi de 10% em 9 anos. Entretanto, esse 

aumento deve-se basicamente às NOC’s, mais especificamente a Saudi Aramco, que entre 

2014 e 2016 incrementou 2,82 milhões de barris de petróleo por dia na sua produção, saindo 

de 9,53 mbd para 12,35 mbd. Além da Saudi Aramco a INOC apresentou um aumento 

significativo em 2015 e 2016, ultrapassando a NIOC e se tornando a segunda maior produtora 

do mundo com 4,65 mbd. 

 

Figura 18 - Produção por empresa de 2007 a 2016. 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado no relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017). 
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Outro ponto que chama atenção é que apesar das empresas independentes americanas 

focadas no óleo de xisto terem sofrido com a baixa do preço do petróleo como afirma o 

relatório anual da PIW em 2016, essas empresas passaram a ter 8 representantes entre as 50 

maiores do mundo em 2017, graças a inovação tecnológica e redução de custo, como consta 

no relatório anual da PIW em 2017: “As empresas Independentes focados no gás de xisto e 

tight óleo dos EUA encontraram seu caminho até as o ranking das Top 50 da PIW, este ano o 

aumento da produtividade diminuição dos custos ajudaram a lidar com preços baixos”.   

Por fim, diferentemente dos 10 anos anteriores, as NOCs voltam a aumentar sua 

hegemonia na produção sendo responsável por 76% de todo óleo produzido entre as 50 

maiores empresas do mundo, que como vimos anteriormente, esse aumento deve-se 

principalmente pela Saudi Aramco. Além disso podemos destacar a presença da Rosneft entre 

as 5 primeiras, já que em 2007 esta empresa ocupava a décima posição. 

 

7.3 RESERVA POR PAÍS DE 2007 A 2016 

Ao analisar as reservas por país de 2007 a 2016, Figura 19, chama atenção a evolução 

da Venezuela nesse intervalo. O incremento de reserva nos recursos do país se dá 

majoritariamente pelo óleo extra pesado encontrado na região do Cinturão de Orinoco 

localizada ao sul da bacia do leste, que ao final de 2016 representava 74% das reservas do 

país. Com isso a Venezuela passou a ser a líder no ranking de reservas ultrapassando a Arábia 

Saudita. 

 

Figura 19 - Reserva por país de 2007 a 2016. 
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Fonte: (Elaborado o pelos autores baseado nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2017). 

 

Apesar do aumento significativo das reservas venezuelanas a concentração desse 

recurso entre as 50 maiores empresas caiu quando comparamos o ano de 2007 com o ano de 

2016. Em 2007 o percentual das reservas pertencentes ás top 50 era de 73,4% versus 70,6% 

em 2016. Como mencionado acima essa descentralização dos recursos deve-se ao óleo de 

xisto nos Estados Unidos que criou inúmeras empresas menores independentes e ao final de 

2016 elas possuíam 39,8% das reservas americanas. Em 2007 aproximadamente 100% das 

reservas dos Estados Unidos pertenciam a empresas do grupo das 50 maiores empresas do 

mundo. 

 

7.4 RESERVA POR EMPRESA DE 2007 A 2016 

No período de 2007 a 2016 a configuração das reservas por empresa seguiu o mesmo 

direcionamento da análise feita por país. A PDVSA, empresa venezuelana, assumiu a 

liderança no ano de 2010 (Figura 20) graças ao óleo extra pesado, mencionado acima. Além 

disso, ao final do ano de 2016, aproximadamente 93% das reservas pertenciam às empresas 

nacionais havendo, portanto, pouca alteração quando olhamos o final do ano de 2007 onde 

esse número era de 92%. 

Figura 20 - Reserva por empresa de 2007 a 2016. 
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Fonte: (Elaborado pelos autores baseado no relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017). 

 

7.5 CAPACIDADE DE REFINO POR PAÍS DE 2007 A 2016 

Entre os anos de 2007 e 2016 houve um aumento de 9,7% na capacidade de refino 

mundial. Essa evolução aconteceu principalmente pelo aumento de capacidade da China, que 

cresceu 62% no período o que representa um acréscimo de 5.430 mbd. Além da China, a Índia 

também desempenhou um importante papel nesse crescimento, entre o ano de 2007 e 2017 o 

país praticamente dobrou a capacidade de refino.  

 

Figura 21 - Capacidade de refino por país de 2007 a 2016. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2017). 

 

7.6 CAPACIDADE DE REFINO POR EMPRESA DE 2007 A 2016 

A Figura 22 apresenta a evolução da capacidade de refino de 2007 a 2016 por 

empresa, por ele é possível identificar que as chinesas CNPC e Sinopec aumentaram 

consideravelmente sua capacidade na última década, sendo que a última se tornou a maior 

empresa em refino do mundo no ano de 2014. Uma das principais razões para o avanço da 
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Sinopec foram as aquisições feitas nos últimos 5 anos, que conforme o relatório anual da PIW 

de 2015 a empresa somou $50 bi. 

