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  Poucos analistas de geopolítica enfocam de forma objetiva e sistemática as 

vulnerabilidades sócio-econômicas que os próprios países produtores de petróleo 

enfrentam e que restringem suas estratégias de atendimento do mercado internacional. 

No entanto, assim como os países consumidores podem ser vulneráveis ao fornecimento 

de petróleo, os grandes produtores e exportadores de petróleo também podem se tornar 

vulneráveis por sua dependência sócio-econômica ao petróleo. O objetivo dessa 

dissertação é avaliar as vulnerabilidades que os países-membro da OPEP já enfrentam 

ou podem vir a enfrentar, no curto ou no longo prazo, e que poderão restringir seus 

respectivos graus de liberdade para tomada de decisão produtiva, inclusive de 

investimento, e de elaboração de estratégias de atendimento do mercado internacional, 

visando a apropriação de parcelas maiores da renda econômica do petróleo. Para isso, 

propõem-se indicadores para a avaliação de vulnerabilidade econômica e social dos 

países produtores de petróleo. Posteriormente, esses indicadores de vulnerabilidade 

propostos são aplicados aos países-membro da OPEP e os resultados são analisados. 

Finalmente derivam-se as implicações das vulnerabilidades sócio-econômicas da OPEP 

sobre as perspectivas de oferta e preço do petróleo no mercado internacional. 
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 Few geopolitics analysts address the socio-economic vulnerability faced by large 

oil producer`s countries, which restricts their oil marketing strategy. However, just as 

consumers countries may be vulnerable to oil supply, large oil producer and exporter 

countries may also become vulnerable due to their relevant socio-economic dependence 

on oil. This study evaluates the socio-economic vulnerability of OPEC`s member-

countries face or may face, in the short or long-term, and that may restrict their degree 

of freedom for productive decision making, including investments, and for elaborating 

oil marketing strategy, aiming at taking a larger share of the oil revenue. Initially, it 

proposes a set of indicators for evaluating the economic and social vulnerabilities of oil 

producer`s countries. Then, the proposed indicators are applied to OPEC member-

countries and results are analyzed. Finally, implications of the socio-economic 
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Introdução 
  

A alta de preços atual no mercado do petróleo e seus impactos sobre os países 

consumidores, principalmente os países industrializados, os deixam vulneráveis devido 

ao grande consumo de petróleo nas suas cadeias produtivas. A OPEP possui grande 

participação nisso. Porém a OPEP também possui as suas vulnerabilidades nesse 

mercado, assim como os seus países-membro. 

 No entanto, poucos especialistas avaliam em que medida os países produtores e 

exportadores de petróleo, em particular os membros da OPEP, também ficam sujeitos a 

essa vulnerabilidade ao petróleo. Isto porque, se os países consumidores registram 

grande dependência energética em relação ao petróleo e, em especial, ao petróleo da 

OPEP, o que ameaça a sustentabilidade e a estabilidade de suas economias. Além disso, 

os países da OPEP parecem também ser bastante vulneráveis a uma eventual redução da 

demanda por petróleo em função da relevância do petróleo em suas economias. 

Estes são precisamente os pontos que essa tese se propõe a investigar: os países 

da OPEP são vulneráveis ao petróleo? Em que medida? 

Num momento em que o alto preço do petróleo parece viabilizar a produção de 

petróleo em outras regiões do planeta, onde os custos de produção são maiores, ou sua 

substituição por outras fontes de energia, a avaliação da vulnerabilidade da OPEP ao 

petróleo contribui para a definição das margens de ação real de seus países-membro. 

Isto porque uma grande vulnerabilidade ao petróleo, por exemplo, sugeriria que tais 

países acabariam forçados a ampliar a oferta de petróleo no futuro, moderando seu 

preço, sob pena de ver seu principal produto, aquele que move sua economia, se tornar 

irrelevante. 

Como afirmou ADELMAN (2002), o produtor de petróleo ficaria sem cliente 

antes de ficar sem petróleo. Mesmo uma estratégia de diversificação da economia 

demandaria uma transição de médio prazo por intermédio das rendas geradas com o 

petróleo.  

Uma pequena vulnerabilidade ao petróleo, por outro lado, sugeriria que, de fato, 

a alta de preços atual tem pouca chance de se moderar (“o preço alto veio para ficar”, 

como diriam alguns analistas). Nesse sentido, compreender a margem de manobra e 
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ação da OPEP tanto a médio quanto a longo prazo contribui consideravelmente para 

uma definição mais robusta das estratégias de investimento fora da OPEP. 

Esse trabalho encontra-se dividido em 3 capítulos. No capítulo 1 apresenta-se 

um histórico da OPEP desde a sua fundação até o início do século XXI e dou um 

resumo da situação econômica, social e política dos onze países componentes da OPEP. 

