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RESUMO 

 

A indústria do petróleo está inserida em um panorama absolutamente instável. É um 

mercado que não se limita às estratégias e decisões das companhias atuantes, mas 

sujeita-se às definições dos Estados detentores de reservas, à volatilidade do preço 

do barril, às questões geopolíticas e à instabilidade em outros setores da economia. 

O final do século XX e o início do XXI foram marcados por muitos eventos na indústria 

do petróleo relacionados à ascensão da China, à atuação da OPEP, aos novos 

investimentos dos Estados Unidos e às consequentes variações do mercado frente 

aos acontecimentos geopolíticos. Diante disso, as empresas privadas e estatais se 

adaptaram a cada mudança desse cenário possibilitando uma análise bastante 

dinâmica.  

O objetivo desse trabalho é, a partir da análise de 3 variáveis: reservas provadas, 

produção de petróleo e capacidade de refino, investigar e comparar o desempenho 

de empresas estatais e privadas, por um período significativo, 30 anos desde o final 

do século XX até 2017. Para esse fim, foram coletados e analisados os dados 

disponibilizados nos relatórios anuais da PIW e da BP e dividiu-se em dois grandes 

grupos: empresas estatais e privadas. Assim tornou-se viável quantificar o 

desempenho e relacionar com as transformações no mercado de petróleo. O 

esperado é que seja possível compreender por que razões ocorreram as oscilações 

numéricas existentes e a partir disso, tentar projetar o provável cenário futuro. 

Palavras Chave: Reservas Provadas de Petróleo. Produção de Petróleo. Capacidade 

de Refino. IOCs. NOCs. Saudi Aramco. CNPC. Petrobras. ExxonMobil. BP. Shell. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The oil industry is inserted in an absolutely unstable scenario. It is a market that is not 

limited to the strategies and decisions of their companies, but is submitted to the 

definitions of the states that own reserves, the price volatility, geopolitical issues and 

instability in other sectors of the economy. The end of the 20th century and the 

beginning of the 21st century was marked by many events in the oil industry related to 

the China rising, OPEC role, the new investments by the United States and the 

consequent market instability in face of geopolitical events. In view of this, NOCs and 

IOCs have adapted to each change, enabling a very dynamic analysis.  

The purpose of the paper is, from the analysis of 3 variables: proven reserves, oil 

production and refining capacity, investigate and compare the performance of NOCs 

and IOCs, for a significant period, 30 years from the end of the 20th century until 2017. 

Therefore, the data made available in the annual reports of PIW and BP were collected 

and analyzed and divided into two large groups: NOCs and IOCs. Thus, it became 

feasible to quantify performance and relate it to changes in the oil market. What is 

expected is that it will be possible to understand why the existing numerical oscillations 

occurred and try to project the probable future scenario. 

Keywords: Oil Reserves. Oil Production. Refining Capacity. IOCs. NOCs. Saudi 

Aramco. CNPC. Petrobras. ExxonMobil. BP. Shell. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  MOTIVAÇÃO 

 

Segundo o BP Statistical Review 2020, o petróleo é a fonte de energia mais 

utilizada do mundo, ocupando 33% da matriz energética global. No Brasil ele compõe 

36% da matriz energética (BEN, 2019).  

Desde o período antes de Cristo usava-se o petróleo para diversos fins, como 

impermeabilizante, argamassa, para construção de estradas e até como remédio. 

Entretanto, somente na idade contemporânea surgiu demanda suficiente para 

a produção de petróleo em quantidades industriais e, dessa forma, o “óleo negro” 

começou a assumir um papel significativo nas relações comerciais. 

A chamada “moderna indústria do petróleo” iniciou-se em agosto de 1859, no 

oeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com a perfuração de poços pelo lendário 

Coronel Drake. Apesar disso, foi no século XX que o petróleo assumiu um papel 

crucial: os países que tivessem domínio desse recurso energético teriam autonomia, 

soberania e poder. 

A justificativa para o poderio que o petróleo detém é simples, a energia é a base 

da sociedade industrializada. 

Energia é um elemento fundamental para o funcionamento de todos 
os setores de um país, desde a comunicação e transporte, passando 
pelo desenvolvimento social, o aquecimento, a alimentação, a garantia 
de conforto e de qualidade de vida, bem como a movimentação da 
força militar (combustíveis para as máquinas de guerra e eletricidade 
para o funcionamento de armamentos, computador, satélites, radares 
e outros). (MONIÉ e BINSZTOK, 2012, p.6) 

Segundo Yergin (2014), o petróleo é, dentre todas as fontes de energia, a maior 

e mais problemática devido ao seu caráter estratégico, à sua distribuição geográfica, 

ao padrão recorrente de crise em seu fornecimento e a inevitável e irresistível tentação 

de tomar posse de suas recompensas. 

Entender o desenvolvimento da incessante busca pelo petróleo e, dessa forma, 

conhecer seus inúmeros protagonistas (tanto empresas estatais, quanto privadas) é 
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também compreender a história e as relações internacionais a partir do século XX até 

hoje.  

A equação petróleo igual a poder já havia sido provada nos 
campos de batalha na Primeira Guerra Mundial, e desse conflito surgiu 
uma nova era de relações entre as companhias de petróleo e as 
nações [...] se petróleo era poder, era também símbolo de soberania, 
o que inevitavelmente representava uma colisão entre os objetivos das 
empresas e os interesses das nações estados, um conflito que viria a 
se tornar um duradouro traço característico da política internacional 
(YERGIN, 2014) 

 

1.2   OBJETIVO 

 

Para compreender o desenvolvimento recente do mercado de petróleo deve-se 

entender o contexto histórico em que ele está inserido, o comportamento e as 

estratégias dos Estados, detentores das reservas de petróleo, e das grandes 

companhias petrolíferas, protagonistas desse enredo. A compreensão desses fatores 

amplia o entendimento econômico, social e geopolítico, já que fontes energéticas são 

recursos valiosos para o tipo de sociedade que vivemos hoje.  

Dentro da indústria do petróleo, existem três variáveis que guiam as decisões 

das empresas: reservas provadas, produção de petróleo e capacidade de refino. Isso 

porque, para as empresas garantirem a perenidade: se elas atuam no upstream, há a 

necessidade de expandir a quantidade de reservas e investir em produção, e para 

empresas integradas ou que atuam no downstream, aumentar a capacidade de refino. 

Esses fatores estão diretamente relacionados com acordos internacionais, 

desenvolvimento de tecnologias, conflitos políticos, instabilidade econômica, entre 

outros. 

O objetivo deste trabalho é primeiramente, apresentar o contexto histórico para 

viabilizar a compreensão sobre o cenário atual e depois, analisar os comportamentos 

das empresas estatais e privadas, com base nas 3 variáveis apresentadas, 

juntamente com as devidas justificativas para as ações tomadas e suas respectivas, 

e impactantes, consequências no mercado. Por fim, serão avaliadas 6 grandes 

empresas sendo 3 estatais e 3 privadas, para que através do estudo individual outras 

características estratégicas sejam percebidas. 
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A relevância desse trabalho está no fato de existirem poucos estudos, no Brasil, 

que analisem e comparem as empresas estatais e privadas do setor petrolífero. Esses 

dois grupos tem perfis diferentes e atuações extremamente relevantes, portanto, ter a 

ciência do que tem acontecido na indústria, quais investimentos são mais vantajosos 

e suas razões, quais as decisões tomadas que foram assertivas ou que falharam, 

permite que como empresa, possa-se pensar de forma mais ampla, como Estado, 

definir estratégias com base no que é positivo financeiramente, ambientalmente e 

socialmente e como sociedade, acompanhar os rumos socioeconômicos com 

pensamento crítico. 

1.3   ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo que o primeiro capitulo 

consiste na introdução, apresentação de proposta do estudo e sua contribuição 

acadêmica, a metodologia de estudo e desenvolvimento, ou seja, as fontes utilizadas 

para a coleta de dados, elaboração dos gráficos e análises mostrados ao longo do 

trabalho.  

O segundo exibe uma revisão bibliográfica que contém o histórico da indústria 

do petróleo até o período de análise. 

 O terceiro desenvolve e analisa as variáveis de estudo: quantidade de reservas 

provadas, produção de petróleo e capacidade de refino de empresas estatais e 

privadas.  

O quarto considera 3 empresas estatais - Saudi Aramco, CNPC e Petrobras - 

e 3 privadas - ExxonMobil, Shell e BP -, para uma avaliação mais detalhada e 

particular do comportamento de empresas significativas para o trabalho.  

Finalmente, o quinto capítulo traz a conclusão deste trabalho, procurando 

evidenciar suas contribuições, lacunas e expectativas para estudos futuros. 

1.4   METODOLOGIA 
 

Esta seção apresenta a base de dados utilizada para a análise do 

desenvolvimento das empresas estatais e privadas em relação as variáveis: reservas 

provadas, produção de petróleo e capacidade de refino, de 1987 a 2017. O período 
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escolhido é repleto de oscilações posto que há avanços e investimentos de alguns 

países, retração de outros e tudo isso impacta o desenvolvimento das empresas. 

Para que essa análise seja completa, a apresentação do contexto histórico faz-se 

relevante pois ao analisá-lo, torna-se nítida a sua influência nos acontecimentos 

recentes. Por isso, o presente trabalho também abordará os episódios mais 

importantes, da indústria do petróleo, no século XX. 

Para esse tipo de análise, é necessário utilizar uma base de dados confiável e por 

isso, foram coletadas as informações quantitativas disponibilizadas pela Petroleum 

Intelligence Weekly (PIW) e BP Statistical Review of World Energy em seus relatórios 

anuais.  

1.4.1 Petroleum Intelligence Weekly (PIW) 

 

O PIW, publicado pela Energy Intelligence, é um periódico semanal que 

apresenta um relatório anual que constrói um ranking das maiores empresas mundiais 

de petróleo e gás natural, e usa como critério de classificação as seguintes variáveis: 

 Reservas de óleo; 

 Reservas de gás natural; 

 Produção de petróleo; 

 Produção de gás natural; 

 Capacidade de refino; 

 Volume de vendas de produtos. 

O ranking é baseado em dados operacionais de mais de 130 companhias. O 

foco nas operações permite comparações significativas entre os diferentes tipos de 

empresas e, portanto, difere das classificações corporativas comuns que tendem para 

a análise financeira e descartam as empresas que são de capital fechado e, portanto, 

não são listadas em bolsas de valores. Ademais o uso de variáveis estritamente 

financeiras incorpora uma elevada variabilidade numa atividade já intrinsecamente 

volátil. 

As empresas são comparadas nas seis diferentes áreas operacionais citadas e 

é atribuída uma classificação ordinal dentro de cada categoria. Tais classificações 
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individuais são então somadas para determinar a posição geral cumulativa, dando a 

cada uma das seis métricas um peso igual. O resultado dessa soma compõe o Energy 

Intelligence Ranking Index, usado para classificar quais serão 50 principais empresas 

e determinar suas posições. 

Depois de coletados, os dados foram divididos em dois grupos: empresas 

estatais e empresas privadas, posteriormente, os valores, referentes as empresas que 

compunham cada grupo, de reservas provadas, produção de petróleo e capacidade 

de refino foram somados e isso foi replicado para todos os anos da análise. Dessa 

forma, encontra-se o comportamento ao longo dos anos e isso possibilita a 

investigação das causas das oscilações. 

1.4.2 BP Statistical Review of World Energy 
 

O BP Statistical Review of World Energy é um relatório anual desenvolvido pela 

empresa multinacional British Petroleum (BP), sediada no Reino Unido, 

disponibilizado pela empresa em seu site.  

O objetivo do estudo é analisar de forma individual e quantitativa, como cada 

país utiliza as fontes de energia disponíveis em seu território. 

Os números apresentados, categorizados por países, nos trazem informação 

sobre as quantidades de reservas e produção de petróleo, gás, carvão, energia 

nuclear, hidroeletricidade e fontes renováveis alternativas; capacidade de 

processamento de fontes não renováveis; e até mesmo, os valores de emissão de gás 

carbônico (CO2).  

Com os dados disponibilizados pela BP é possível comprovar estatisticamente, 

como os dados da PIW são relevantes, além de compreender como cada país se 

relaciona quantitativamente com a indústria de energia e compará-los. Essa relação 

afeta a geopolítica global, já que existem diversos cenários, dependendo da geologia 

e políticas internas de cada país e isso gera a necessidade de negociações e acordos.  
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2 HISTÓRICO 

 

A moderna indústria do petróleo teve início em 1859, no estado de Pensilvânia, 

nos Estados Unidos, com a perfuração do primeiro poço comandada por Edwin L. 

Drake. 

O querosene foi o primeiro derivado a ser utilizado, na iluminação, 
substituindo o óleo de baleia, que era barato, mas cujo preço estava 
em elevação pela redução da quantidade desses animais. Até então, 
embora já conhecido há vários séculos, apenas vazamentos casuais 
de petróleo, devido a exsudações que atingiam a superfície, eram 
aproveitados. (D’ALMEIDA, 2015, p.66) 

 

Durante cerca de 30 anos, o petróleo foi usado basicamente para iluminação. 

Somente no século XX, o desenvolvimento do motor a explosão dá ao petróleo a 

aceleração decisiva.  

Apesar da relevância do petróleo nessa época foi somente na primeira década 

do século XX, que ele começou a assumir o lugar de destaque que perdura até os 

dias atuais. Ainda assim, não tinha a importância econômica do século atual, mas 

mostrou-se extremamente relevante para a indústria militar. 

2.1   STANDARD OIL E AS “SETE IRMÃS” 
 

Já na segunda metade do século XIX a demanda crescente por iluminação 

artificial, principalmente nas áreas urbanas dos Estados Unidos, era imensa e só 

mostrava perspectivas de crescimento. Além disso, as fontes existentes mostravam-

se inadequadas, além de possuírem um custo elevado. Apesar de existirem 

alternativas, tais como o óleo proveniente do caroço de algodão e o querosene de 

xisto, o petróleo se apresentava como a melhor alternativa, tanto por seu custo, quanto 

pela facilidade de produção em larga escala. 

Segundo Chandler, após seis anos da descoberta dos primeiros poços de 

petróleo no estado da Pensilvânia, John Rockfeller e um amigo criaram, em 1865, as 

primeiras refinarias com capacidade de produção de 500 barris por dia (bpd). Em 

1869, as plantas já eram capazes de produzir cerca de 1.000 bpd. No ano seguinte, 

com a incorporação de outras três refinarias, formou-se a Standard Oil de John 

Rockfeller, que já despontava com a maior capacidade de refino do mundo. Sua 
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estratégia era investir numa integração vertical, ou seja, obter o controle de empresas 

responsáveis pelas várias fases da exploração do petróleo, e não uma integração 

horizontal. Dessa forma, em 1890, a Standard Oil possuía 39 refinarias de petróleo 

nos Estados Unidos (EUA), 100.000 empregados, 6.500 km de oleodutos e 20.000 

poços de petróleo espalhados pelo mundo, o que representava cerca de 90% da 

capacidade mundial de perfuração, refino e distribuição, um verdadeiro monopólio. 