Com o avanço das empresas nacionais chinesas e o recuo da IOC’s Shell e Exxon, 

tivemos um aumento da participação das NOC’s em 13,3% no refino mundial o número 

passou para 53,6 em 2007 66,9% em 2016. Isso demostra que as NOC’s estão cada vez mais 

dominando a tecnologia de refino ocupando um maior espaço no mercado downstream na 

indústria. Por outro lado foi constatada uma maior descentralização também do refino no 

período em análise, o percentual da capacidade de refino entre as 50 maiores empresas passou 

de aproximadamente 60% em 2007 para 53,3% em 2016, o que demostra que as empresas 

independentes ganharam espaço na última década. 

 

Figura 22 - Capacidade de refino por empresa, de 2007 à 2016. 

 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado no relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017). 

 

7.7 TAXA R/P POR PAÍS AO FINAL DE 2016 

Observando a Tabela 8 é possível afirmar que ao final de 2016 o mundo possuía uma 

taxa R/P de 50,74 anos, aproximadamente 3 anos a mais do que na década anterior. O que 

chama atenção na tabela cima é a presença do Yemen como o país com maior taxa R/P do 

mundo, mais de 500 anos. Entretanto esse fato ocorre principalmente pela diminuição da 

produção do que pelo aumento de reservas. Desde 2015 o país se encontra em uma guerra 
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civil que afeta drasticamente a produção local, quando comparamos a produção antes e depois 

da guerra verifica-se uma redução de mais de 60%.  

Outro país que elevou sua posição no ranking foi a Venezuela, devido a descoberta do 

óleo extra pesado o país passou para uma taxa R/P de 342 anos. Com isso os países da OPEP 

elevaram sua capacidade de produzir por mais 10 anos comparado ao final de 2007, chegando 

a 83 anos de produção. O Canadá que era líder na década anterior passou para quinta posição 

principalmente pelo aumento da produção no período que foi de 35%. 

 

Tabela 8- Taxa RP por país (anos) 

País Taxa R/P BP 

Yemen 505,16 

Venezuela 342,02 

Libya 310,98 

Syria 273,97 

Canada 105,35 
  

Fonte: (Elaborado pelos autores baseada nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2017). 

 

7.8 TAXA R/P POR EMPRESA AO FINAL DE 2016 

Analisando as empresas com maior taxa R/P do mundo em 2016, Tabela 9, observa-se 

que não há grandes alterações quando comparado ao final do ano de 2007. Houve a entrada da 

Libya NOC que aumentou consideravelmente as reservas nos últimos anos. Com isso, as 

empresas nacionais passaram a ter uma taxa R/P de 55,83 anos enquanto as IOC’s de 13,5 

anos. Vale ressaltar que ao final do ano de 2016 a empresa internacional que possuía maior 

taxa R/P era a Antero Resources, empresa independente americana fundada em 2002 que 

obteve rápida ascensão adquirindo reservas de óleo de xisto, ultrapassado a canadense CNR.  

 

Tabela 9 - Taxa R/P por companhia (anos). 

Companhia Taxa R/P PIW 

PDVSA 322,09 

Lybia NOC 288,62 

Adnoc 116,89 

NIOC 94,34 

KPC 87,95 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseada nos dados da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017).  
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8 CONCLUSÕES 

 

8.1 PERCENTUAL DA INDÚSTRIA PERTENCENTE ÀS 50 MAIORES 

EMPRESAS DE PETRÓLEO DO MUNDO. 

Como mencionado anteriormente, a indústria do petróleo historicamente é um negócio 

de poucos players. No início a Standard Oil dominava o mercado de ponta a ponta, e a partir 

de uma lei antitruste foi desmembrada em empresas menores que deu origem 5 empresas do 

grupo das 7 irmãs. Após a metade dos anos 60 alguns países desenvolveram suas empresas 

nacionais o que descentralizou um pouco a indústria, no entanto sempre mais da metade da 

produção, reservas e refino estiveram em mãos das maiores empresas do setor. 

A centralização da indústria em pequenos grupos industriais deve-se principalmente a 

fatores como custo da exploração, o domínio tecnológico e o acesso às reservas. A exploração 

do petróleo, principalmente do óleo não convencional, é uma pratica extremamente cara seja 

pelo risco geológico atrelado à atividade, seja pelo ambiente desafiador que se encontram as 

novas reservas. Como consequência desses fatores o domínio tecnológico se torna uma 

ferramenta fundamental para obter sucesso nessa empreitada. Por último, por ser um recurso 

natural, as reservas se encontram em poucos países e, portanto o acesso a esse recurso 

energético é restrito. Não é por acaso que inúmeros conflitos têm como objeto central a 

disputa pelo ouro negro. 