O capítulo 2 é o capitulo metodológico, que explicita a metodologia de análise e 

investigação da vulnerabilidade da OPEP e de seus países-membro. O capítulo 3 é 

justamente o capítulo que analisa os indicadores de vulnerabilidade por cinco esperas: 

comercial, física, externa estoque, externa fluxo, produtiva e social. Nele também se 

encontra a árvore de vulnerabilidade. Ademais um capítulo adicional com a conclusão e 

as considerações finais do trabalho. 
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1.  História da OPEP e Situação dos Países-Membro  

 

 Este capítulo traz um histórico da OPEP, desde antes da sua fundação, em 1960, 

até o início do século XXI. Ele tem como objetivo informar ao leitor a evolução da 

OPEP nas últimas quatro décadas e posicioná-lo quanto à participação e à estratégia 

utilizada pela OPEP na atual conjuntura do mercado internacional de petróleo. Depois 

esse capítulo traz um breve resumo atual dos países da OPEP para colocar o leitor a par 

da atual situação política e sócio-econômica dos mesmos. 

 

1.1 Fundação da OPEP e a década de 60 

 

Não havia uma consolidação do mercado internacional de petróleo antes da 2ª 

Guerra Mundial. Segundo ADELMAN (2002), a maior parte da produção e do consumo 

ocorria nos Estados Unidos. Fora de lá havia poucas transações de mercado. A 

devastação pós-Guerra e a liderança soviética na Europa levaram ao Plano Marshall, 

que em 1948 mantinha a fixação de um preço de mercado do petróleo competitivo, para 

o petróleo provindo do Golfo Pérsico, em direção à Europa. 

Os preços declinaram de 1947 a 1970. Esse declínio não foi desejado pelos 

produtores de petróleo. As majors, grandes companhias multinacionais que possuíam a 

concessão para exploração do petróleo nos países produtores, começaram a enfrentar 

uma queda nos seus lucros, inclusive devido aos baixos preços do petróleo no mundo e 

a concorrência entre elas (ADELMAN, 2002). 

A idéia de criação de uma organização dos países árabes, exportadores de 

petróleo, já existia desde a fundação da Liga Árabe em 1945. Os governos perceberam 

que havia chegado o tempo efetivo da criação desse grupo quando, em 1949, houve o 

primeiro encontro destes países exportadores, com o objetivo de unificar esforços e 

coordenar posições para resolver seus problemas comuns, principalmente referentes aos 

preços do petróleo, que se encontravam baixos (AL-OTAIBA, 1976). 
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Esse primeiro movimento objetivando o estabelecimento da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo, em 1949, ocorreu quando a Venezuela se aproximou 

de Irã, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita e sugeriu que estes explorassem vias regulares 

de comunicação entre eles próprios (OPEC, 2004a). 

Entretanto, somente em 1959, no Congresso Árabe do Petróleo, importantes 

decisões foram tomadas, com a modificação da divisão de lucros em 50% entre os 

países exportadores e as companhias, havendo, em relação a esta decisão, a adesão dos 

principais países produtores. A resolução final expressava que mudanças, na estrutura? 

dos preços, não deveriam ser feitas sem uma consulta aos países produtores (AL-

OTAIBA, 1976). 

A necessidade de uma cooperação se tornou mais aparente em 1959, quando as 

majors, grandes companhias transnacionais de petróleo, reduziram unilateralmente os 

preços do petróleo em benefício próprio já que elas eram intermediárias na 

comercialização do petróleo. Como resultado, o primeiro Congresso Árabe do Petróleo 

adotou uma resolução chamando as majors para uma consulta, com os governos dos 

países produtores, antes de tomar qualquer decisão unilateralmente sobre os preços do 

petróleo, e, também, entrar num acordo quanto ao estabelecimento de uma comissão de 

consulta do petróleo (OPEC, 2004a). 

Os anos de 1960 foram marcados por negociações com as majors, que 

possuíam os direitos de concessão para exploração, desenvolvimento e negociação do 

petróleo nos principais países produtores. Essas negociações geralmente diziam 

respeito às taxas (MORRISON, 1990).  

Em setembro de 1960, num encontro em Bagdá, entre os maiores exportadores de 

petróleo da época - Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Iraque e Irã - a nova entidade 

foi criada. Sua finalidade inicial era enfrentar as majors, as companhias internacionais 

compradoras de petróleo. Recebeu o nome de Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP em português e OPEC em inglês). Sua intenção explícita era defender o 

preço do petróleo, mais especificamente trazê-lo ao patamar anterior àquela redução 

feita pelas majors (YERGIN, 1994). 

A causa principal da criação da OPEP foi a grande redução dos preços do 

petróleo entre 1959 e 1960. Essas reduções de preços feitas pelas majors enfraqueceram 

os planos de desenvolvimento dos países produtores que aumentaram a sua produção, 
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objetivando, com isso, a elevação das receitas. Os cortes de preços do petróleo nesta 

época resultaram numa perda de receita, em torno de US$ 4 milhões para os países 

exportadores do Oriente Médio. Assim, a queda no preço por barril tornou-se uma 

surpresa no mercado. O fato de os governos não serem consultados antecipadamente, 

sobre alteração de preços, só fez agravar a situação, apesar de as companhias não 

estarem obrigadas a fazer essa consulta, nos termos dos contratos. Os países 

exportadores responderam um mês depois àquela redução criando a OPEP (AL-

OTAIBA, 1976). 