(DURAN, 2017) 

O gigantismo da Standard Oil fez com que John Rockefeller se tornasse o 

homem mais rico do mundo e o primeiro americano a ter mais de US$ 1 bilhão. 

O início do século XX foi marcado por um conjunto de novos acontecimentos 

que serviram para modificar a estrutura da produção petrolífera norte-americana: a 

mobilização política a favor do fim do controle quase monopolista exercido pela 

Standard Oil, a descoberta de novas reservas de petróleo no país, principalmente no 

Texas, e o surgimento de novas companhias. (YERGIN, 2014) 

Em 1911, o Supremo Tribunal dos EUA, baseado na lei Sherman, ordenou o 

desmantelamento do Trust da Standard Oil, - organização empresarial de grande 

poder de pressão no mercado - em 34 companhias independentes regionais e, então, 

o monopólio torna-se um oligopólio.  

Entre estas "novas empresas" destacam-se a Standard Oil of New Jersey (atual 

Exxon), a Standard Oil of New York (Mobil, posteriormente adquirida pela Exxon) e a 

Standard Oil of Califórnia (atual Chevron), que podem ser chamadas de majors; além 

de outras grandes empresas do setor (Amoco, Conoco, Sohio, Atlantic, Pennzoil, 

Marathon). 

Estabeleceram-se juntamente com a produção de petróleo no Texas e na 

Califórnia novos fluxos comerciais com o exterior, expandindo as rotas marítimas de 

petróleo. A exploração das reservas texanas permitiu que outras duas companhias, a 

Gulf Oil e a Texaco, se juntassem às herdeiras da Standard Oil, Exxon, Chevron e 

Mobil, na formação do cartel petroleiro internacional chamado de “Sete Irmãs”, que 

será explicado a seguir. 
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Por sua vez, o desenvolvimento da produção de petróleo nos 
Estados Unidos e seu controle exercido pela Standard Oil foram 
determinantes para assegurar algumas das características 
fundamentais da atividade petrolífera: a saber, a tendência à 
concentração econômica, a integração das atividades produtivas e o 
controle monopolista dos mercados. (GEORGE, 1952, p.132) 

 

Na Figura 1 é possível observar a força econômica da Standard Oil, já que seu 

desmembramento originou empresas que estão até hoje atuando fortemente no 

mercado de óleo e gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1873, enquanto o lado ocidental do planeta era dominado pelo 

monopólio da Standard Oil, a Europa também investia em estudos e métodos para 

produzir e refinar o próprio petróleo, vindo da região de Baku, na então Rússia, atual 

Azerbaidjão, com amplas reservas de petróleo de alta qualidade e seu estratégico 

porto natural, para abastecer o mercado interno russo. 

Figura 1 - Empresas resultantes da Standard Oil 

Fonte: Visual Capitalist 
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Mas foi somente em 1907, que que surgiu a Royal Dutch-Shell, a primeira das 

“Sete Irmãs” européia. Isso ocorre após a fusão da empresa de petróleo holandesa 

Royal Dutch Co. com a Shell Transportand Trading Co., uma empresa familiar 

britânica que prosperou na logística marítima de importações e exportações e se 

especializou no desenvolvimento de navios movidos a vapor para transportar petróleo 

bruto. 

Em 1883 foi encontrado petróleo nas Índias Orientais Holandesas 
(Sumatra e Bornéu) e, sete anos depois, foi fundada uma empresa 
holandesa – a Royal Dutch Co. – para explorar o petróleo nessa região 
que se converteu no terceiro maior centro produtor da época. A 
Standard Oil, então líder mundial, entrou em confronto aberto contra 
os dois grupos europeus – usando armas como redução de preços, 
boatos, suborno e sabotagem – que, em 1907, fundiram-se formando 
outra major, a Royal Dutch-Shell, sob o comando do executivo 
holandês  Henri Deterding.(D’ALMEIDA, 2015, p.70) 

 

Em 1909, um grupo britânico criou a Anglo Persian Oil Co. (APOC) com o 

objetivo de investir na prospecção de petróleo, com incentivo do seu governo. A 

empresa fez um contrato de concessão com o governo persa para investigar uma 

região de 1.200.000 km² no atual Irã, construindo lá, a que foi a maior refinaria do 

mundo, Abadan (início da operação em 1912), para abastecer o mercado indiano.  

Como na Europa não havia reservas petrolíferas significativas, o governo 

britânico, que estava preocupado com a eficiência da frota marítima inglesa movida a 

carvão, apoiou a compra da APOC, que estava muito endividada; e o líder britânico 

Winston Churchill decidiu que os navios de guerra da Marinha Real deveriam ser 

convertidos para usar petróleo. 

 

A Inglaterra tinha carvão, mas não petróleo, o que deixava sua 
marinha muito dependente do fornecimento das companhias privadas. 
Churchill previa que a inovação tecnológica (substituição do carvão 
pelo petróleo) geraria uma vantagem da marinha inglesa frente à 
alemã, grande rival da época na grande corrida armamentista naval 
entre as duas potências. A vantagem seria devido à maior eficiência 
volumétrica do petróleo, que tornaria os navios mais leves e com 
manobras mais rápidas, além de liberar homens da função de carregar 
carvão para as caldeiras durante as batalhas. E, ainda, era mantida a 
influência britânica na então Pérsia, região cobiçada também pela 
Rússia. (D’ALMEIDA, 2015, p.71) 
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Com os investimentos britânicos, a Anglo tornou-se outra major e era a empresa 

de petróleo mais lucrativa do mundo, já que o governo persa não ficava com nenhuma 

parte do óleo encontrado. 

Entre as décadas de 1920 e 1940 o padrão de vida da Grã-Bretanha foi apoiado 

pelo petróleo do Irã: carros, caminhões, ônibus, fábricas britânicas e os navios da 

Marinha Real usavam óleo iraniano. 

Em 1954 a APOC transformou-se na British Petroleum (BP) e foi privatizada em 

1987, já no governo liberal de Margareth Thatcher. 

Portanto as grandes companhias privadas mundiais estavam consolidadas, com 

grande influência econômica e política, num amplo processo de internacionalização, 

vindo a constituir o grupo das “Sete Irmãs”: as americanas Exxon, Mobil, Chevron, 

Gulf e Texaco e as europeias RD Shell e BP. (D’ALMEIDA, 2015). 

As “Sete Irmãs” chegaram a controlar 85% do petróleo produzido fora dos EUA 

e 90% da produção dos países do Oriente Médio e da Venezuela, além do refino e 

distribuição de produtos derivados em mais de 90% dos consumidores mundiais. 

Estas multinacionais eram verticalmente integradas e tinham estreitas relações de 

cooperação (SILVA, 2003; CAMPOS, 2014 apud MAXIR, 2015).  

Desde 1928, as “Sete Irmãs”, por meio de uma coordenação cartelizada e com 

o domínio da indústria mundial de petróleo, haviam dividido o mercado internacional 

(de acordo com suas participações naquele ano) e passaram a atuar em prol da 

administração dos preços. 

2.2   O PETRÓLEO NO CENÁRIO DE GUERRAS 
 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) consagrou a relevância militar do 

petróleo. Os cavalos e locomotivas a carvão foram substituídos por veículos movidos 

por motores a gasolina ou diesel que foram decisivos na mobilização das tropas e da 

maquinaria de guerra. 

O petróleo foi fator decisivo nos rumos da Primeira Guerra Mundial, o uso das 

máquinas movidas a óleo, sobretudo o motor de combustão interna, foi o principal 

fator de desequilíbrio entre as forças que disputavam no centro de batalha. Antes da 

guerra, já se imaginava que o uso da tecnologia baseada no combustível do petróleo 

seria determinante, no entanto sua dimensão mostrou-se muito além do imaginado. 
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Foi uma guerra entre homens e máquinas. E essas máquinas 
eram movidas a óleo [...] durante a primeira guerra mundial o óleo e o 
motor de combustão interna mudaram todas as dimensões do conflito 
armado, até mesmo o próprio significado da mobilidade na terra, no 
mar e no ar. (YERGIN, 2014) 

 

 

 

Na Figura 2 pode-se observar que em 1925, no período entre guerras, existiam 

poucos países produtores de petróleo, entre eles, os Estados Unidos, seguido pelo 

México, Rússia e Irã (dominado pela presença britânica); Polônia, Romênia, Índia, 

Indonésia, Venezuela, Peru e Argentina também produziam, mas valores menores. 

Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o fornecimento e abastecimento de 

óleo foi novamente um componente significativo do conflito, já que a Alemanha não 

possuía reservas e precisava se apossar de reservas externas. 

Figura 2 - Produção mundial de petróleo em 1925 (bpd) 

Fonte: LIMA, 2015 
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O objetivo prioritário das tropas alemãs que invadiram a União Soviética era o 

controle dos valiosos campos petrolíferos da região de Baku. O fracasso dessa 

tentativa deixou os nazistas sem combustível para resistir à contra-ofensiva conjunta 

das tropas anglo-americanas e soviéticas que culminou com a sua derrota em 1945. 

 Enquanto isso, na região do Pacífico, a imposição de um embargo norte-

americano às exportações de petróleo para o Japão – um país altamente dependente 

dos suprimentos externos de energia – levou os dirigentes japoneses à convicção de 

que a guerra seria inevitável. Foi esse o motivo, juntamente com a ambição de tomar 

posse das reservas petrolíferas da atual Indonésia (na época uma colônia holandesa), 

que levou o Japão a atacar de surpresa Pearl Harbor, base naval dos Estados Unidos, 

em 1941. (FUSER,2015) 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, as imensas reservas do Oriente Médio – 

quase totalmente sob o controle de empresas norte-americanas e britânicas, que as 

comercializavam a preços baixos – constituíram um fator decisivo na reconstrução das 

economias da Europa Ocidental e do Japão. Nos anos 60, o petróleo substituiu o 

carvão como a principal fonte de energia do mundo. 

 Durante as três décadas após a Segunda Guerra, o consumo mundial de 

petróleo cresceu a taxas superiores a 7% ao ano. Uma parcela crescente dessa 

demanda passou a ser suprida pelos países produtores do Golfo Pérsico. Com o 

declínio do imperialismo britânico, antes hegemônico no Oriente Médio, e a ascensão 

do nacionalismo, que enfraqueceu a influência das grandes empresas petroleiras – 

em sua maioria norte-americanas –, os soviéticos passaram a disputar influência com 

os EUA na região, embora sem muito sucesso. 

 

2.3   CRIAÇÃO DA OPEP 
 

Após a II Guerra Mundial a cooperação interna das “Sete Irmãs” despertou em 

países detentores de grandes reservas o desejo de se unirem em prol de um objetivo 

comum, a obtenção cada vez maior de receitas a partir da exploração petrolífera em 

seus próprios territórios.  

Deste modo, após a fracassada tentativa da Venezuela, em 1949, de 

estreitamento das relações com a Arábia Saudita, Kuwait, Irã e Iraque, os preços do 
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petróleo declinaram, e com isso as rendas obtidas a partir da taxação da produção de 

petróleo nos países detentores das reservas também reduziram.  

Neste sentido, os pontos decisivos que desencadearam a criação de uma 

organização de países produtores de petróleo foram:  

 As reduções unilaterais dos preços de referência pagos pelo petróleo da Arábia 

Saudita e da Venezuela no início de 1959 pela British Petroleum (BP) em cerca 

de 10%; 

 Em 1960, a redução unilateral iniciada pela Standard Oil Company of New 

Jersey (Exxon) em cerca de 7%. Em ambos os casos as demais petroleiras 

seguiram os movimentos de reduções (PERTUSIER, 2004). 

Deste modo, em 1960, em Bagdá, no Iraque, foi criado um cartel de países 

produtores para enfrentar o cartel das “Sete Irmãs”, a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). Os países fundadores foram Irã, Iraque, Kuwait, 

Arábia Saudita e Venezuela, e em todos eles a exploração do petróleo é controlada 

pelo Estado. 

A Organização deixou claro os objetivos de sua formação e sua atuação no 

mercado internacional do petróleo, segundo o Artigo 2 do Estatuto da OPEP:  

“O principal objetivo da Organização será a coordenação e a unificação das 

políticas de petróleo dos Países Membros e a determinação das melhores formas de 

salvaguardar seus interesses, individualmente e coletivamente.  

A Organização deverá encontrar formas e meios de garantir a estabilização dos 

preços nos mercados internacionais de petróleo com objetivo de eliminar flutuações 

nocivas e desnecessárias.  

Serão tomados em consideração em todos os momentos os interesses das 

nações produtoras e a necessidade de garantir uma renda estável para os países 

produtores; uma oferta regular, econômica e eficiente para as nações consumidoras 

de petróleo; e um retorno justo àquele capital que investem na indústria do 

petróleo.(OPEC STATUTE, 2012, p. 1 apud MAXIR, 2015).” 

Embora a OPEP não tenha logrado êxito em restaurar os preços oficiais aos 

patamares anteriores aos cortes de 1959 e 1960, tal qual era seu objetivo inicial, a 
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sua formação foi importante no contexto pois colocou-se como contraponto ao papel 

das empresas internacionais de petróleo. Antes do advento da OPEP, os países 

exportadores não tinham voz ativa nas decisões referentes às suas próprias indústrias 

de petróleo. Seu papel era limitado ao recebimento da tributação sobre preços que as 

companhias de petróleo tinham absoluta liberdade de alterar. (PERTUSIER, 2004) 

Apesar da atuação contida da OPEP na década de 1960, que não impactou 

severamente os preços do petróleo, as condições nos contratos de longo prazo de 

exploração das principais empresas com os países produtores eram consideradas 

desvantajosas, o que resultou na nacionalização e instituição dos regimes de 

monopólio estatal no início dos anos 70. (MAXIR, 2015) 

De um lado, ficaram as grandes multinacionais com atuação concentrada nos 

segmentos downstream (refino e comercialização), e do outro lado as estatais de 

países produtores, cuja renda seria derivada da venda de petróleo cru (SILVA, 2003 

apud MAXIR, 2015). Esta ruptura conferiu poder para a OPEP na definição dos preços 

de petróleo, resultando no Primeiro Choque do Petróleo em 1973 e no Segundo 

Choque do Petróleo em 1979. 

 

2.4 CHOQUES DO PETRÓLEO 
 

O final da década de 1960 e início da década de 70 foram anos de grande 

crescimento econômico e houve uma verdadeira explosão de negócios. Segundo 

Yergin (2014), esse crescimento foi movido a petróleo. 

A demanda estava se nivelando à produção disponível e os Estados Unidos, 

que permitiram a produção máxima dos campos do Texas em 1971, pela primeira vez 

em sua história, perceberam que isso já não seria o suficiente. Com o contínuo 

aumento do consumo, o país teria que se dirigir ao mercado mundial para satisfazer 

a demanda. E então, até 1973, as importações subiram de 19% para 36% do consumo 

total de petróleo. 

Segundo Yergin (2014), o fim da capacidade excedente dos Estados Unidos 

teria implicações importantes, pois significava que a “margem de segurança”, da qual 

o mundo ocidental dependia, havia terminado. Além disso, o mundo estava se 

tornando cada vez mais dependente do óleo vindo do Oriente Médio e do norte da 
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África e durante a década de 1960, a demanda de petróleo do mundo livre cresceu 

cerca de 21 milhões bpd.  