A Figura 23 mostra qual o percentual que a produção, refino e reserva pertenciam às 

50 maiores empresas de petróleo do ano desde 1987. 
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Figura 23 - Percentual das empresas TOP 50 vs Total. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado nos dados da BP Statistical Review of World Energy, 2017 e 

no relatório da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017) 

 

Por meio da Figura 23 pode-se inferir que nos últimos 20 anos não houve mudanças 

significativas no percentual de controle das grandes empresas no setor, e também não há uma 

tendência de evolução dos indicadores. Principalmente em produção e reservas esses 

percentuais são altos, mais de 70% em ambos os casos, entretanto com a onda de fusões e 

aquisições que acontecem desde a década de 90 imaginava-se que o mercado estava cada vez 

mais centralizado, os números mostram o contrário. Por isso, baseado nos dados históricos e 

na conjuntura atual, não há razões que justifiquem uma mudança deste cenário para os 

próximos anos. 

Por fim, chama atenção que o refino tem historicamente um percentual de 

centralização menor do que os de reservas e de produção. Isso acontece, pois essa atividade 

não está restrita apenas a países detentores de petróleo. É bastante comum que países não 

produtores sejam grandes refinadores, como é o caso do Japão e da Coréia, já que é mais 

barato e seguro importar o óleo bruto e refinar no próprio país. Em relação a este indicador 

vemos que desde 2010 a uma queda no seu percentual. Apesar de ser um movimento recente, 

sugere que cada vez mais países estão tendo acesso à tecnologia de refino e, portanto estão 

sendo capazes de realizar o processo de forma independente.  
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8.2 .PERCENTUAL DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO, REFINO E 

RESERVAS DAS NOC’s vs IOC’s. 

A Figura 24 mostra o percentual de produção, reservas e refino das NOC’s desde 1987 

entre as 50 melhores empresas do mundo. É possível perceber que a capacidade de refino 

apresenta uma tendência de alta, enquanto que os percentuais de reservas e produção não 

sofreram modificações drásticas ao longo dos últimos 30 anos. 

 

Figura 24 - Percentual dos indicadores das NOC’s entre as TOP 50. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado nos dados da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017) 

 

O refino, como foi mostrado anteriormente, está cada vez mais descentralizado e é 

possível notar isso quando vemos que as NOC’s vem aumentado o percentual dessa atividade 

ao longos dos anos. Em 2005 foi o primeiro ano que esse percentual ultrapassou 50%, ou seja, 

as empresas nacionais refinaram mais do que as internacionais. Essa tendência se confirma 

não só pelo domínio tecnológico, mas também pelas taxas de crescimento dos países 

emergentes que investem cada vez mais nesse setor. Portanto a tendência é que cada vez mais, 

os países passem a refinar o petróleo localmente ao invés de importarem os derivados do 

produto. 

Quando se observa o percentual de reserva pertencente às empresas nacionais chama 

atenção o valor elevado deste número, algo em torno 92% ao longo desses anos. Já a 

produção das NOC’s corresponde a aproximadamente 72% do total desde 1987. Com isso, 

verifica-se que há um gap de 20% entre as reservas e a produções. Isso ocorre, pois algumas 

empresas produzem um percentual inferior ao que possuem de reserva e outras um percentual 

maior ao que tem de reservas. Como exemplo pode-se observar na tabela 10 a Arábia Saudita 

que possui 22% das reservas mundiais, mas sua produção corresponde a 17% da produção 
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total. Outra situação onde a diferença é ainda maior é caso da Venezuela. O país possui 25% 

das reservas mundiais, mas sua produção corresponde a apenas 4% da produção total.  

A partir da Tabela 10 percebe-se que, de uma maneira geral, as IOC’s tendem a 

produzir um percentual maior do que tem de reservas, já com as NOC’s acontece o contrário.  

 

Tabela 10- Percentual de Reservas e de Produção por empresa. 

Empresas Reservas Produção 

Saudi Aramco 22% 17% 

Nioc 13% 6% 

Adnoc 8% 3% 

KPC 9% 4% 

PDVSA 25% 4% 

ExxonMobil 1% 3% 

BP 1% 3% 

Lukoil 1% 3% 

Royal Dutch Shell 1% 3% 

Chevron 1% 2% 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado nos dados da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017). 

 

No entanto, ao analisar a Figura 25, pode-se afirmar que nos últimos 30 anos as houve 

uma diminuição da diferença da taxa R/P entre NOC’s e IOC’s. É notável que a diferença 

entre ambas é expressiva, mas mostra que as IOC’s apesar de possuírem um “tempo de vida” 

reduzido se mostraram sempre capazes de adaptarem com as mudanças e continuarem como 

agentes relevantes no mercado do petróleo. 

 

Figura 25- Taxa R/P NOC's vs IOC's em anos. 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores baseado nos dados da Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 2017). 
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Como exemplo, pode-se citar a Shell que em 1987 possuía 12 anos de “vida”, ao olhar 

a taxa R/P, e ao longo desse período conseguiu repor suas reservas e se manter no topo do 

ranking das empresas do setor. Portanto, é de se esperar que as empresas privadas 

internacionais, por meio do poderio financeiro e influência política, aquisições de companhias 

e fusões continuem a ocupar um espaço relevante na indústria do petróleo. A partir dos 

números apresentados não é possível inferir que essas empresas estão a perder espaço, pois 

nos últimos 30 anos os principais indicadores se mantiveram estáveis, de uma forma geral. 
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