O estatuto da OPEP estipulou que qualquer país, com uma substancial 

exportação de petróleo cru, que possui fundamentalmente os mesmos interesses que 

aqueles dos países-membro, pode se tornar um membro da organização se aceito por 

mais de ¾ dos seus membros (OPEC, 2004). 

A OPEP pôde reivindicar algumas conquistas em seus primeiros anos de 

existência, sendo a principal delas assegurar a cautela, por parte das companhias de 

petróleo, ao tomar qualquer medida unilateral importante sem consulta. 

Conseqüentemente estas nunca mais se atreveram a reduzir os preços fixados 

(YERGIN, 1994). 

Os principais objetivos da OPEP eram a coordenação e unificação das políticas 

petrolíferas dos países-membro e a determinação dos melhores meios de defender seus 

interesses individualmente e coletivamente. A organização, portanto, procura planejar 

meios de garantir a estabilização dos preços no mercado internacional de petróleo, com 

a finalidade de eliminar flutuações prejudiciais e desnecessárias, levando em conta os 

interesses das nações produtoras e a necessidade de assegurar-lhes  receitas constantes,  

assim como um eficiente, econômico e regular abastecimento de petróleo às nações 

consumidoras, e um retorno justo do capital que foi investido na indústria petrolífera 

pelos investidores internacionais (OPEC, 2004a). 

Além disso, havia alguns motivos para a OPEP ter pouco poder a mostrar em 

seus primeiros dez anos de existência. Em todos os países da organização, com exceção 

do Irã, as reservas de petróleo, no solo, pertenciam, na verdade, por contrato, às 

companhias concessionárias - as majors - limitando dessa maneira o controle pelos 

próprios países. Além do mais, o mercado mundial de petróleo estava sobrecarregado 

pelo excedente de petróleo e os países exportadores eram também concorrentes, tendo, 

assim, que se preocupar em conservar mercados a fim de garantir seus rendimentos. 
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Dessa forma, não poderiam se dar ao luxo de isolar as companhias das quais tanto 

dependiam para ter acesso aos mercados consumidores (YERGIN, 1994). 

A expansão de membros da OPEP levou-a a problemas e divisões internas que 

obstruíram seu funcionamento. O primeiro problema consistiu nas dificuldades 

inerentes à aplicação da regra da unanimidade nas conferências. O segundo problema 

vem da localização e da existência de grandes diferenças culturais e políticas de alguns 

países-membro da organização, principalmente aqueles de fora do Oriente Médio, 

como a Venezuela, a Nigéria e a Indonésia, que se localizam em regiões em separado e, 

portanto, havia também alguma concorrência pelos mercados consumidores, já que 

esses países, inicialmente, ofereciam produtos homogêneos (AL-OTAIBA, 1976). 

Existem muitas diferenças nos países da OPEP em termos de tamanho das 

reservas e da produção,  da população, da área, da estrutura econômica, além da 

religião. O que é comum entre eles é a apropriação pelo estado dos recursos petrolíferos 

e das receitas do petróleo, além da confiança nas suas recitas de exportação de petróleo 

(AMUZEGAR, 1999). 

Observamos que as questões da soberania no mundo do petróleo, que foram tão 

básicas e rígidas, na formação da OPEP, em 1960, acalmaram-se nos anos seguintes, à 

medida que as companhias procuravam satisfazer os países exportadores em suas 

exigências por receitas maiores, ao pressionar para cima a produção. Ao mesmo tempo 

em que os países-membro da OPEP possuíam uma meta econômica em comum – 

aumentar suas receitas – as rivalidades políticas eram consideráveis. Em 1961, quando o 

Kuwait tornou-se independente da Grã-Bretanha, o Iraque não só reivindicou a posse do 

país, como também ameaçou invadi-lo, o que de fato realmente aconteceu, mas quase 

30 anos depois, em 1990, na chamada Guerra do Golfo (YERGIN, 1994). 

O objetivo da OPEP de estabelecer preços nos níveis anteriores aos das reduções 

de 1960 foram percebidos com a própria criação da organização. Se a OPEP não fosse 

instituída, os preços continuariam a cair, por causa de alguns fatores que causariam sua 

queda efetiva no mercado. Esses fatores foram especialmente caracterizados pelos 

aumentos das reservas de petróleo, pelo excesso de capacidade de produção e pelo 

aparecimento de companhias independentes, cuja importância cresceu, quando elas 

começaram a controlar, conjuntamente, algo em torno de 20% do volume total de 

petróleo comercializado no mundo (AL-OTAIBA, 1976). 
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As companhias de petróleo procuraram arduamente evitar negociações diretas 

com a OPEP durante a maior parte da década de 60, tendo sido esta até considerada uma 

organização secundária. Entretanto havia o crescimento desconcertante da demanda e o 

crescimento ainda mais desconcertante das reservas disponíveis (YERGIN, 1994). 