A demanda de petróleo no mundo livre aumentou de quase 19 
milhões de barris por dia em 1960 para mais de 44 milhões de barris 
por dia em 1972. O consumo de petróleo explodiu em todo o mundo 
além da expectativa, à medida que quantidades cada vez maiores 
eram queimadas nas fábricas, nas usinas, nas casas e nos carros. Nos 
Estados Unidos, o consumo de gasolina aumentou não só porque as 
pessoas percorriam distâncias maiores, mas também porque os carros 
estavam se tornando mais pesados e carregando mais “equipamentos 
opcionais”, tipo ar-condicionado. O baixo preço do petróleo na década 
de 60 e no início da década de 70 indicava que não haveria nenhum 
incentivo para automóveis eficientes no item consumo de combustível. 
(YERGIN, 2014) 

 

Com o aumento veloz da necessidade de óleo, a OPEP percebeu que poderia 

intensificar sua atuação e tomou medidas severas que surpreenderam e impactaram 

todo o mercado. Esse momento foi muito importante para a Organização, pois ela 

ganhou credibilidade e assumiu um papel central na geopolítica do petróleo nos anos 

seguintes.  

As majors, que controlavam financiamento, tecnologia e 
mercado, passaram a não mais ter acesso às reservas – se em 1970 
elas controlavam 85% das reservas internacionais, dez anos depois, 
em 1980, esse número não chegava a 12%, enquanto hoje não chega 
nem a 6% (EPE, 2008 apud BARROS, P., SANNÁ,L.) 

 

2.4.1 Primeiro choque do petróleo 
 

Após um breve período de estabilidade de preços e cooperação entre as 

companhias e os membros da OPEP, a organização decidiu reiniciar negociações 

para aumentar os preços do petróleo, os quais, desta vez, no mercado internacional, 

haviam alcançado patamares superiores aos preços oficiais.  

Segundo Yergin (2014), os preços do petróleo eram o coração do comércio 

mundial e quem o controlasse seria considerado o novo senhor da economia mundial. 

Logo, pertencer à OPEP, em meados de 1970, era quase o mesmo que fazer parte 

dos exportadores mundiais de petróleo, com exceção da União Soviética.  



26 
 

Em 1973 teve início a guerra árabe-israelense do Yom Kippur. A população 

árabe exigiu que a OPEP ameaçasse o embargo das exportações de petróleo para 

coagir os EUA e a Holanda, que tinham declarado apoio a Israel. 

Os membros árabes da OPEP imediatamente anunciaram o embargo de todos 

os carregamentos de petróleo para os EUA e, posteriormente, Holanda, além de 

anunciarem uma redução da produção de 5% por mês até a retirada de Israel e a 

restauração dos direitos dos palestinos (DOE, 2004 apud PERTUSIER, 2004). 

 Apesar dos cortes de produção não terem sido tão severos e dos fracos efeitos 

do embargo, seus anúncios geraram pânico no mercado e acarretaram numa voraz 

demanda especulativa para estoques de petróleo, a qual, em última instância, 

acentuada pela ausência de excesso de capacidade de produção de petróleo no 

mundo, elevou os preços do barril a valores sem precedentes (Libecap& Smith, 2001 

apud PERTUSIER, 2004). 

Esta não foi a primeira vez que os países árabes tentaram estabelecer um 

embargo petrolífero, mas foi a primeira vez que obtiveram sucesso pois nas vezes 

anteriores (1956 e 1967) os EUA utilizaram suas reservas de petróleo e forneceram-

no para a Europa. 

 No entanto, quando a produção norte-americana decaiu em 1971, os EUA 

aumentaram a importação de petróleo, perdendo o poder de equilibrar o mercado 

petrolífero, que passou para os maiores exportadores, como a Arábia Saudita e o Irã. 

Então, pode-se afirmar que essa foi a primeira vez que os países árabes 

usaram a força estratégica que possuíam: suas reservas petrolíferas. E essa tática 

atingiu o objetivo, pois o grau de dependência estadunidense e europeu dessa fonte 

de energia era altíssimo. 

A situação começa a se acomodar só em janeiro de 1974, quando a OPEP se 

pronuncia a favor de uma estabilização nos preços do petróleo. O embargo é reduzido 

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

várias companhias, os membros da OPEP decidem, em junho, 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. 
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Enquanto os lucros inundavam os exportadores de petróleo, os países 

desenvolvidos do Ocidente industrializado tinham uma grande retração do poder 

aquisitivo e entraram numa profunda recessão, o que ficou conhecido como “imposto 

da OPEP”. O impacto mais grave a ser enfrentado, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos mais pobres, em decorrência dessa elevação dos preços, foi o aumento 

da inflação. (PEREIRA, 2008) 

As consequências do primeiro choque do petróleo foram verdadeiramente 

graves. Entre elas: 

 Crise econômica: Muitos países sentiram o impacto do aumento dos preços do 

petróleo. Indicadores econômicos apontavam para um quadro de “estagflação”, 

ou seja, crescimento muito baixo ou negativo, acompanhado de altas taxas 

inflacionárias. Os países mais prejudicados com o aumento dos preços foram 

os países periféricos – entre eles, o Brasil – que não produziam petróleo em 

grande quantidade (FUSER, 2015); 

 Desafio à hegemonia global dos EUA: O processo de nacionalização das 

concessões petroleiras, no Oriente Médio e na Venezuela, é um reflexo da 

diluição do poderio dos EUA em escala global (KRASNER, 1978 apud. FUSER, 

2015); 

 Aceleração das nacionalizações: Os países produtores haviam alcançado seu 

objetivo máximo: controlar seu próprio petróleo (YERGIN,2014 apud FUSER, 

2015).  

Um importante exemplo disso foi em junho de 1974, quando o governo saudita 

anunciou um aumento de 25% para 60% na “participação” do país no capital da 

Aramco. No final desse ano, porém, comunicou às quatro empresas norte americanas 

que formavam a empresa – Exxon, Mobil, Texaco e Chevron – que o Estado saudita 

não se contentaria com menos de 100%.  

O acordo final foi fechado em 1976, quando a empresa foi nacionalizada e passou 

a se chamar Saudi Aramco, que viria a assumir a primeira posição no ranking das 

maiores empresas de petróleo do mundo, por anos consecutivos;  

 Explosão da renda dos países exportadores. Os rendimentos dos exportadores 

do cartel do petróleo aumentaram de US$ 23 bilhões, em 1972, para US$ 140 

bilhões, em 1977. (YERGIN, 2014) 
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O caso mais espetacular foi o da Arábia Saudita. Suas reservas financeiras 

internacionais foram de US$ 3,9 bilhões em 1973 para US$ 14,3 bilhões em 1974 e 

US$ 49,6 bilhões no final de 1976 (RUSTOW, 1982 apud FUSER, 2015). Nos dois 

anos que se seguiram ao “choque”, o país acumulou reservas que ultrapassaram 

sucessivamente as do Japão, dos EUA e da Alemanha; 

 Fortalecimento do nacionalismo no Oriente Médio: O maior temor dos EUA era 

que os países árabes descobrissem seu verdadeiro potencial e o imensurável 

poder de negociação que tinham. Além disso, como agravante, o conflito árabe-

israelense reforçava o antiamericanismo no mundo árabe. 

No Quadro 1, pode-se observar o aumento abrupto dos preços do barril do 

petróleo de 1950 a 1983. Percebe-se que em 1973, o ano do primeiro choque do 

petróleo, inicia-se a elevação dos preços e, 10 anos depois, o valor do barril aumentou 

em 1230%. 

 

Pode-se concluir que o primeiro choque do petróleo representou uma 

indiscutível vitória dos governos árabes no plano econômico, e também das majors. 

Os produtores da OPEP lucraram muito mais do que poderiam ter planejado e apesar 

da perda de reservas, as majors também venderam petróleo por um preço elevado.  

Em resumo, o primeiro choque do petróleo fez com que, entre 1973 e 1978, a 

economia mundial sofresse a maior taxa de inflação da história, exceto no período das 

guerras mundiais; a pior recessão desde a Grande Depressão de 1930; grandes 

desequilíbrios nos balanços de pagamentos de quase todos os países; a primeira 

Fonte: MAGNOLI, 1992 

Quadro 1 - Preço do barril de petróleo (em US$) 
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redução no crescimento dos países em desenvolvimento desde a Segunda Guerra 

Mundial e uma forte queda no ritmo de expansão dos países desenvolvidos. 

 

2.4.2   Segundo choque do petróleo 

 

Em 1974, as restrições impostas pelos árabes à exportação de petróleo no ano 

anterior, já não eram mais validas. No entanto, isso não quer dizer que os efeitos da 

crise não eram relevantes.  

Adicionalmente, a crise trouxe a consciência de que os países consumidores 

eram extremamente vulneráveis em relação à oferta de petróleo, uma vez que suas 

próprias empresas, operantes nos países da OPEP, foram obrigadas a acatar as 

determinações dos governos árabes em respeito ao destino de seus carregamentos 

de petróleo. Ou seja, a insegurança e o medo dominaram o mercado. 

Segundo Yergin (2014), no Irã, os petrodólares gastos em programas de 

modernização ou perdidos em desperdício e corrupção, estavam gerando o caos 

econômico, provocando tensões sociais e políticas por toda a nação. A massa rural 

fluía das vilas, despejando-se nos superlotados centros urbanos, a produção agrícola 

diminua, enquanto aumentavam as importações de alimentos. A inflação havia 

tomado conta do país, gerando todos os inevitáveis descontentamentos. [...] A 

estrutura iraniana não podia suportar a pressão exercida repentinamente sobre ela.   

O governo iraniano, caracterizado por uma monarquia totalitária e aliada aos 

EUA, que reprimia de forma violenta qualquer manifestação contra o governo e que 

tinha como objetivo principal desenvolver-se economicamente, passou a perder 

popularidade após a recessão no país em 1976. 

Uma série de manifestações tomaram conta do país e defendiam reformas 

sociais e econômicas, além de recuperar os valores religiosos e tradicionais do 

islamismo. 

Em 1979, com a queda do governo de Xá Reza Pahlevi, o Irã foi declarado uma 

República Islâmica e isso alterou profundamente a estrutura social do país, 

estabelecendo novas doutrinas que passavam em primeiro lugar pela questão 
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religiosa. Em resumo, o Irã tornou-se um Estado teocrático e decretou o fim das 

afinidades com os Estados Unidos e o rompimento das relações. 

Já durante os anos 70, com o início da instabilidade política do Irã, o país 

reduziu a exportação de petróleo do país a níveis insignificantes. 

 Distúrbios pré-revolucionários e greves nos campos de 
produção fizeram com que os volumes exportados pelo país se 
reduzissem de 6,1 MM bpd em setembro de 1978 para praticamente 
zero em março de 1979. Neste mesmo mês, os preços oficiais da 
OPEP foram reajustados para US$ 14,55 / bbl. Apesar do aumento da 
produção da Arábia Saudita em 2 MM bpd para compensar o 
desaparecimento do petróleo iraniano do mercado, compras de 
petróleo para a formação de estoques elevaram seus preços no 
mercado spot para US$ 40 / bbl. Em junho de 1979, o preço oficial foi 
elevado para US$ 18 / bbl. (PERTUSIER, 2004) 

 

 A suspensão da produção iraniana fez a Arábia Saudita expandir a produção 

além de seu teto auto imposto de 8,5 MM bpd para 10,5 MM bp/d, no final de 1978. 

Outros países também aumentaram a sua produção, mas, mesmo assim, a oferta de 

petróleo no mundo livre, durante o crítico primeiro trimestre de 1979, foi perto de 2 MM 

bpd abaixo da produção do último trimestre de 1978. A queda não era surpreendente, 

já que o Irã era o segundo maior exportador do mundo, mas comparada à demanda 

mundial de 50 MM bpd, a perda não era maior do que 5%. (YERGIN, 2014)  

Até então, o preço do barril de petróleo sofreu a maior alta na história, vindo a 

ser superado em termos nominais apenas pelo pico na crise econômica e financeira 

de 2008/9 (bolha do mercado imobiliário dos EUA, subprime). Mas, o grande 

questionamento é: como uma perda de 5% no fornecimento pôde ocasionar um 

aumento de 150% no preço? Segundo Yergin (2014), a resposta é o pânico gerado 

por cinco fatores: 

 O crescimento da demanda por petróleo e a tendência de que continuasse 

crescendo; 

 O rompimento de acertos contratuais dentro da indústria petrolífera resultantes 

da revolução no Irã; 

 As estratégias contraditórias e conflitantes dos governos consumidores:  

enquanto os governos prometiam cooperação para estabilizar os preços, as 

companhias dessas mesmas nações procuravam aumentar os preços; 
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 A convulsão presenteou os exportadores de petróleo com a chance de ganhar 

rendimentos extras. A maioria deles continuava a subir o preço em todas as 

oportunidades e alguns manipulavam os estoques para agitar o mercado; 

 O forte poder da emoção: ansiedade, confusão, incerteza, medo e pessimismo. 

Curiosamente, mesmo com os impactos negativos e devastadores da segunda 

crise do petróleo e dos aumentos sucessivos dos preços, o consumo de petróleo não 

teve diminuição significativa, apesar de existirem políticas de incentivo à sua 

diminuição através de eficiência energética e fontes alternativas, como o programa do 

álcool brasileiro, Próálcool. 

Por fim, pode-se concluir que este foi o momento da maior crise da OPEP, por 

certo não de seu maior sucesso, como sugeria a imprensa da época. A organização 

certamente se beneficiou dos preços altos, mas, como organização, não os arquitetou 

e tampouco suas decisões os causaram. 

2.5   CONTRACHOQUE DO PETRÓLEO 

 

Em 1982 a OPEP fez uma tentativa de política de restrição e controle de 

produção estabelecendo cotas de produção para cada país membro, com o objetivo 

de manter sua participação no mercado mundial de petróleo. Claramente, a 

organização tentava coordenar suas atividades, já que os países membros, até então, 

haviam produzido no limite das suas capacidades. o que mais à frente resultaria em 

menores preços do barril. (MAXIR, 2015) 

Segundo Pertusier (2004), o sistema de cotas transformou a Arábia Saudita em 

um produtor residual. Os outros membros da OPEP produziam no limite das suas 

cotas e a Arábia Saudita ficava responsável pelos ajustes da produção total da OPEP, 

ou seja, produziria o restante que faltasse de maneira a manter os preços 

internacionais do petróleo elevados. Porém, tal tentativa criou problemas para a 

Arábia Saudita, uma vez que a oferta Não-OPEP era crescente e a demanda por 

petróleo era declinante, já que as crises do petróleo incentivaram os países a 

procurem fontes de energia substitutas, o que resultava em menor produção para a 

Arábia Saudita e menos quantidades de divisas. 
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Além disso, a manutenção dos preços elevados tornava viável a produção em 

campos com maiores custos de produção, portanto permitia a entrada de novos 

países e beneficiava os países Não-OPEP, que conseguiam alocar toda sua produção 

no mercado internacional. 

Desta forma, insatisfeita com o declínio da sua produção e o desrespeito dos 

outros países membros com as cotas, a Arábia Saudita elevou sua produção 

abandonando temporariamente o sistema de cotas, reduzindo vertiginosamente os 

preços do petróleo e induzindo outros países a entrarem na guerra de preços: isso 

caracterizou o período do colapso dos preços, o chamado Contrachoque do Petróleo 

de 1986. (PERTUSIER, 2004; MAXIR, 2015) 

Meses depois, a Arábia Saudita voltou ao sistema de cotas e os países da 

OPEP optaram por restringir ainda mais a produção: então o final da década de 1980 

foi marcado pela retomada parcial dos preços. Além disso, a participação da OPEP 

diminuiu, assim como sua receita total, o que implicou em dificuldades econômicas 

para alguns países membros.  

É válido acrescentar que os países europeus consumidores de petróleo 

aumentaram as taxas relativas ao petróleo importado e forneceram subsídios às 

fontes alternativas de energia, o que confirma a nova era de conscientização com 

questões ambientais, e que impactará significativamente, a década seguinte. 

2.6   DÉCADA DE 1990 

 

De forma geral, após o contra-choque do Petróleo o valor do barril situou-se 

entre US$ 15 e US$ 18 quase permanentemente até o final do século XX. Nesse 

período, predominou o ambiente do neoliberalismo. No início da década de 1990, 

houve uma reestruturação institucional da indústria do petróleo, mas de forma 

particular em cada país. De forma geral, observou-se:  

 Redução da atuação do Estado, com privatizações de empresas 

estatais; 

 Fim das regulamentações que impediam ou reduziam o livre comércio 

de petróleo; 
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 Flexibilização de monopólios públicos com abertura às atividades da 

indústria aos capitais privados; 

 Formas hibridas público-privadas na indústria. 

Apesar de acontecimentos como a Guerra do Golfo (hostilidades entre Iraque 

e Kuwait) e a Cúpula da Terra de 1992, que fortaleceu as negociações das mudanças 

climáticas, o principal evento da década foi o Colapso de Preços de 1998. 

Em 1997, a OPEP decidiu aumentar as cotas de produção já que nos anos 

anteriores a demanda foi grande e a produção nos países fora da OPEP não 

apresentava grande crescimento. Mas, não era o momento adequado para tal 

mudança, já que na mesma época, três acontecimentos contribuíram para a queda da 

demanda de petróleo: 

 O surgimento da Crise Asiática, que impactou na demanda de grandes 

consumidores de petróleo, como a China; 

 O inverno brando no hemisfério norte, que fez a demanda por petróleo 

para o aquecimento de residências ser menor que anos anteriores; 

 A Crise Russa que desvalorizou a moeda local e beneficiou as 

exportações de petróleo. (MAXIR, 2015). 

Obviamente, o excesso de oferta associado à queda na demanda, gerou um 

colapso de preços. Mas, rapidamente o cenário se recuperou com a decisão da OPEP 

de reduzir sua produção. 

Então, as expectativas para o século XXI eram positivas. O cenário era de 

crescimento dos preços das commodities, sobretudo do petróleo, e a forte presença 

chinesa impulsionaria os exportadores, o que marcaria um período de intenso 

dinamismo, que será estudado nos próximos capítulos.  
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3 ANÁLISE COMPARATIVA: ESTATAIS VS. PRIVADAS 
 

O processo de obtenção do petróleo até a transformação dele em produto útil para 

os consumidores é complexo e com muitas etapas.  

A indústria do petróleo é composta por dois segmentos: 

 Upstream: Compreende as atividades de exploração, desenvolvimento da 

produção e produção de petróleo, em terra, (onshore) ou no mar, (offshore); 

 Downstream: Compreende as atividades de transporte, comercialização e 

refino de petróleo e, também, o transporte e comercialização dos derivados. 

Segundo Downey (2009), as empresas do setor tendem a organizar-se 

internamente de forma padrão e, dessa forma, elas se dividem em três grandes 

grupos, conforme sua estrutura organizacional e área de atuação:  

 Companhias integradas de petróleo (IOCs): Empresas privadas que operam 

nos diversos segmentos da indústria, normalmente apresentando 

operações do poço ao posto. As majors fazem parte desse grupo, são as 

empresas como Shell, British Petroleum (BP), ExxonMobil, Chevron, 

ConocoPhillips e Total. 

 Companhias de Petróleo Nacionais (NOCs): Refere-se às empresas 

estatais, de grande porte e também integradas.  Elas detêm a maioria das 

reservas mundiais, mas não possuem um comportamento padrão, sendo 

algumas claramente produtoras, exportadoras e monopolistas, como as da 

OPEP (Saudi Aramco, NIOC, PDVSA); e outras que participam de um 

mercado mais aberto e têm outro enfoque, como Petrobras e as chinesas.  

 Independentes: Empresas de menor porte, que podem participar apenas de 

uma das etapas da cadeia de produção (sem verticalização), e tendem a 

apresentar o maior risco/retorno da indústria. 

Tendo em vista que a proposta do presente trabalho é avaliar comportamentos 

e estratégias de NOCs e IOCs, a comparação entre reservas provadas, produção de 

petróleo e capacidade de refino ocorrerá a partir dos dados disponibilizados pela PIW 

e BP. Os Quadros 2, 3 e 4 atestam a representatividade da base de dados utilizada, 

haja vista que o percentual calculado é obtido pela fórmula 3.1: 
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% =
∑      ( )

  ( )
   (3.1) 

Conclui-se que, a amostra tem representatividade estatística pois o somatório 

do grupo de estudo é superior a 70% em reservas provadas e produção, e 60% em 

capacidade de refino, a cada ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação da amostra em capacidade de refino é inferior às outras variáveis 

estudadas pois no downstream há uma maior quantidade de empresas 

independentes, ou seja, empresas que atuam exclusivamente nesse segmento; isso 

é menos comum no upstream, onde as maiores empresas costumam ser integradas. 

Então, o somatório das capacidades de todas as empresas faz com que o 

denominador aumente, mas, individualmente, as independentes não exercem um 

papel tão significativo. 

PRODUÇÃO %
2000 77,19%
2001 77,49%
2002 78,86%
2003 76,42%
2004 79,28%
2005 80,62%
2006 79,08%
2007 79,67%
2008 78,50%
2009 81,51%
2010 79,16%
2011 76,91%
2012 76,61%
2013 74,32%
2014 74,95%
2015 76,62%
2016 78,69%
2017 77,24%

RESERVAS %
2000 73,44%
2001 76,09%
2002 73,15%
2003 71,73%
2004 72,63%
2005 73,98%
2006 73,85%
2007 73,07%
2008 69,58%
2009 76,45%
2010 78,94%
2011 77,16%
2012 77,05%
2013 76,21%
2014 79,84%
2015 80,13%
2016 80,77%
2017 78,36%

REFINO %
2000 59,98%
2001 60,66%
2002 63,99%
2003 62,03%
2004 62,86%
2005 62,94%
2006 62,77%
2007 62,98%
2008 61,71%
2009 65,22%
2010 63,80%
2011 61,87%
2012 60,80%
2013 61,19%
2014 58,69%
2015 60,18%
2016 58,42%
2017 59,24%

Fonte: Elaboração própria 

com base nos dados da 

PIW e BP 

Fonte: Elaboração própria 

com base nos dados da 

PIW e BP 

Fonte: Elaboração própria 

com base nos dados da 

PIW e BP 

Quadro 2 - % da amostra 
estudada em relação ao total 
de empresas detentoras de 
reservas de petróleo 

Quadro 3 - % da amostra 
estudada em relação ao total 
de empresas que produzem 
petróleo 

Quadro 4 - % da amostra 
estudada em relação ao total 
de empresas que refinam 
petróleo 
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O histórico apresentado nos capítulos anteriores mostra-nos quão volátil é este 

mercado e que decisões tomadas pelas NOCs, grandes detentoras de reservas, tem 

impactos globais, pois são as grandes locomotivas deste negócio, especialmente no 

segmento upstream. Obviamente, as empresas privadas possuem papel importante e 

trabalham intensamente para ascender frente as empresas estatais, mesmo que 

pareça mais difícil no cenário do século atual. 

3.1 RESERVAS DE PETRÓLEO 
 

Um reservatório de petróleo é formado por rochas com poros que armazenam e 

permitem a mobilidade dos fluidos. As rochas sedimentares como arenitos e 

carbonatos são o tipo de reservatório de petróleo mais comum, na grande maioria dos 

países do mundo. 

Esses reservatórios são caracterizados e avaliados através das seguintes 

variáveis: 

 Porosidade: porcentagem de volume de poros de uma rocha;  

 Permeabilidade: descreve a facilidade com que um fluido pode passar através 

da região porosa sob uma queda de pressão. 

 

Logo, quanto maior a porosidade de uma formação, mais petróleo pode ser retido 

em um dado volume de rocha e quanto maior a permeabilidade, mais facilmente o 

fluido se desloca.  

No entanto, antes de qualquer exploração real ocorrer, é necessária uma 

permissão do proprietário do recurso, geralmente, o governo do país em que essas 

reservas estão localizadas geograficamente. Isso porque na maioria absoluta dos 

casos o subsolo pertence ao Estado e não ao proprietário do solo. 

Obviamente, os regimes dos países são diferentes, mas, de modo geral, ocorrem 

leilões, ou seja, venda de permissão de exploração, que dita as condições e 

responsabilidades do proprietário e do explorador, como área de licença, divisão de 

benefícios financeiros, formas de tributação e propriedade do petróleo e/ou gás 

descoberto. 
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Esta é, certamente, a maior peculiaridade do mercado de óleo e gás, pelo fato de 

ser um “estoque oculto” de uma mercadoria com alto valor comercial que afeta 

diretamente o lucro e longevidade de uma companhia. 

Pela resolução da ANP nº 47/2014, reservas provadas de petróleo é a quantidade 

de petróleo que a análise de dados de geociências e engenharia indica, com razoável 

certeza, como recuperáveis comercialmente, considerando os reservatórios 

descobertos com condições econômicas, métodos operacionais e regulamentação 

governamental definidos. Se forem usados métodos determinísticos de avaliação, o 

termo "razoável certeza" indica um alto grau de confiança de que a quantidade será 

recuperada. Quando são usados métodos probabilísticos, a probabilidade de que a 

quantidade recuperada seja igual ou maior que a estimativa deverá ser de pelo menos 

90%.  

As reservas provadas de uma companhia indicam sua prosperidade futura pois 

são a fonte de receita e do fluxo de caixa de uma empresa petrolífera, o que inclui sua 

capacidade de remunerar acionistas, pagar credores, gerar royalties e pagar 

impostos. 

Estimativas de reservas funcionam como previsões de produção no futuro. Embora 

não seja incluída no balanço corporativo, a reposição de reservas é divulgada pelas 

empresas por ser uma informação que tem efeito sobre o valor de suas ações: como 

são recursos finitos a reposição de tais reservas é fundamental para garantir a 

perenidade das empresas produtoras. (FGV PROJETOS, 2012) 

A partir da Figura 3, pode-se observar a magnitude das reservas provadas das 

empresas estatais frente às empresas privadas. Além de serem as grandes detentoras 

de reservas, as NOCs, num período de tempo de 30 anos, passaram de 703.439 

milhões bbl para 1.260.745 milhões bbl, ou seja, um crescimento de 80%. Enquanto 

as IOCs, mesmo dobrando a quantidade de reservas, no mesmo intervalo de tempo, 

não atingiram a marca de 200 000 milhões bbl. 
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Figura 3 - Reservas de petróleo de empresas estatais e privadas 

 

 

Sabendo da importância econômica e estratégica do petróleo muitos países só 

permitem sua exploração por sua própria empresa estatal monopolista, como é o caso 

da vários países membros da OPEP.  

O constante crescimento da quantidade de reservas provadas justifica-se por 

alguns fatores como: 

 Em 2017, a Arábia Saudita possuía, aproximadamente, 20% das reservas 

provadas do mundo, e a OPEP possui 72%. Sendo que, a grande maioria das 

empresas atuantes nesses países são estatais; (BP, 2020) 

 Desde a década de 90, a China, através de suas empresas estatais, segue um 

forte plano de ação em busca de expandir seus negócios; 

 O século XXI foi marcado por governos nacionalistas, que priorizaram o 

desenvolvimento das empresas estatais, dificultando o acesso das empresas 

privadas a novas reservas; 
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3.2   PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
 

A fase exploratória é aquela em que se busca descobrir se há hidrocarbonetos no 

bloco concedido e se seu volume indica viabilidade econômica. Ocorrendo isso, é 

declarada a comercialidade do bloco (ou de parte dele) e iniciada a fase de 

desenvolvimento da produção, que será sucedida pela produção em si 

(D’ALMEIDA,2015). 

Geralmente, para isso acontecer, são apresentados planos de desenvolvimento 

de campo com cronogramas de previsão das atividades para o projeto, informações 

sobre os níveis de produção, métodos de desenvolvimento de campo e impactos 

ambientais.  

O período desde o início da produção até o abandono do campo, é chamado de 

desenvolvimento e fase de produção. 

 Na etapa de desenvolvimento toda a infraestrutura necessária para a produção 

do campo é implementada. São realizadas, por exemplo, a perfuração dos 

poços produtores e injetores, a instalação de equipamentos submarinos para 

controle e elevação dos fluidos, a contratação das unidades de produção com 

equipamentos de separação e tratamento dos fluidos, e eventualmente, a 

construção dos gasodutos e oleodutos que escoarão a produção. 

 Na etapa de produção, com a infraestrutura já instalada, o campo passa a 

produzir petróleo e/ou gás para abastecer o mercado. Esta etapa é a mais longa 

do ciclo de vida de um campo de petróleo, podendo se estender por décadas a 

depender da qualidade do reservatório e dos métodos de produção e 

recuperação empregados. 

 Na figura 4, pode-se entender como a taxa de produção de óleo varia ao longo do 

tempo. 
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Tendo em vista que, as empresas estatais são as grandes detentoras das 

reservas, espera-se que elas também sejam as grandes produtoras de petróleo. E de 

fato isso acontece, mas em proporções diferentes: o seu peso na produção é bem 

menor que o que detém nas reservas.  

Na figura 5, podemos observar que no período estudado, as empresas estatais 

saíram de uma produção de 22,640 milhões bpd para 53,772 milhões bpd no período 

analisado, ou seja, um aumento de 137,5%. Enquanto, as empresas privadas, só 

passaram da produção de 20 milhões bpd em 2004. 

Figura 5 - Produção de petróleo das empresas estatais e privadas 
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Fonte: Adaptado de ROBELIUS, 2007 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PIW 
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A Figura 6 apresenta a relação entre reservas e produção (R/P) das empresas, 

índice que significa por quantos anos as reservas atuais durariam considerando a 

manutenção da sua produção atual; e é calculada através da equação 3.2. 

Naturalmente, é um valor pontual que ignora possíveis alterações nas reservas 

(quedas pela produção, crescimento por novas descobertas ou aumento do fator de 

recuperação) ou na produção (variações por maior atividade econômica ou por 

alteração na parcela da matriz energética): 

(𝑎𝑛𝑜𝑠) =  
   ( ) .  