Ao mesmo tempo em que a OPEP foi criada, os países-membro haviam perdido 

quase que totalmente o controle sobre as exportações mundiais de petróleo. Novas 

províncias petrolíferas foram descobertas e abertas à produção nos anos 60, aumentando 

as reservas que inundavam o mercado de petróleo. Enquanto isso, os países produtores, 

em sua maioria, puderam, finalmente, tornar-se membros da OPEP, ingressando no 

mercado mundial como competidores, a conquistar parte do mercado dos exportadores 

já estabelecidos (YERGIN, 1994). 

A tendência de queda do custo de produção do petróleo entre 1959 e 1970 

explica muito o processo de cartelização do mercado ao qual assistimos, sob a proteção 

das majors. O fato de que o petróleo tendia a tornar-se um recurso rentável devido à 

rápida alta da demanda fazia com que o montante das descobertas fosse a cada ano 

inferior ao nível da produção, justificando a introdução, no preço de venda do petróleo, 

de um custo pelo uso destinado a levar em conta o seu caráter de fonte energética não 

renovável (PERCEBOIS, 1989). 

Não houve qualquer sinal de escassez de petróleo até o ano de 1970, e os 

aumentos de preços haviam sido causados por conluios óbvios entre os países 

produtores, apesar da excessiva capacidade de produção. De qualquer maneira, os 

aumentos de preços foram vistos como resultado da escassez do petróleo, tanto presente 

quanto futura (ADELMAN, 2002). 

 

1.2 A Década de 70 antes dos Choques do Petróleo 

 

Antes de 1970, os preços eram estáveis porque a oferta era flexível. As poucas 

companhias que supriam a maior parte da demanda mundial de petróleo possuíam 

baixos custos de produção. Porém, depois de 1970, os preços flutuaram largamente 

(PLOURDE e WATKINS, 2002).  
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A década de 70 presenciou uma virada dramática em relação ao petróleo 

mundial. A demanda estava se nivelando à produção disponível e o excedente 

acumulado havia se acabado. Conseqüentemente o mundo estava se tornando cada vez 

mais dependente do Oriente Médio e do Norte da África para obter o seu petróleo. O 

final da década de 60 e início da década de 70 foram, em grande parte, anos de grande 

crescimento econômico para o mundo industrializado e, em alguns anos, houve uma 

verdadeira explosão de negócios.  Esse crescimento foi movido a petróleo (YERGIN, 

1994). 

Ao obter maior controle sobre as empresas petrolíferas, por meio de participação 

ou estatização total, os países exportadores conseguiram também maior controle sobre 

os preços. Em vez de tentar aumentar os rendimentos, apenas enfatizando o volume e 

competindo para colocar cada vez mais barris no mercado, como vinham fazendo, o que 

parecia provocar a queda dos preços, as empresas agora buscariam preços mais 

elevados. Isso ainda foi favorecido pelo apertado equilíbrio entre a oferta e a demanda 

na época. O resultado foi um novo sistema idealizado nos acordos de Teerã e Trípoli, 

nos quais os preços eram submetidos a negociações entre empresas e países, ficando a 

cargo dos países a iniciativa de forçar a subida dos preços estabelecidos. Nessa época os 

preços do petróleo não representavam, aparentemente, uma prioridade absoluta para os 

países consumidores, visto que esses estavam preocupados com outras questões. Alguns 

achavam que os aumentos de preços eram justificados e seriam úteis para estimular a 

conservação e o desenvolvimento de novas fontes de energia (YERGIN, 1994). 

 De acordo com BOHI e TOMAN (1993), a década de 60 foi um período de 

menos colusão entre os países da OPEP que a década de 70. De 1960 a 1973, a OPEP 

adota uma estratégia defensiva e conciliatória. Ela obtém um congelamento dos preços, 

pondo fim à guerra de preços que favoreciam as companhias estrangeiras, as majors, e 

adota o princípio da participação progressiva no capital das empresas concessionárias. A 

ausência de um preço fixo favorecia a concorrência entre os próprios membros da OPEP 

(PERCEBOIS, 1989). 
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1.3 O Primeiro Choque do Petróleo em 1973 

 

O equilíbrio entre a oferta e a demanda, estabelecido no início da década de 70, 

transmitia a mensagem de que o petróleo barato havia possibilitado um grande 

crescimento econômico, mas esse fato não conseguiu se manter por muito tempo. A 

demanda não poderia continuar aumentando na velocidade em que vinha ocorrendo. 

Esse era o significado do fim da capacidade de manter reservas. Porém, com os cortes 

de produção estipulados por alguns países em 1973, a situação se tornou insustentável 

pois a capacidade de produção excedente era pequena. Como a margem de segurança, 

resumida pelos baixos estoques de petróleo nesse ano, era mínima, a dependência dos 

países industrializados do Ocidente em relação ao petróleo, como fonte de energia, foi 

claramente demonstrada (YERGIN, 1994).   

 Quando a demanda do mundo inteiro emergiu, de repente, do limite de 

suprimento disponível, os preços de mercado excederam os preços oficiais. Por muito 

tempo, como reflexo do crônico excesso de suprimentos, os preços de mercado haviam 

permanecido abaixo dos preços fixados, perturbando as relações entre as empresas e os 

governos. Mas agora, a situação se invertera, e os países exportadores certamente não 

estavam dispostos a ficar pra trás, pois não queriam que a diferença cada vez maior 

entre os preços oficiais e os preços de mercado fosse apropriada pelas majors 

(YERGIN, 1994). 

  Em 1973 começou o embargo do petróleo árabe. Um dos elementos do embargo 

era composto pelas restrições progressivas da produção que afetavam todo o mercado: 

as reduções iniciais, seguidas pelos 5% de reduções adicionais a cada mês. Outro 

elemento era a total proibição de exportação de petróleo, imposta inicialmente a dois 

países: Estados Unidos e Holanda. Em novembro de 1973, apenas duas semanas depois 

da decisão inicial de usar o petróleo como arma política, os ministros dos países árabes 

decidiram aumentar os cortes de forma generalizada. Dessa forma, chegou-se ao 

momento mais crítico do embargo, com o fim da capacidade de reserva dos países 

importadores, o que representou uma mudança significativa na dinâmica básica da 

política do petróleo (YERGIN, 1994). 

 No final de 1973, o primeiro choque do petróleo foi causado por coações de 

produção acordadas pela OPEP, o que elevou os preços em termos reais (IMF, 2000) 
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 Esses foram os principais movimentos, desde a fundação da OPEP em 1960, que 

levaram ao choque de petróleo de 1973, nos quais o preço do barril chegou a 

quadruplicar. (YERGIN, 1994). O preço aumentou como resultado da resposta árabe à 

guerra árabe-israelense e devido às aspirações individuais de alguns países, em 

particular o Irã (MORRISON, 1990). 

Com o aumento da importância da OPEP no cenário mundial, e devido ao fato 

de o preço do petróleo ser o motor do comércio mundial, quem o controlasse seria 

considerado o “novo senhor” da economia mundial. Pertencer à OPEP, na década de 70, 

tornou-se o mesmo que fazer parte do grupo de países exportadores mundiais de 

petróleo. O poder de barganha de seus países-membro aumentara significativamente, a 

ponto de acharem que os mesmos determinariam se haveria inflação ou recessão, que 

esses países tentariam estabelecer uma nova ordem econômica internacional que iria 

além da redistribuição de renda de consumidores para produtores; em resumo, uma 

ordem que redistribuísse o mercado tanto no poder econômico quanto político 

(YERGIN, 1994). 

 A quadruplicação dos preços disparada pelo embargo do petróleo árabe e o fato 

de os exportadores assumirem o controle completo da fixação desses preços provocaram 

grandes mudanças em todos os segmentos da economia mundial. Embora a OPEP fosse 

considerada um cartel, na verdade não o era. De acordo com VARIAN (2002), um 

cartel é definido como uma associação de produtores que regula os preços e a produção 

de um determinado produto. 

A OPEP tentava fixar os preços, mas não a produção. Não havia cotas ou níveis 

de produção determinados. Na realidade, o mercado não estava dominado por um cartel 

mas sim por um oligopólio desordenado. Durante esse período, a maior parte dos 

exportadores estava produzindo praticamente a plena capacidade. A exceção era a 

Arábia Saudita que controlava sua produção para tentar alcançar o preço a que se 

propunha. Além disso, o Irã havia agora se juntado à Arábia Saudita no que dizia 

respeito à moderação. Os dois países juntos representavam quase metade da produção 

da OPEP e podiam dizer aos outros países o que fazer, mantendo os preços do petróleo 

sob controle (YERGIN, 1994).  

Do final de 1973 a 1976 a OPEP abandona sua estratégia defensiva e parte para 

uma estratégia ofensiva. É a era das decisões unilaterais da organização. Aproveitando-

se de acontecimentos políticos que aumentaram as tensões internacionais e reforçaram a 
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solidariedade entre os países árabes, a OPEP impõe simultaneamente uma 

quadruplicação do preço do petróleo bruto, uma redução da produção de petróleo e, 

além disso, um embargo seletivo a alguns países (PERCEBOIS, 1989).  

A OPEP continuou a dominar o mercado mundial do petróleo ao longo dos anos 

70, mas seu domínio começou a declinar discretamente. O incentivo do preço alto e 

problemas de segurança estimulavam o desenvolvimento da produção de petróleo fora 

da OPEP, e em questões de anos essas novas fontes transformariam o sistema de 

suprimento mundial de petróleo (YERGIN, 1994). 

 Entre 1976 e 1979 a OPEP se coloca numa posição de espera já que o preço 

havia parado de crescer devido à estabilização da demanda de petróleo no mercado 

internacional. Nesse período a OPEP mantém a unicidade do preço do petróleo a fim de 

definir uma estratégia de longo prazo (PERCEBOIS, 1989).  