çã    .  
   (3.2) 

Figura 6 - Relação de reservas e produção de empresas estatais e privadas 

 

  

Além do R/P das NOCs ser significativamente superior ao das IOCs, percebe-

se que é um valor bem alto, ou seja, as estatais possuíam, em 2017, capacidade de 

produzir 53,772 milhões bpd por 64 anos. Além disso, a amplitude é grande, variando 

de 55 a 85 anos, isso porque, houve períodos de aumento e declínio de produção e, 

por vezes, o aumento da produção em relação ao ano anterior era, proporcionalmente, 

superior ao acréscimo de reservas. Mas, segundo os dados da PIW, de 1987 a 2017, 

o volume total de reservas provadas nunca diminuiu. 
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 As IOCs mantiveram um comportamento constante, variando entre 9 anos e 16 

anos, sendo que, esse valor máximo foi atingido no final da década de 90, com a onda 

neoliberal. Em 2003, cai para 14 anos e a partir daí, as oscilações não são 

significativas. A principal razão é que, por questões políticas, as IOCs tinham mais 

dificuldade de explorar novos blocos e obter novas reservas. Diferentemente das 

NOCs, o movimento da linha também se dá pela variação da produção, mas a 

quantidade de reservas provadas declinou algumas vezes, durante o período em 

análise. De qualquer forma, a situação das estatais é bem mais cômoda com as 

privadas sendo mais pressionadas a curto prazo.   

A partir disso, há três importantes personagens que devem ser analisados 

separadamente: 

 Alta produção da Arábia Saúdita, através de sua empresa estatal, Saudi 

Aramco; 

 Surgimento e rápida ascensão da China, através de suas principais empresas 

estatais (Sinopec, CNPC e CNOOC); 

 Declínio da produção nos Estados Unidos e recuperação a partir de meados 

da primeira década do século atual, devido a descobertas não-convencionais 

(shale gas, tight oil). 

A Figura 7 compara a produção de dois gigantes: os Estados Unidos, maior 

produtor de petróleo do mundo até a década de 70 e a Arábia Saudita, que ascendeu 

rapidamente, e tornou-se o maior produtor de petróleo do mundo até 2014.  

Figura 7 - Comparativo da produção de petróleo entre Estados Unidos e Arábia Saudita (Mbpd por ano) 
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Conforme apresentado no capítulo 2, a figura 7 mostra-nos fatos importantes de 

serem pontuados: 

 A constante queda dos EUA, ao longo do tempo, dado que, a partir de 1971, o 

país constatou o fim da sua capacidade excedente e se tornou um forte 

importador de petróleo; 

 Em 1982, há uma queda na produção da Arábia Saudita, conforme as cotas de 

produção estabelecidas pela OPEP, que tornou o país um produtor residual, já 

que ficava responsável somente pelos ajustes da produção total da OPEP para 

garantir o alto preço do barril; 

 Em 1986, a produção saudita volta a subir, derrubando o preço do barril, o que 

ficou conhecido como o contrachoque do petróleo; 

 Em 2014, os EUA superam a Arábia Saudita e retomam o posto de maior 

produtor de petróleo do mundo. 

3.2.1  A nova aposta: Shale 
 

O termo shale pode ser traduzido como folhelho, que descreve uma rocha 

sedimentar, pouco porosa e impermeável resultante da deposição de detritos de 

outras rochas e acumulo de detritos orgânicos ou de precipitação química; tem 

estrutura semelhante, laminada, desfazendo-se em folhas (ABREU, 1973 apud. 

ALMEIDA, 2005). 

O shale pode ser uma rocha geradora (onde se formam os hidrocarbonetos) ou 

selante e sua diferença para as rochas reservatório, que acumulam petróleo, como o 

arenito, é que a porosidade da rocha reservatório possibilita que o gás migre 

verticalmente, podendo alcançar a superfície ou formar poços, em razão do bloqueio 

geológico causado pelas rochas selantes. 
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Conforme apresentado nas figuras 8 e 9, há uma notável diferença entre os poros 

do shale e do arenito, sendo o primeiro pouco poroso e pouco permeável; por causa 

disso o fluxo de líquidos e gás é impedido e para extrai-los é necessário usar as 

técnicas de perfuração horizontal e faturamento hidráulico.  

A perfuração horizontal proporciona aumento da produtividade e da recuperação 

final de hidrocarbonetos. O poço começa com um trecho vertical e, aos poucos, vai 

ganhando inclinação até que, dentro da formação produtora, tem uma trajetória 

horizontal que aumenta a área de drenagem no reservatório, conforme a figura 10. 

Figura 8 - Shale - Imagem microscópica 

Fonte: AKONO, 2016 

Figura 9 - Arenito - Imagem microscópica 

Fonte: WORDEN, 2018 
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Por essa extensão perfurada horizontalmente, ocorrerá o fraturamento hidráulico 

que é a injeção, em alta pressão, de uma mistura de água, areia (para evitar que as 

fissuras fechem ao parar o bombeamento) e outros produtos químicos como agentes 

de gelificação, redutores de atrito, ajustadores de  pH,  biocidas,  inibidores  de  

corrosão  e  de  incrustação,  controladores  de  ferro, estabilizadores de argila e 

surfactantes, que fará um microfraturamento na rocha e possibilitará a liberação dos 

fluidos nela contidos. 

Em resumo, a associação da perfuração horizontal com o faturamento hidráulico 

mostra ao mundo que é possível recuperar, o que era, até então, irrecuperável, e desta 

forma, aconteceu a Revolução do Shale. 

3.2.1.1 Revolução do Shale 
 

Os Estados Unidos foram o grande produtor de petróleo até a II Guerra Mundial 

quando perderam a liderança para o Oriente Médio e, nas décadas seguintes, deixou 

de ser autossuficiente, passando a ser o maior importador mundial. 

Esta vulnerabilidade frente a variação dos preços e segurança de fornecimento, 

fez com que fossem retomados os estudos para viabilizar a produção no folhelho. E 

isso apresenta sucesso a partir de 2005 com uma produção crescente, oriunda 

principalmente de empresas de médio e/ou pequeno porte. 

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), a produção doméstica de 

petróleo nos Estados Unidos foi de 15,5 MM bpd em 2018, um aumento notável de 

Figura 10 - Perfuração Horizontal 

Fonte: ROSA, 2006 
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124% em relação a 2008, liderada pela produção de petróleo leve a partir de 

formações de folhelho. 

A figura 11, mostra-nos a produção de óleo e gás nos Estados Unidos, desde 1980 

até 2020. Dessa forma, nota-se que desde 1990, o shale gas aparece como uma fonte 

energética utilizada pelo país, mas somente em 2010, que os não convencionais 

assumiram um papel fundamental na produção do país. 

 

Figura 11 - Evolução das fontes produtoras de petróleo e gás nos Estados Unidos (Mboe/d) 

 

 

O impulso que as fontes não convencionais trouxeram para os Estados Unidos 

é mostrado na figura 12. O país, que exportava quantidades insignificantes de petróleo 

no início de 2010, tornou-se um importante exportador de óleo cru, em menos de uma 

década; porém permanece como importador líquido quando consideramos todos os 

volumes que entram e saem do país.  

Fonte: EIA 
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Além disso, nota-se também, que, atualmente, o Canadá é o principal 

importador do óleo estadunidense (embora também quase a totalidade das suas 

exportações seja para o vizinho ao sul), seguido pela Coréia do Sul, que começou a 

importar em 2017. 

Anteriormente, a Coreia do Sul importava a maior parte de seu petróleo da 

Arábia Saudita e do Irã mas, com as sanções aplicadas pelos EUA contra o Irã, 

ameaçando que os países que importassem petróleo iraniano seriam banidos do 

mercado americano, o governo coreano passou a importar cada vez mais óleo dos 

EUA.  

Mas ao saber do êxito dos Estados Unidos e que o país não possui estatais 

com forte atuação na indústria do petróleo, pode surgir o questionamento: Por que na 

figura 5, as empresas privadas não apresentam um comportamento crescente? 

Apesar de aumentarem a produção nos EUA, as IOCs se depararam com a 

dificuldade de obtenção de novos blocos exploratórios, no século XXI. Isso aconteceu 

pois desde o fim dos anos 1990 percebe-se um descontentamento coletivo com as 

políticas neoliberais e o início de um período de fortalecimento das políticas sociais e 

Estados fortes, que no âmbito do petróleo, privilegiaram suas empresas estatais 

deixando-as com os melhores projetos, e isto, justifica o aumento da produção das 

NOCs, observado na figura 5, que engloba a super produção saudita e os fortes 

investimentos chineses.  
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Um exemplo disso é a América do Sul, que no início do século XXI, elegeu 

partidos com viés nacionalista em vários países. Dada essa condição, no Brasil, a 

Petrobras tornou-se operadora exclusiva do pré-sal e com participação mínima 

obrigatória de 30% em todos os blocos que viessem a ser licitados sob o modelo de 

partilha. 

De forma global, os países ofereciam projetos mais desafiadores para as IOCs, 

além de aumentarem as exigências e tributações. Ou seja, sem acesso a novas 

reservas, sua produção foi reduzida. (D’ ALMEIDA, 2015)  

Paralelamente, até 2014, o momento era positivo dado o elevado preço do 

barril, conforme Figura 13, que gera um aumento de receita para as empresas 

produtoras, portanto, as IOCs iniciaram um processo de recompra das próprias ações 

(buyback), para aumentar a parcela nas mãos do grupo de controle, além de aumentar 

o pagamento de dividendos aos acionistas. 

 

Figura 13 - Variação do preço do petróleo (USD/bbl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Trading Economics 
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3.3   CAPACIDADE DE REFINO 
 

Após a produção, em região marítima ou terrestre, transporta-se o óleo em 

embarcações, caminhões, vagões, navios-tanque ou tubulações (oleodutos) aos 

terminais e refinarias. Isto porque, o petróleo cru não tem muitas funções, logo, é 

necessário refiná-lo, isto é, passá-lo por um conjunto de processos que visam sua 

transformação derivados de valor comercial como o diesel, gasolina, GLP, querosene, 

entre outros. Atualmente, o refino deve garantir não só o volume necessário à 

demanda do mercado, mas também a qualidade dos derivados e atendimento as 

normas vigentes, principalmente as de segurança e meio ambiente. (ANP, 2020) 

Derivados leves ou de menor densidade (como GLP, nafta e gasolina) são obtidos 

em temperaturas mais baixas, derivados pesados (como óleo combustível e coque) 

em temperaturas mais elevadas, sendo os derivados intermediários (como querosene 

e óleo diesel) recuperados entre as frações leves e pesadas. Os contaminantes se 

concentram mais nas frações pesadas. (FARAH, 2013) 

Cada tipo de petróleo rende uma quantidade fixa de frações básicas, mas a 

demanda por derivados pode variar em cada mercado. Por isso, cada refinaria é 

projetada e construída em função do tipo de petróleo a ser processado e da demanda 

(a curto, médio e longo prazo), em volume e qualidade, dos derivados nos mercados 

local e internacional. (FGV PROJETOS, 2012) 

O consumo dos derivados evolui ao longo do tempo em função de fatores 

relacionados à atividade econômica, ao desenvolvimento tecnológico, ao quadro 

regulatório, à concorrência de outros energéticos e às políticas de tributação. Os 

padrões seguidos pela oferta e as características da demanda são dinâmicos e 

sujeitos a transformação, com impactos sobre a estrutura de refino e a qualidade do 

petróleo processado. 

O lucro de uma empresa é obtido através da fórmula 3.3: 

𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂 ($) = 𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑇𝐴 ($) − 𝐷𝐸𝑆𝑃𝐸𝑆𝐴 ($)  (3.3) 

Para definir a lucratividade do refino, deve-se considerar como receita, o valor 

proveniente da venda dos derivados e como despesa os custos operacionais e o 

investimento necessário para a compra da matéria prima, conforme Figura 14. 
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Os gastos operacionais dependem de alguns fatores como: a localização da 

refinaria, a proximidade da região produtora é vantajosa pois reduz custos logísticos; 

a qualidade do óleo, que pode ser leve ou pesado, sendo que quanto mais leve, mais 

caro pois é mais fácil e barato para refiná-lo, consequentemente, seus produtos 

ganham valor agregado; o tipo de produto que se deseja obter, já que existe uma 

infraestrutura adequada com equipamentos específicos para cada tipo de derivado a 

ser produzido. Outra despesa importante é o preço do barril, ou seja, fortes flutuações 

no preço, que são uma característica dessa indústria, podem ter forte impacto sobre 

o downstream. 

 A dinamicidade da indústria do refino é refletida na figura 15. Diferentemente 

das reservas e da produção de petróleo, este gráfico, construído a partir da amostra 

analisada neste estudo, possui uma clara mudança no protagonismo, já que as 

empresas privadas possuíam maior capacidade de refino até 2007 e, a partir de 2010, 

apresentam uma queda, enquanto as estatais permanecem com aumento de 

capacidade.  
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Figura 14 - Lucratividade do refino 

Fonte:  Elaboração própria 
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Figura 15 - Capacidade de refino de empresas estatais e privadas 

 

 

Tendo em vista que o refino deve estar perto do mercado consumidor, já que é 

mais barato e simples transportar petróleo do que derivados, e as economias que mais 

crescem são as da Ásia do Pacífico, principalmente China e Índia, é natural que a 

capacidade adicional de refino seja implantada lá, principalmente pelas estatais, que 

tem fortíssima atuação na região.  

Além disso, os países da OPEP, em geral monopolistas, são grandes 

exportadores de petróleo e importadores de derivados, e durante o século XXI tentam 

modificar esse cenário e investem na construção de refinarias locais.  

Paralelamente, houve períodos de incertezas que impactaram o segmento do 

refino. Por exemplo, o preço elevado do barril de petróleo atinge diretamente as 

refinarias, que o usam como input para seus processos e, naturalmente, veem sua 

margem ser reduzida. Conforme a Figura 13, a partir de 2002, o petróleo ficou cada 

vez mais valorizado chegando ao valor de 140 USD/bbl em junho de 2008. 

Dentro desse contexto, algumas empresas entenderam que seria mais 

vantajoso dividir-se em dois segmentos, upstream e downstream. 
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Embora as grandes empresas de petróleo sejam verticalizadas há exceções, 

como Valero Energy e MarathonOil, são empresas independentes e com forte 

participação no refino, mas como não atuam no upstream tem sua posição reduzida 

no ranking da PIW. 

Outro caso é a ConocoPhillips, que optou pela cisão, deixando a Conoco no 

segmento de E&P enquanto a Phillips66 ficou no setor.  

Com isso, a ConocoPhillips caiu 19 posições e até 2017, a Phillips66 não 

apareceu no ranking da PIW, ou seja, diminuiu seu ranqueamento e reduziu a 

capacidade das empresas privadas na Figura 15. 

As IOCs têm uma capacidade de refino superior à sua produção de petróleo e 

isso se intensificou nas últimas décadas pela dificuldade de acesso a bons projetos 

de E&P. Mas, a compra de petróleo bruto de empresas/países menos estruturados 

permite que levem a fonte energética para suas refinarias no Primeiro Mundo e 

vendam os seus derivados, que possuem mais valor agregado. 

O Brasil e o México, além dos membros da OPEP, exportam petróleo bruto e 

importam derivados, numa estratégia que remonta ao colonialismo. Casos diferentes 

dos países da Ásia do Pacífico, onde Japão e Coréia do Sul não tem reservas de 

petróleo, mas têm elevada capacidade de refino há muitas décadas; e China e Índia, 

que também são grandes importadores e tem investido na construção de várias 

refinarias neste século. 

A Figura 16 mostra-nos o impressionante aumento da capacidade de refino 

chinesa, inquestionável responsável pelo distanciamento das NOCs e IOCs na Figura 

15. Entre 1993 e 2017, a China foi responsável por 65% do aumento da capacidade 

de refino das NOCs da amostra estudada. 
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Figura 16 - Capacidade de refino na China (Mbpd) 

 

  

A China é um personagem fundamental na indústria do petróleo nas últimas 

décadas e por isso, no próximo capítulo, passará por uma análise mais detalhada.  

Conforme a Figura 17, observa-se que, desde o final do século XX, a China aumentou 

o consumo (deixou de ser autossuficiente em 1993) e no século atual isso se 

intensificou. O par China – Índia foi responsável por mais de 57% do acréscimo no 

consumo mundial de petróleo no período 2007 – 2017 (D’ALMEIDA, 2019 apud BP).  

Figura 17 - Consumo, produção e importação de petróleo na China (Mbpd) 
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4 ANÁLISE DAS EMPRESAS 
 

Até então foi feita uma avaliação em bloco das principais NOCs e IOCs. Neste 

capitulo são selecionadas 6 empresas, 3 de cada grupo, para uma análise mais 

profunda, dada a sua relevância no mercado. A Figura 18 apresenta como as IOCs 

Shell, ExxonMobil e BP e as NOCs Petrobras, Saudi Aramco e CNPC variaram de 

posição no ranking das maiores empresas do mundo, segundo a PIW, de 1987 a 2017.  

Este é um período suficientemente longo para evitar a influência de 

eventualidades ou pontos anormais. São 3 estatais com elevada produção, mas com 

perfis diferentes: a árabe marcantemente exportadora, a chinesa grande importadora 

e a Petrobras que buscou e alcançou a autossuficiência. Entre as privadas são 2 

empresas europeias e 1 norte-americana. 

Figura 18 - Posição ocupada pelas empresas no ranking das maiores empresas de petróleo do mundo 

 

 

A partir da Figura 18 pode-se observar aspectos como o potencial de ascensão 

das NOCs e a significativa presença das IOCs, a partir das seguintes características: 

 A inalterável liderança da Saudi Aramco como maior empresa de petróleo 
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 O crescimento da CNPC, empresa estatal chinesa, que em 1993, quando 

entrou no ranking, ocupava o 22º lugar e, a partir de 2014, apossou-se da 

3ª posição, ocupada anteriormente pela norte-americana ExxonMobil; 

 O crescimento da Petrobras, empresa estatal brasileira, que saiu de 25º 

lugar para 12º, mas voltou a perder posições; 

 A queda da Royal Dutch Shell, que no início dos anos 90 ocupava a 2ª 

posição e atualmente, está na 8ª; 

 As privadas ExxonMobil e BP apresentaram oscilações ao longo do tempo, 

mas não deixaram de estar entre as 10 maiores empresas de petróleo do 

mundo.  

O desempenho das empresas selecionadas garante que seus bons números 

extrapolem o campo operacional e atinjam a esfera financeira, conforme a Tabela 5, 

que apresenta o ranking publicado, em 2019, pela Global Fortune 500, que classifica 

as maiores corporações do mundo de acordo com a sua receita bruta, 

independentemente de sua atividade. 

Quadro 2 - Ranking das maiores empresas do mundo, por receita, em 2019 

 

 

 

 

 

A partir deste ranking, percebe-se que as empresas petrolíferas selecionadas 

estão entre as 80 maiores receitas a nível global e, que ao excluir a brasileira 

Petrobras, estão entre as 10 maiores receitas, o que pontua quão importante esta 

indústria é para a economia mundial. A posição mais modesta da Petrobras pode ser 

atribuída à sua redução de tamanho, com os seguidos desinvestimentos (fatiamento 

da holding e venda de subsidiárias) e queda de investimentos nos últimos anos. 

Para estudar a evolução das reservas provadas de petróleo das 6 empresas, é 

necessário decompor em 2 gráficos, já que o volume de reservas da Saudi Aramco, 

em 2017, é 8 vezes maior que o da CNPC, posicionada a seguir no universo estudado: 

EMPRESA POSIÇÃO NO RANKING RECEITA (US$ Bilhão)
Shell 3º 396,556
CNPC 4º 392,976

Saudi Aramco 6º 355,905
BP 7º 303,738

ExxonMobil 8º 290,212
Petrobras 74º 95,584

Fonte: Elaboração própria a partir da Global Fortune 
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colocá-las num mesmo gráfico criaria problemas de visualização em função da escala. 

Assim a Figura 19 apresenta as reservas da Saudi Aramco e a Figura 20 das demais. 

 

Figura 19 - Reservas provadas de petróleo da Saudi Aramco (MMbbl) 

 

 

 

Figura 20 - Reservas provadas de petróleo da CNPC, Petrobras, ExxonMobil, BP e Shell (MMbbl) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PIW 
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Alguns pontos importantes podem ser destacados a partir da Figura 20: 

 O crescimento veloz da CNPC, seguido de uma queda entre 1998 e 

2005, e a ascensão que, praticamente, triplicou suas reservas em 2017, 

comparado a 2005; 

 O crescimento da ExxonMobil, que chegou a dobrar o volume de 

reservas em 2003, comparado a 1998, e uma queda em 2015 (após a 

queda de preços no ano anterior); 

 O comportamento decrescente da Shell desde 2002, embora com 

alguma recuperação nesta década; 

 O constante crescimento da Petrobras, seguido por uma queda a partir 

de 2014; 

 O constante e sutil crescimento da BP, ao longo desses 30 anos. 

Para estudar a evolução da produção de petróleo das 6 empresas, também se 

faz necessário decompor em 2 gráficos, Figuras 21 e 22, já que o volume de petróleo 

produzido pela Saudi Aramco, é bem superior ao das demais. 

Figura 21 - Produção de petróleo da Saudi Aramco (Mbpd) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PIW 

A produção da Saudi Aramco acompanha a sua elevada reserva, embora em 

uma proporção menor; dessa forma é a maior produtora de petróleo do mundo, 

conforme a Figura 18. Quando analisamos por país, os Estados Unidos tomaram a 
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liderança da produção mundial, mas lá há uma grande quantidade de empresas 

produtoras; já na Arábia há a atuação exclusiva da sua estatal monopolista. 

A partir de 2014 houve uma crise no setor, quando o preço do barril declinou 

acentuadamente, saindo de US$114 em julho de 2014, para US$46 em janeiro de 

2015, conforme Figura 13. Isso aconteceu por diversos fatores, mas destaca-se o 

desequilíbrio entre oferta e demanda, provocado pelo aumento da produção saudita, 

decorrente da insatisfação do país em atuar como produtor residual: para não 

desequilibrar o mercado, a Arábia vinha contendo sua produção e perdendo market 

share, já que a maioria dos concorrentes não seguia o mesmo procedimento. Ver 

Figura 21. 

Figura 22 - Produção de petróleo da CNPC, Petrobras, ExxonMobil, BP e Shell (Mbpd) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PIW 

A partir da Figura 22, observa-se: 

 A queda da CNPC em 1997 e seu crescimento veloz a partir de 2004, com 

atuação tanto na China quanto no exterior, despontando à frente das outras 

empresas analisadas; 

 O contínuo crescimento da Petrobras que, nos 30 anos analisados, 

quadriplicou sua produção; 

 O boom da ExxonMobil, que em um ano, de 1998 a 1999, aumentou sua 

produção em 56% e a queda a partir de 2010; 
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 O crescimento da BP de 64%, também em um ano, de 1997 a 1998 e a 

queda a partir de 2010; 

 O declínio da Shell, a partir de 2004; 

 De forma geral, desde 2005, as IOCs têm reduzido sua produção. 

A Figura 23, apresenta a capacidade de refino das empresas escolhidas. 

Figura 23 - Capacidade de refino da CNPC, Saudi Aramco, Petrobras, ExxonMobil, BP e Shell (Mbpd) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PIW 

 

Não se faz necessário dividir em dois gráficos, pois apesar de ser uma grande 

exportadora de petróleo bruto, a Saudi Aramco é importadora de derivados e tem 

investido no aumento da sua capacidade de refino já que os derivados têm maior valor 

agregado. 

Alguns pontos relevantes são: 

 Diferentemente das Figuras 20 e 22, a CNPC teve um pico em 1998, e 

durante o todo período manteve-se em crescimento, com um declínio 

pontual em 2014; 

 A Saudi Aramco está continuamente crescendo, com inclinação superior a 

partir de 2012; 
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 A Petrobras investiu em upgrades nas refinarias antigas e no início da 

década atual na RNEST, situada em Pernambuco, aumentando sua 

capacidade em 115.000 bpd; 

 Até 1998, a ExxonMobil disputava com a Shell, a 1ª posição entre as 6 

empresas estudadas, mas, a partir de 1998, manteve-se na liderança 

isoladamente, mesmo com o declínio a partir de 2011; 

 A Shell teve um cenário com muitas oscilações até 2002, e mesmo assim, 

seguiu na 2ª posição dentre as 6, mas segue em queda desde 2011 e foi 

superada pela CNPC; 

 A BP teve um boom em 1997, mas desde 2003 apresenta redução; 

Os fatos apresentados neste capítulo são diretamente relacionados pois apesar 

de serem setores diferentes, upstream e downstream, os números exibem a evolução 

das companhias como um todo, por isso, serão feitas análises por empresa. 

4.1  CNPC 
 

O rápido crescimento  das empresas chinesas de petróleo é diretamente 

relacionado com a mudança de estratégia do governo central que, em 1978, entendeu 

que a política econômica adotada até então, faria o país ficar cada vez mais defasado 

em relação às potências industriais da Ásia: Japão, Coréia do Sul, Singapura, Taiwan 

e Hong Kong. Enquanto estes países competiam, a nível global, no campo da 

tecnologia moderna, os chineses ainda se preocupavam com serviços básicos.  

O país, embora permanecesse como uma ditadura comunista, passou por uma 

série de reformas que abriram sua economia para o mercado externo, adotando uma 

política chamada de socialismo de mercado. E dessa forma, iniciou um período de 

acelerado crescimento econômico, conforme a Figura 24 que nos mostra o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês, isto é, a soma de todos os bens e 
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serviços produzidos no país: quanto maior o PIB, maior a renda de um determinado 

lugar.   

 

Figura 24 - PIB da China (USD bilhão) 

 

Fonte: Trading Economics 

 

Inicialmente, a atuação da CNPC era restrita ao segmento upstream, já que ela 

foi fundada em 1988, durante o processo de reforma no setor energético chinês que 

transferiu o controle, que o Ministério da Indústria de Petróleo da República Popular 

da China tinha sobre o petróleo e gás do país, para três maiores empresas estatais: 

CNPC, CNOOC e Sinopec. A CNPC assumiu toda a produção onshore e parte do 

refino, a CNOOC era responsável pela produção offshore e a Sinopec era 

especializada na área de refino, derivados e petroquímica (CNPC, 2020). 

Com apenas 5 anos de existência a CNPC, através de uma estratégia de fortes 

investimentos, já aparece no ranking da PIW. Desde 1993 ela buscou oportunidades 

para exploração de petróleo e contratos de serviços no exterior, fazendo com que, na 

maior parte do período estudado, tivesse mais reservas provadas do que o seu próprio 

país. Em 2017, a CNPC atuava em 33 países, tinha reservas de 32.792 milhões bbl, 

segundo a PIW, e a China totalizava 25.948 milhões bbl, segundo a BP. 

 A queda, em reservas e produção e a ascensão em capacidade de refino, em 

1997, é justificada por uma reestruturação, imposta pelo governo chinês, que definiu 

que as 3 empresas estatais deveriam ser verticalmente integradas para terem mais 

competitividade no mercado. Dessa forma, a CNPC cedeu algumas de suas reservas 

para a Sinopec e recebeu refinarias. Associado a isso, em 1999, foi fundada a 
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PetroChina, empresa subsidiária da CNPC, que recebeu uma parte de seus ativos e 

tornou-se a segunda maior produtora de petróleo da China (CNPC, 2020) 

4.2   SAUDI ARAMCO 
 

Em 1933, foi fundada a Aramco através de um contrato de concessão assinado 

entre a Arábia Saudita e a Standard Oil Company of California (SOCAL). Em 1938, a 

empresa iniciou a produção do seu primeiro poço e em 1949, atingiu a marca de  

produção de 500 mil bpd e com isso, entendeu que era necessário investir também 

em distribuição para escoar o petróleo produzido, e com isso, construiu o oleoduto 

Transarábico de 1.212 km que ligava o país ao Mar Mediterrâneo, otimizando o tempo 

de exportação para a Europa. Em 1951, foi descoberto o primeiro campo offshore no 

Golfo Pérsico. Em 1973, o governo saudita adquiriu participação de 25% na Aramco, 

aumentando para 60%, em 1974 e conclui a compra, atingindo 100%, em 1980, dando 

origem à Saudi Aramco (SAUDI ARAMCO, 2020). 

No final desta década, a empresa, com suporte do governo local, começou a 

investir grande volume monetário em projetos de expansão, e por isso, na Figura 19, 

há um aumento de reservas de 1987 a 1990. 

Atualmente, a Arábia Saudita é a segunda maior detentora de reservas do mundo, 

perdendo apenas para a Venezuela, no entanto como suas reservas são de qualidade 

superior, ela perde em volume, mas supera em valor monetizável. 

Dada a quantidade de reservas e o controle da empresa pelo governo da Arábia 

Saudita, que garante o monopólio do petróleo à Saudi Aramco, não há dúvidas da sua 

1ª posição do ranking. Em relação as variações na produção de petróleo, elas são 

justificadas pelas estratégias da OPEP que objetivam controlar o preço do barril, ou 

seja, em alguns momentos, quando visa aumentar a remuneração unitária, a Saudi 

Aramco reduz sua produção, atuando como swing producer (produtor residual). 

O problema da Saudi Aramco é o downstream. A empresa, embora investindo mais 

recentemente em refinarias, tinha 3.120 Mbpd de capacidade de refino, 67% da 

ExxonMobil, que produziu apenas 1/5 da estatal árabe.  