 

1.4 O Segundo Choque do Petróleo em 1979 

 

Depois do primeiro choque do petróleo em 1973-74, a OPEP era considerada 

como uma força potencial no mercado internacional de petróleo, com vitalidade, 

estabilidade e longevidade (RAMCHARRAN, 2001). 

Em 1979, o mercado novamente entrou em crise com a Revolução Iraniana, que 

reduziu a oferta de petróleo. Quando as nações da OPEP, principalmente a Arábia 

Saudita, se negaram a expandir a produção para equilibrar a oferta de petróleo, reduzida 

com a revolução, os preços aumentaram. A OPEP passou a produzir petróleo abaixo da 

quantidade demandada, apesar do contínuo excesso de capacidade de produção. Isso 

teve como conseqüência o segundo choque do petróleo (ADELMAN, 2002).  

A redução da produção da OPEP no final de 1979, em parte por causa da 

Revolução Iraniana, precipitou o segundo choque do petróleo (IMF, 2000). 

De 1979 a 1981 a OPEP adota novamente uma estratégia mais ofensiva. Os 

acontecimentos no Irã (Revolução Iraniana em 1979) encorajam um aumento da oferta 

de petróleo por parte dos seus membros. A Arábia Saudita não é mais capaz de assumir 

o papel de líder da organização e alguns de seus membros se aproveitam para 

aumentarem as suas receitas já que o preço vinha alto desde o choque de 1979. Com 
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uma pequena perda da sua participação no mercado devido ao aparecimento de novos 

produtores de petróleo, a OPEP teve que escolher entre a defesa dos preços ou o 

aumento da produção para recuperar sua participação no mercado, perdida 

anteriormente (PERCEBOIS, 1989).   

Desde 1970, todo aumento no preço do petróleo foi causado pelos países-

membro da OPEP em ações deliberadas, como cortes de produção, ou queda do uso de 

capacidade de expansão da produção (ADELMAN, 2002). 

As altas de preços constatadas entre 1970 e 1980 foram de fato inevitáveis e o 

funcionamento normal do mercado teria provavelmente dado resultados idênticos 

mesmo se a alta dos preços tivesse sido mais lenta e menos forte. Razões objetivas e o 

interesse da maior parte dos atores da cena energética militaram a favor desses 

aumentos (PERCEBOIS, 1989). 

Depois desse novo choque, a escassez de dinheiro somou-se ao enxugamento 

do poder de consumo do mundo industrial devido aos aumentos nos preços do 

petróleo. A conseqüência de tal combinação foi a recessão mais profunda desde a 

Grande Depressão (1929), ocorrida entre 1980 e 1982. O desaquecimento da atividade 

econômica reduziu substancialmente a demanda por petróleo nos países 

industrializados. Esperava-se que os países em desenvolvimento fossem uma nova 

fonte importante de demanda, o que ajudaria a manter os preços. Em vez disso, muitos 

países desse bloco, assolados pelas dívidas com os compradores de suas matérias-

primas no mundo industrializado, e atingidos, também, pela recessão, entraram em 

crise econômica profunda, estrangulando sua demanda por petróleo (YERGIN, 1994). 

Em 1982, finalmente, a OPEP fazia algo sobre o qual falara muitas vezes no 

passado. Assumia o papel de manipular a produção para preservar o preço. Portanto, a 

OPEP havia realmente se tornado um cartel naquele momento, administrando e 

alocando a produção bem como estabelecendo preços. Por trás da OPEP e sua mudança 

para um verdadeiro cartel havia uma transformação de muito maior alcance da própria 

indústria petrolífera. Instalava-se agora a liberdade total com chances para todos os 

países, com um grande número de compradores e vendedores (YERGIN, 1994). 

Assim, o preço do petróleo equilibrava-se precariamente em meados da década 

de 80. Tendo se tornado ainda mais restrito em 1984, o novo sistema de cotas da OPEP 

não estava funcionando. A produção dos países fora da OPEP continuava crescendo, e o 
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carvão, a energia nuclear e o gás natural continuavam a tomar mercados do petróleo, 

além da economia de combustíveis estar sufocando a demanda. À medida que os vários 

exportadores membros da OPEP viam seus lucros diminuindo, as fraudes entre eles 

próprios, com relação às cotas, tornavam-se mais evidentes. Como não conseguiam 

satisfazer a receita ambicionada através dos preços, dariam desconto e tentariam 

alcançá-la pelo aumento no volume. Dessa maneira, houve uma ampliação do 

superabastecimento de petróleo no mercado mundial (YERGIN, 1994). 

Devido à perda de participação da Arábia Saudita no mercado internacional, e às 

violações de cotas de produção pelos próprios membros da OPEP, havia uma ameaça do 

país inundar o mercado. Assim os sauditas passaram da defesa do preço à defesa dos 

volumes. O objetivo era recuperar o seu nível de cotas na OPEP, aumentando o volume 

produzido, para cobrir seus novos acordos de lucros garantidos. Nesses contratos não 

havia mais um preço oficial estabelecido, o preço seria aquele alcançado pelo petróleo 

no mercado (YERGIN, 1994). 