Para aumentar a geração de derivados e reduzir as importações, a empresa vem 

investindo no refino, conforme pode ser observado na Figura 23, como por exemplo: 
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 Em 2005 aumentou para 15% a sua participação na Showa Shell, refinaria 

japonesa com capacidade de 445 Mbbl/d;  

 Em 2010, adquiriu o controle acionário total (antes era uma joint venture 

com a Shell) da Refinaria de Port Arthur, no Texas, a maior da América do 

Norte; 

 Em 2014 iniciou a operação das refinarias SATORP e YASREF, localizadas 

na Arábia Saudita. A primeira, com capacidade de 440 Mbbl/d, é uma joint 

venture entre a Saudi Aramco (62,5%) e Total (37,5%) e a segunda, com 

capacidade de 400 Mbbl/d é uma joint venture entre a Saudi Aramco e 

Sinopec; 

 Em 2015 tornou-se a maior acionista da S-Oil, 3ª maior refinaria da Coréia 

do Sul; 

 Em 2019 adquiriu os 50% da Shell na refinaria Saudi Aramco Jubail 

Refinery Company (SASREF) com capacidade de 300Mbbl/d, na Árabia 

Saudita, tornando-se a única proprietária. 

4.3   PETROBRAS 
 

Dentro do período analisado, ainda que existissem mudanças externas como 

abertura do mercado nacional para outras empresas, o objetivo maior da Petrobras 

era se tornar uma companhia integrada de energia. Mas, manteve o principal foco no 

petróleo, na busca por novas reservas e com a produção aumentando de forma 

constante. Atuou em vários países, entre eles: Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, 

Estados Unidos, Venezuela, Peru, México, Nigéria, Líbia, Turquia, Irã, Iraque, 

Paquistão, Angola e Moçambique. 

No século atual houve a ascensão de governos nacionalistas em vários locais do 

mundo, que priorizavam suas empresas estatais; no Brasil não foi diferente. Desde o 

início do governo Lula, em 2003, seu posicionamento era claro sobre os investimentos 

que seriam feitos na Petrobras, já que a empresa poderia ter um papel estruturante 

na economia do país.  

Um bom exemplo, no upstream foi o aumento do conteúdo local, que é o percentual 

do valor de bens e serviços adquiridos no mercado de fornecedores local nas 

atividades de exploração e produção no Brasil.  Assim estimulava-se a indústria local, 
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a geração de empregos e o desenvolvimento técnico-gerencial. Os percentuais de 

conteúdo local exigidos nas diferentes rodadas de licitações sob regime de concessão 

podem ser vistos no Quadro 5 e os efetivamente praticados no Quadro 6. Observar 

que eles foram significativamente maiores entre as rodadas 5 e 13, referentes ao 

período 2003 – 2015, quando o viés nacionalista era predominante no governo 

(D’ALMEIDA, 2015). 

Quadro 3 - % de conteúdo local exigido nas rodadas de licitação sob regime de concessão 

 

 

 

Quadro 4 - % realizado nas rodadas de licitação sob regime de concessão 

 

 

 O relatório da PIW, em 2004, aponta que enquanto as majors tinham opções de 

crescimento de reservas limitadas, as empresas de países emergentes como as 

chinesas, Petrobras e Petronas, da Malásia, estavam crescendo.  

Em 2006, houve a descoberta do pré-sal, imensas reservas de óleo mais leve, 

diferente do que se costuma encontrar no Brasil, e com custo de extração baixo, o que 

possibilita maior retorno financeiro. Então, houve uma série de adaptações na 

legislação para administrar o direito de exploração e vantagens dadas pelo governo à 

Petrobras, como por exemplo: 

 

 

Fonte: D’ALMEIDA, 2015 

Fonte: D’ALMEIDA, 2015 
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 Regime de concessão para áreas fora do pré-sal; 

o Nesta modalidade, o risco de investir e encontrar – ou não – petróleo 

ou gás natural é da empresa concessionária, que tem a propriedade 

de todo o óleo e gás que venha a ser descoberto e produzido na 

área concedida. Por esse modelo de contrato, a concessionária 

paga participações governamentais, tais como: bônus de assinatura, 

pagamento pela ocupação ou retenção de área (no caso dos blocos 

terrestres), royalties e, em caso de campos de grande produção, a 

participação especial (ANP, 2020). 

 Regime de partilha para áreas dentro do polígono do pré-sal (polígono de 

aproximadamente 800 x 200 km que se estende do Espírito Santo até 

Santa Catarina), definido por lei; 

o A empresa também toma o risco exploratório, mas, caso haja 

descoberta comercial, ela é ressarcida pelos investimentos feitos 

(custo óleo), sem correção monetária e o restante (lucro óleo) é 

dividido entre as empresas e a União; 

o Vence a licitação a empresa que oferece maior parcela do lucro óleo 

à União 

 Petrobras como única operadora e com participação mínima de 30% em 

cada bloco (isso depois foi revogado em governos de perfil mais liberal); 

 Criação de nova empresa estatal, Pré Sal Petróleo (PPSA) para 

representar os interesses da União nos contratos de partilha; 

 Criação de Fundo Social, para objetivos de longo prazo, composto por 

bônus de assinatura, royalties, comercialização do óleo e gás da União e 

aplicações financeiras; 

 Cessão onerosa, que foi um contrato estabelecido entre a Petrobras e a 

União, em que esta cedeu o direito de a empresa produzir, com 100% de 

participação, um volume de até 5 bilhões bbl em seis blocos do pré-sal na 

Bacia de Santos. Em troca a União não integralizou um valor de 

aproximadamente US$ 42 bilhões pela aquisição de ações da Petrobras 

quando da capitalização de 2010 (D’ALMEIDA, 2015). 

O cenário começou a mudar após 2014, quando houve a contração da 

economia, escândalos de corrupção divulgados através da Operação Lava Jato, que 
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envolviam diretamente alguns dirigentes da estatal, políticos e empresários e, ainda, 

a mudança para um governo com visão neoliberal 2 anos depois. 

A partir de 2017, o peso do conteúdo local na definição do vencedor nas licitações 

sob concessão foi zerado, desestimulando as aquisições de bens e serviços no 

mercado local. Outro pleito das empresas de petróleo foi a aceleração das licitações: 

de 2017 a 2019 foram feitas 9 rodadas de licitação, incluindo os modelos de 

concessão, partilha e cessão onerosa. Além disso, a Petrobras deixou de ser a única 

operadora do pré-sal e passou a ter apenas o direito de preferência, ou seja, é 

questionada se deseja atuar no campo em questão; mas mesmo isso está sendo 

questionado no Congresso Nacional. 

Ainda em 2015, a Petrobras iniciou um programa de desinvestimento, passando a 

focar basicamente no segmento upstream e, em particular, nos campos marítimos de 

águas profundas.  Com isso, houve um agressivo plano de venda de ativos (US$ 

bilhão): 

 Até 2016, 13,6; 

 Em 2017 e 2018, 8,3 (sendo que a expectativa era de 21,6); 

 Em 2019, 21,3. 

No downstream, apesar da Figura 23 mostrar um aumento de capacidade ao 

longo do tempo, o Brasil tem atualmente uma situação similar a outros países que 

também tem estatais fortes no ramo energético, como México, Arábia Saudita, que 

são exportadores de petróleo bruto e importadores de derivados.  

Isso acontece pois não há interesse externo em construir refinarias no Brasil, já 

que há mercados consumidores maiores e mais interessantes (Estados Unidos, China 

e Índia); além do receio de manobras governamentais para influenciar o preço dos 

derivados, através da Petrobras. Mais recentemente a empresa iniciou um processo 

de venda de 8 refinarias, que representam 50% da sua capacidade de refino total. 

Apesar de ser um importador de derivados, o aumento apontado pela Figura 23, é 

proveniente dos investimentos da Petrobras em algumas plantas, por exemplo: 

 Em 2000, houve a modernização da REMAN aumentando a capacidade 

para 46 Mbbl/d; 
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 De 2005 a 2012, modernização da REVAP, aumentando a capacidade para 

252 Mbbl/d; 

 Em 2009, a Refinaria Potiguar Clara Camarão (já existia, mas não era 

considerada refinaria), projetada para processar petróleo pesado e leve, 

proveniente do pré sal, com capacidade para processar 37Mbbl/d; 

 Em 2010, modernização da REFAP, aumentando a capacidade para 

201Mbbl/d; 

 Em 2014, inauguração da RNEST, com capacidade prevista de 230Mbbl/d, 

mas só com a metade atuando. 

Com desinvestimentos, a Petrobras poderá sair do top 20 da PIW, nos próximos 

anos. 

4.4   BP 
 

O significativo crescimento da BP, visto nas Figuras 22 e 23, também se relaciona 

com fusões e aquisições. Em 1998, ela se fundiu com a norte-americana Amoco, 

também proveniente da divisão da Standard Oil. Antes disso, a primeira ocupava a 

10ª posição no ranking da PIW e a segunda, a 15ª. Após a fusão, a companhia 

resultante ascendeu ao 7º lugar. 

Além disso, em 2000, a BP adquiriu a empresa de lubrificantes e produtos químicos 

especiais Burmah Castrol, potencializando sua capacidade de refino; e a Atlantic 

Richfield Company (ARCO), que operava junto com a BP na PrudhoeBay, no norte do 

Alasca, tornando-se a única operadora. Em 2003, a BP anunciou uma joint venture, 

acordo entre empresas dispostas a reunir recursos e compartilhar os riscos visando 

um objetivo comercial em comum, com a russa Tyumen Oil Company, formando a 

TNK-BP. 

O relatório da PIW em 2003, menciona que fusões e aquisições são a forma mais 

evidente de mudança na posição das empresas no ranking e a BP era um forte 

exemplo disso, já que estava investindo fortemente na associação com outras 

empresas, obtendo mais reservas, aumentando a produção e expandindo sua 

capacidade de refino, principalmente na Rússia,  e consequentemente, ascendendo 

no ranking da PIW, de forma a superar a Shell assumindo a 5ª posição, conforme 

Figura 18. 
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A partir de 2009, após desabar o preço do barril, conforme Figura 13, as IOCs 

passaram a executar um plano estratégico em comum: programa de desinvestimento, 

ou então, venda de ativos. Essa iniciativa, que perdura até os dias atuais, era, 

inicialmente, uma tentativa de proteger a companhia das oscilações do preço do barril 

e comumente associada ao discurso de que o projeto visava tornar a companhia mais 

eficiente, visto que focaria somente no que era mais vantajoso. 

Paralelamente a esse cenário negativo, em 2010, a BP iniciou uma fase dramática 

em sua história: o acidente na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. O 

acidente consistiu em um blow out, fluxo descontrolado de fluidos do reservatório para 

o poço e possivelmente, para a superfície, no poço de Macondo, que resultou em um 

incêndio na plataforma resultando na morte de 11 pessoas, além do vazamento de 

óleo na região, que só foi absolutamente contido anos depois.  

 

Nos relatórios anuais, a empresa declarou: 

 Em 2012 que já tinha vendido 50% das instalações upstream, 32% dos 

poços, 50% dos dutos e que isso impactava em 10% o volume de reservas 

provadas e 9%, a produção; 

 Em 2015 que a soma das vendas dos ativos, daquele ano e do anterior, era 

de US$ 10 bilhões, sendo US$ 3,2 bilhões e US$ 4,3 bilhões nos anos 

subsequentes; 

 Em 2016 o impacto financeiro do acidente na Deepwater Horizon já somava 

US$ 63 bilhões. 

 

Dentro desse cenário de cortes percebe-se que há um sutil aumento da 

produção a partir de 2013, quando a BP vendeu a TNK-BP para a estatal russa 

Rosneft, porém, negociou uma participação de 19,75% na maior companhia de 

petróleo da Rússia. 

 

4.5   EXXONMOBIL 
 

Em 1999 Exxon e Mobil, ambas descendentes da Standard Oil, se uniram para 

formar a Exxon Mobil Corporation. No ano anterior a Exxon ocupava a 6º lugar no 

ranking da PIW e a Mobil, o 8º, ou seja, grandes empresas que se fundiram e 

passaram a ocupar o 2º lugar, somente atrás da Saudi Aramco. 
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A fusão visava uma presença global mais forte, com possibilidade de adquirir 

novas reservas e ter uma estrutura mais robusta como escudo para poder assumir os 

riscos de investir na indústria do petróleo. Através das Figuras 20 e 22 percebe-se o 

impacto da fusão, ou seja, da soma das capacidades das empresas, já que 

comparando 2000 a 1998, o volume de reservas provadas dobrou, houve aumento de 

62% na produção e 44% em refino. 

A experiência da Exxon em águas profundas na África Ocidental combinaria com 

a exploração e produção da Mobil na Nigéria e Guiné Equatorial. Na região do Mar 

Cáspio, a forte presença da Exxon no Azerbaijão combinaria com a posição 

semelhante da Mobil no Cazaquistão, incluindo seu interesse significativo no campo 

de Tengiz e sua presença no Turquemenistão, além do interesse na América do Sul, 

Rússia e leste do Canadá (WESTON, 2002). 

Assim como a BP, desde 2009 a ExxonMobil trabalha em definição de metas e 

estratégias para vender ativos dada a instabilidade do cenário. Além disso, as IOCs 

tinham dificuldades para fazer boas aquisições, dado que os Estados estavam 

priorizando as suas empresas estatais. 

Segundo o relatório anual de 2014, em 9 anos, a empresa reduziu mais de 1 milhão 

bpd em capacidade de refino, como mostra a Figura 23. 

Em 2015, a ExxonMobil anunciou a descoberta offshore, no bloco Stabroek, na 

costa da Guiana, o que justifica o aumento de volume de reservas provadas. Desde 

então, a empresa trabalha no país para perfurar novos poços e viabilizar a produção. 

4.6   SHELL 
 

Ainda que a Shell esteja, durante todo o período estudado, entre as 10 maiores 

empresas do mundo, conforme Figura 18, no início da década de 90, ela ocupava a 

2ª posição e, em 2016, chegou a 8ª. Além disso, em 1990 ela também se encontrava 

em 2º, entre as 6 empresas selecionadas, em volume de reservas provadas, produção 

e liderava em capacidade de refino. Em 2017, ela ocupa a 6ª nas duas primeiras 

variáveis e a 4ª na última. 

Ao analisar o desempenho da Shell em volume de reservas provadas, a partir de 

2002 há um significativo declínio, justificado pelo fato de, em 2004, a empresa ter 
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anunciado que havia superestimado suas reservas de petróleo e gás em 20% gerando 

insatisfação em seus investidores e punição de órgãos de controle. 

Em 2005, ao buscar estratégias para recuperar a confiança de seus investidores, 

o Royal Dutch Shell Group reorganizou-se estruturalmente e a Royal Dutch Petroleum 

e a Shell Transport and Trading foram dissolvidas e a estrutura corporativa foi 

unificada em uma única e nova holding, a Royal Dutch Shell PLC. Esses momentos 

de crise e reestruturação da empresa associado ao momento de aquisições da BP, 

fizeram com que essas empresas trocassem de lugar no ranking da PIW, ou seja, a 

Shell caiu para 6ª posição e a BP subiu para 5ª. 