Tirando vantagem de um contexto favorável, os países da OPEP vão procurar 

melhorar, a seu favor, a divisão da renda petrolífera, recuperando progressivamente o 

controle da produção de petróleo no seu território. Eles vão procurar retomar, em parte, 

uma renda de monopólio junto com uma renda de densidade que haviam conseguido 

introduzir no preço de venda. Assim, eles vão contribuir para o retorno ao mercado das 

divergências de interesses e de estratégias que no interior da organização haviam sido 

ocultadas entre 1973 e 1981, e que vão reaparecer aos olhos do mundo, no momento 

em que a importância da OPEP, na produção mundial de petróleo, começar a declinar. 

A OPEP está hoje com a obrigação de se comportar como um cartel, mas sua força 

relativa e sua coesão não são comparáveis com aquelas que, caracterizaram o cartel das 

majors até o fim dos anos 50 (PERCEBOIS, 1989). 

O preço do petróleo é alto e instável por causa da falta de conexão quanto à 

competitividade. Os produtores decidem o quanto vão produzir independente dos outros 

produtores. Entretanto um cartel com nações com baixos custos de produção restringe 

sua produção para manter o preço alto. Porém a cooperação entre eles é geralmente 

difícil, relutante e reduzida, pois às vezes sua produção supera, e em outras vezes fica 

abaixo da demanda. Os preços são voláteis, não por causa dos métodos de produção, 

mas por causa de um cartel mal feito (ADELMAN, 2002). 
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Os aumentos de preços causados pelas ações da OPEP durante a década de 1970 

estão associados à recessão em muitos países importadores de petróleo. As 

conseqüências econômicas, incluindo inflação rápida, déficits comerciais, externos e 

orçamentários, foram o foco de vários estudos (FRIED e SCHULTZE apud 

RAMCHARRAN, 2002).  

Com os aumentos de preços nos choques do petróleo em 1973 e 1979, os dois 

choques resultaram num período de 15 anos de preços reais do petróleo muito altos 

(IMF, 2000). 

 

1.5 O Contra-Choque do Petróleo em 1986 

 

Antes de 1970, os preços eram estáveis pois a oferta era flexível. As poucas 

companhias que supriam a maior parte da demanda mundial de petróleo possuíam 

baixos custos de produção. Porém, depois de 1970, os preços flutuaram largamente. Até 

na década de relativa estabilidade de preços, entre 1986 e 1997, os preços do petróleo 

eram mais voláteis que outras commodities (PLOURDE e WATKINS, 2002). 

Outros países passaram a seguir o exemplo saudita por pura autodefesa 

competitiva. Os acordos de lucros começaram a se proliferar. Agora, a OPEP, como um 

grupo incluindo a Arábia Saudita, anunciava sua intenção de disputar com os países não 

membros a recuperação dos mercados perdidos, decidindo não mais praticar o 

protecionismo nos preços. Seu objetivo agora era assegurar e defender para a 

organização uma parcela razoável no mercado mundial de petróleo, compatível com os 

rendimentos necessários para o desenvolvimento dos países-membro. A partir daí os 

preços começaram a desabar (YERGIN, 1994). 

Todo aumento de preços, de 1973 a 2001, se deu devido a um deliberado corte 

de oferta ou recusa ao aumento de produção. Entre 1982 e 1985, a OPEP começou a 

fixar os preços de venda diretamente, e os membros da organização aceitaram a medida. 

Nela, a Arábia Saudita deveria absorver todos os cortes de produção da OPEP.  

Entretanto, em 1985, a Arábia Saudita exportou algo próximo de zero, de tão grande 

que era a produção dos outros membros. Os preços tiveram uma forte queda, que se 

prolongou até os novos acordos de produção em 1986. Nos dez anos posteriores, os 
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preços do petróleo ainda foram mais voláteis que o de outras commodities, mas as 

flutuações eram menores do que aquelas que ocorreram em 1973 (ADELMAN, 2002). 

Desde 1982, os membros da OPEP haviam acordado freqüentemente sobre um 

teto ou limite de produção e cotas de produção individuais. Todavia, a OPEP jamais 

adotara uma fórmula explícita de alocação dessas cotas de produção. Enquanto essas 

cotas eram alocadas por conveniência, era visível que feitas de maneira conjunta, as 

alocações dessas cotas deviam mostrar uma consistência técnica (GAULT et al., 1999). 

Em 1983, a Arábia Saudita se engajou, explicitamente, na função de produtor 

móvel, alterando sua produção para manter estável o preço da OPEP, atuando como 

swing producer. Mas, em 1985, os custos em relação aos demais produtores começavam 

a se tornar desproporcionalmente altos. Defender os preços significava uma enorme 

queda na produção e uma vasta perda de participação no mercado, bem como uma 

imensa redução na receita (YERGIN, 1994).  