Em 2013, a empresa iniciou um programa de desinvestimento a fim de melhorar a 

eficiência de capital, investindo, somente, em oportunidades mais atraentes. Com o 

passar dos anos e a queda do preço do barril, ela investiu cada vez mais nessa 

iniciativa, fazendo com que a venda de ativos no biênio 2014-2015 somasse US$ 20 

bilhões, e US$ 30 bilhões, entre 2016 e 2018, segundo seus relatórios anuais. Dentro 

os ativos vendidos estão campos de petróleo e gás localizados no Mar do Norte, Golfo 

do México, Canadá, Austrália, Irlanda, Argentina, entre outros. 

Paralelamente, a Shell adquiriu a BG Group - que atuava fortemente no setor de 

gás e no pré-sal brasileiro, em parceria com a Petrobras - e teve um natural 

crescimento em sua produção, conforme Figuras 20 e 22. Tal aquisição está alinhada 

com a venda de ativos, já que ambas iniciativas convergem para uma empresa mais 

simples e focada em objetivos específicos. 

Ainda que a compra da BG tenha contribuído para a elevação da posição da 

empresa no ranking, logo em seguida, há uma queda, isso porque a venda de ativos 

continuou, ou seja, a aquisição da BG significou um reposicionamento de portfólio e 

não, um interesse em investir no aumento do volume de reservas. 

Esta conduta reflete a percepção atual de todas as majors, tendo em vista que 

desde 2014, o preço do barril vem se mantendo num patamar inferior em relação aos 

anos anteriores. Há, também, uma pressão por uma economia global descarbonizada 

e, desde 2016, a Shell investe em uma nova vertente de negócio focada na exploração 

de fontes energéticas sem carbono, isto é, em energias renováveis, como eólica e 

solar. 
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5 CONCLUSÕES 
 

As empresas do setor de óleo e gás, de modo geral, têm sua performance medida 

através de 3 variáveis: 

 Volume de reservas provadas: Um elevado valor desse fator garante a 

produção futura, a atração dos investidores e uma posição estratégica no 

mercado, com perspectiva positiva.  Da mesma forma, um valor baixo 

coloca a empresa sob risco de ter posição declinante no mercado e reduzir 

a perspectiva de receitas futuras. Tal queda pode ocorrer por diminuição 

de investimentos, insucesso geológico ou manipulação de reservas, o que 

pode trazer fortes impactos negativos, como foi o caso da Shell, em 2004, 

que viu o valor das ações declinarem após o anuncio de ter superestimado 

reservas; 

 Produção de petróleo: Essa variável é diretamente relacionada ao item 

anterior, já que para produzir é necessário obter as reservas. Um bom 

desempenho desperta o interesse, não só dos investidores, mas de outras 

empresas, que vêm uma oportunidade de novos negócios naquela região; 

é a produção que gera as receitas imediatas, que permitem remunerar os 

acionistas, pagar os tributos governamentais e repagar os financiadores. 

Os Estados, dependendo da vertente ideológica e do ambiente político-

econômico, podem estatizar empresas  (como foi o caso da compra da 

Saudi Aramco pelo governo saudita), dar preferência a suas estatais 

(Petrobras operadora exclusiva do pré-sal) ou, de modo inverso, privatizar 

empresas (YPF argentina no fim do século passado) ou reduzir seu 

controle acionário (Petrobras no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso e IPO da Saudi Aramco em 2019); 

 Capacidade de refino: Diferentemente dos itens acima, este não exige 

obrigatoriamente uma relação com os anteriores para acontecer. Por 

razões técnicas (mais simples e barato transportar petróleo que 

derivados), econômicas (proximidade do mercado consumidor) ou 

estratégicas (refino em países mais estáveis e com legislação confiável) o 

refino se descola geograficamente das variáveis do upstream. Com isso 

permite uma participação mais ativa de empresas privadas.  
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A partir dos critérios apresentados, o objetivo deste trabalho se fundamentou em 

investigar e comparar o desempenho de empresas estatais e privadas, através dos 

dados disponibilizados pela PIW e BP, por um período significativo, desde o final do 

século XX até 2017.  

Depois desse enfoque agregado partiu-se para uma avaliação individual de 

empresas significativas. Foram escolhidas 6 companhias importantes para o setor, 

sendo 3 NOCs – Saudi Aramco, CNPC e Petrobras – e 3 IOCs – ExxonMobil, BP e 

Shell – para o estudo complementar. O esperado é que a flutuação dos valores 

individuais das companhias esteja alinhada com as variações numéricas dos seus 

respectivos grupos, estatais ou privadas. 

A comparação entre o volume de reservas de todas as empresas estatais e 

privadas mostrou que o primeiro grupo está consideravelmente a frente do segundo, 

já que, em 2017, o número das NOCs era 13 vezes superior ao das IOCs. Sendo os 

dois grandes impulsionadores das estatais, a PDVSA, com o volume de reservas 

provadas de 303 bilhões bbl e a Saudi Aramco com 266 bilhões bbl (PIW, 2017). 

Ainda que a China não possua reservas como do porte da Arábia Saudita, ela 

também tem uma significativa parcela de contribuição, em virtude de seus esforços 

que resultaram em um aumento de 70% no volume de reservas provadas de 2000 a 

2017, de acordo com os dados da BP.  

Além de explorar o território chinês e contabilizar novas reservas, a CNPC buscou 

a expansão além das fronteiras geográficas e, em 2020 atuava em 33 países. Dada 

essa forte presença internacional, em 2017, a empresa registrou um volume de 

reservas provadas 27% superior ao da China. 

No final do século XX, as empresas privadas apresentaram um cenário positivo, 

através da expansão de suas reservas. Em 1987, elas possuíam 44.907 milhões bbl 

e em 2000, 93.903 milhões bbl. O fator impulsionador, que colaborou para que as 

IOCs conseguissem dobrar suas reservas, foi a onda neoliberal que ampliou as 

possibilidades de negócios. No Brasil, foi sancionada a nova lei do petróleo que 

encerrava o monopólio da Petrobras no upstream e permitia a entrada de outras 

empresas no setor.  
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Mas, a primeira década do século XXI e parte da segunda foram marcadas por 

governos nacionalistas que priorizaram suas empresas estatais e fizeram com que as 

privadas perdessem espaço, tivessem dificuldade para expandir e desenvolvessem 

programas de desinvestimento em áreas menos interessantes como saída para 

manter a receita e a confiança dos investidores de que há uma estratégia para o futuro, 

por exemplo, a busca por espaço no mercado do pré-sal brasileiro. Entre 2000 e 2017, 

o volume de reservas das IOCs variou 12%, para mais e para menos em relação ao 

valor de 2000, porém em 2017, o número era, aproximadamente, o mesmo, enquanto 

que as reservas das estatais cresceram 80% no intervalo de estudo. 

Embora a Shell esteja entre as maiores empresas do mundo e tenha a 3ª maior 

receita entre corporações, independentemente do ramo de atuação, de acordo com o 

ranking da Global Fortune 500 de 2019,  ela foi muito impactada pelo cenário do século 

atual, desenvolveu um forte programa de venda de ativos com ganhos de US$ 50 

bilhões entre 2014 e 2018 e viu seu volume de reservas cair pela metade, comparando 

2002 a 2017. A aquisição da BG seguiu sua estratégia de crescer no gás natural e 

participar ativamente do desenvolvimento do pré-sal brasileiro. 

Mesmo que em proporções menores, a produção de petróleo seguiu a tendência 

da conjuntura das reservas provadas: as empresas estatais aumentando a produção 

em praticamente todo o período; e as privadas com algumas variações, mas de modo 

geral, estiveram em declínio no século atual.   

Na produção de petróleo, a Saudi Aramco também se destaca, mas seu 

crescimento não foi constante, houve variações e inclusive, redução da produção. Isso 

porque, o país controlador da empresa, Arábia Saudita, pertence a OPEP e os 

membros da organização fazem acordos frequentes com o objetivo de controlar o 

preço do barril do petróleo, de modo que, beneficie-os. Dessa forma, em alguns 

momentos, o governo saudita concordou em ser um produtor residual para garantir 

menor oferta de petróleo e com isso, a valorização do produto. 

A CNPC seguiu sua estratégia de desenvolvimento aumentando a produção e, 

apesar de ter um volume de reservas superior ao da China, produziu em 2017, 3.441 

mil bpd, enquanto o país, 3.846 mil bpd. Isso porque a partir do momento que a análise 

de dados define o volume recuperável do reservatório há um longo processo até o 

início da produção de fato. 
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Nesses 30 anos, a Petrobras manteve o comportamento crescente em relação à 

produção, principalmente porque, a partir de 2003, a empresa contou com o apoio do 

governo, que a priorizou. Em 2006, com a descoberta do pré-sal houve mudanças 

regulatórias, que beneficiaram a Petrobras e garantiam uma parte do óleo produzido 

à União.  

Desde o início da produção, o pré-sal surpreendeu pela sua capacidade e em 

2018, atingiu a marca de 1,5 milhão bpd isto é, 56% de todo óleo produzido no Brasil, 

neste mesmo ano, de acordo com os dados disponibilizados pela BP. 

No século XXI, as IOCs foram bastante afetadas no âmbito do upstream e os 

momentos de produção crescente (ou diminuição da inclinação da queda) estão 

associados a fusões e aquisições, por exemplo, a joint venture da BP com a Tyumen 

Oil Company formando a TNK-BP e posteriormente, a venda dessa empresa para a 

Rosneft, que significou a obtenção de ações da empresa russa para a BP; fusão da 

Exxon e da Mobil formando a ExxonMobil; e aquisição da BG Group pela Shell. 

No downstream, as empresas estatais e privadas tiveram um desempenho similar 

sendo que, até 2006, as IOCs tinham capacidade superior. O crescimento das NOCs 

é diretamente relacionado aos investimentos das empresas estatais asiáticas, por 

exemplo a CNPC que aumentou sua capacidade de refino em 2,6 vezes, de 2000 a 

2017. Além disso, a Saudi Aramco dedica-se em expandir suas refinarias para deixar 

de ser um grande importador de derivados. 

Com os preços altos do petróleo, refinarias mais modernas foram beneficiadas 

pois podem usar óleo de qualidade inferior e produzir as mesmas parcelas de 

derivados nobres já que seu processo operacional é mais eficiente. Assim a economia 

na compra do petróleo bruto ultrapassa os eventuais maiores custos de 

processamento. 

 De modo geral, a tendência é que as empresas estatais continuem liderando o 

upstream e investindo no downstream aspirando atender o mercado asiático, que 

definiu em seu último plano quinquenal (2016-2000), que as taxas de uso de carvão 

deveriam ser amplamente reduzidas. As privadas devem continuar seus programas 

de desinvestimento e paralelamente, buscando novos negócios em áreas estratégicas 

beneficiadas pela presença neoliberal crescente desde 2015. 
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 Especificamente, os relatórios anuais das 6 companhias estudadas indicam 

suas expectativas para o futuro: 

 Saudi Aramco: Buscará manter a liderança no upstream, aliada com as 

decisões do governo saudita e expandir a atuação no downstream, investindo 

na SABIC, estatal saudita com forte atuação petroquímica, em aumento da 

capacidade das refinarias existentes, visando, no final de 2020, atingir a 

capacidade liquida de refino de 4 milhões bpd; 

 CNPC:  No upstream pretende continuar os investimentos internacionais para 

aquisição de novas reservas com foco em reservatórios profundos, 

ultraprofundos e regiões de alto risco buscando desenvolvimento técnico que 

tenha relevância estratégica, e paralelamente, pesquisas para aprimorar o uso 

de fontes energéticas mais limpas e com baixo teor de carbono. No 

downstream, a estratégia de expansão continuará com foco em localizações 

estratégicas e aumento da competitividade no mercado. 

 Petrobras: No upstream, a empresa pretende fazer um reposicionamento de 

portfólio, ou seja, focar na produção em águas profundas e ultraprofundas, no 

pré-sal, mais especificamente, o campo de Búzios que deve receber 28% do 

investimento total planejado para o segmento de E&P entre 2020 e 2024. No 

downstream, a Petrobras deseja sair dos segmentos de fertilizantes, 

distribuição de GLP e biodiesel para atuar de forma mais incisiva no refino, 

logística e comercialização de derivados, principalmente no Sudeste. 

Além de já ter vendido a BR Distribuidora, 90% da Nova Transportadora do 

Sudeste (NTS) e 100% da Transportadora Associada de Gás (TAG), a empresa 

espera a entrada de US$ 20-30 bilhões provenientes do seu plano de 

desinvestimento para 2020-2024. Para isso, analisa a venda de termoelétricas, 

gasodutos na área do pré-sal e a parte de suas ações da Braskem e de 

distribuidoras estaduais de gás. 

 BP: No upstream a companhia visa adicionar 900 mil bpd em sua produção até 

2021 focando em projetos que tenham menores custos e alta produtividade, 

como por exemplo, nas águas profundas do Golfo do México, no Mar do Norte 

e no pré-sal brasileiro. Simultaneamente, continuará com a venda de seus 

ativos e espera uma receita de US$ 6 a 9 bilhões, entre 2019 e 2021. No 

downstream pretende estar cada vez mais próxima de mercados promissores, 
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como o asiático, e desenvolvendo produtos com maior retorno, como 

combustíveis e lubrificantes premium. 

 ExxonMobil: No upstream a empresa está investindo fortemente nas águas 

profundas da Guiana e pretende estar produzindo 750 mil bpd, até 2025. Além 

disso, vislumbra alocar essa experiencia adquirida na produção no Brasil e no 

Mediterrâneo Oriental. Paralelamente, objetivava vender ativos, entre 2020 e 

2021, com receita estimada em US$ 15 bilhões. No downstream, planeja-se 

aumentar a capacidade de refino de óleo leve, da refinaria de Beaumont, em 

250 mil bpd, até 2022, projetando que 75% da matéria prima utilizada seja 

proveniente da produção não convencional da Permian Basin, além de projetos 

em outras localizações, incluindo o Golfo do México. 

 Shell: Até 2025 pretende manter a produção em campos convencionais em 

torno de 1,5 milhão bpd além de perfurar poços em águas profundas no México 

visando atingir a meta de produzir mais de 900 mil bpd em campos de águas 

profundas, já descobertos, incluindo o Brasil, Golfo do México, Nigéria e 

Malásia. No downstream o foco principal ainda é se desfazer de ativos, como 

as unidades da Martinez Refinery e Puget Sound Refinery, nos EUA. 

Paralelamente, espera-se que entre 2019 e 2020, o programa de 

desinvestimentos atinja US$ 10 bilhões.  

De modo geral, conclui-se que a Saudi Aramco e CNPC intensificaram seus 

esforços para serem empresas verticalmente integradas, diferentemente da 

Petrobras, que visa vender seus ativos no segmento do downstream. A BP, 

ExxonMobil e Shell manterão seus programas de desinvestimentos em regiões menos 

estratégicas e aspiram ampliar sua presença em locais com forte projeção de 

crescimento, como o Brasil.  

Por fim, ainda que haja expectativas a longo prazo para o mercado de petróleo, 

tornou-se difícil estimar o que pode acontecer nos próximos anos, dado que uma 

inesperada pandemia assolou todo o planeta, em 2020 e impactou severamente todos 

os setores da economia, inclusive o preço do barril do petróleo Brent que chegou 

pontualmente a menos de US$ 20 em abril desse ano. 
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