Não só o petróleo passava por uma queda em sua participação na energia como a 

própria demanda estava diminuindo, como reflexo do impacto profundo do aumento da 

eficiência energética e da economia de energia. A partir de 1983, ano de recuperação 

econômica, o impacto da economia de energia e da substituição de combustíveis era 

evidente. O consumo de petróleo no mundo teve uma grande redução (YERGIN, 1994). 

A abundância de petróleo juntamente com a rápida queda dos preços a partir de 

1985, no contra choque do petróleo, tornaram-se um grande desafio para os membros da 

OPEP, já que estes tentavam competir entre si devido às perdas de receitas petrolíferas 

com os baixos preços (RAMCHARRAN, 2001). 

Os preços entraram em colapso e fora de controle. Não havia estrutura de 

fixação de preços. O preço seria estabelecido pelas negociações individuais entre as 

partes. Os próprios membros da OPEP, individualmente, uns com os outros, entraram 

em disputa pela conquista de clientes, havendo descontos nos preços a fim de assegurar 

mercados. Dois fatores fundamentais causaram essa queda nos preços: havia mais 

petróleo à procura de mercados que mercados à procura de petróleo e a posição de 

regulador feita pela Arábia Saudita fora eliminada. O choque foi a reação generalizada 

de todos que lidavam com o petróleo (YERGIN, 1994). 

Os preços permaneceram altos até 1985 apenas porque a Arábia Saudita agia 

como swing producer, visto que o Irã e o Iraque haviam quase que excedido suas 
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capacidades de produção. O colapso dos preços do petróleo em 1985 aconteceu 

simplesmente porque a Arábia Saudita não pôde sustentar a sua posição por um longo 

período (MORRISON, 1990). 

O que veio a seguir foi menos turbulento que as crises ocorridas em 1973-74 e 

1979-80. Esse foi o terceiro choque do petróleo, em que todas as conseqüências 

seguiram na direção oposta à dos anteriores. Nesse momento, a oferta era imensa e a 

demanda menor, e ainda havia a tentativa da OPEP de recuperar mercado. Uma das 

questões que vieram à tona foi a da segurança. Uma delas era da segurança da demanda 

para os exportadores de petróleo, ou seja, acesso garantido aos mercados (YERGIN, 

1994).  

A OPEP, que era inicialmente uma simples aliança entre países produtores, 

esteve forçada a se transformar em um verdadeiro cartel em março de 1982, quando o 

mercado de petróleo bruto tornou-se excedente. Os países-membro foram obrigados a 

se entender para reduzir suas produções e evitar uma queda nos preços. Eles não o 

fizeram realmente, uma vez que no início de 1986, sob o impulso de uma mudança de 

estratégia da Arábia Saudita, a guerra dos preços fez furor, arrastando um 

desmoronamento do preço do petróleo (PERCEBOIS, 1989).  

Somente depois de uma reorganização da OPEP, em 1986, os preços voltaram 

ao patamar anterior depois que o sistema de cotas fora restabelecido. Os novos preços, 

reconstituídos num nível mais baixo, apagaram completamente o aumento do segundo 

choque do petróleo, em 1979-80. Se os dois choques da década de 1970 constituíram a 

taxa da OPEP a ser paga, uma imensa transferência de riqueza dos consumidores para 

os produtores, o colapso era o corte da taxa da OPEP. Essa redução nos tributos serviu 

para estimular e prolongar o crescimento econômico no mundo industrial, que havia 

começado quatro anos antes, e levar a inflação para baixo. Os choques serviram também 

para a OPEP aprender que não poderia contar com mercados consumidores certos. O 

resultado foi a prioridade da economia sobre a política e a ênfase na cooperação sobre a 

confrontação (YERGIN, 1994).   

A queda dos preços no contra-choque do petróleo teve grandes impactos nas 

economias dos países que falharam em se modernizar e se diversificar, no tamanho da 

demanda por exportações, nas políticas nacionais de aumento da produção e da 

capacidade de produção, e na habilidade em obter o investimento necessário para 

implementar essas políticas (CORDESMAN, 1999). 
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Portanto, de acordo com PERCEBOIS (1989), de 1982 a 1986, os preços foram 

orientados para baixo. Além disso nesse período ocorre o aparecimento do mercado 

spot. No mercado spot existe o livre mercado e o país consumidor faz contratos de 

compra do petróleo, independentemente da onde ele tenha sido produzido. A OPEP, 

para não perder participação no mercado de petróleo, entra no mercado spot. 

Já após o ano de 1986, a OPEP volta a utilizar uma estratégia de defesa do preço 

do petróleo. Com a disciplina comum estabelecida em relação às cotas de produção 

entre os membros da organização, o preço de equilíbrio se eleva nos anos subseqüentes 

(PERCEBOIS, 1989). 

 

1.6 A OPEP na década de 1990 

 

A OPEP, até 1990, foi marcada mais por falhas do que por sucessos. Porém não 

se pode negar que para uma organização que consistia de um grupo de países diferentes, 

separados quanto à geografia, riqueza, religião e cultura, a organização teve uma 

participação significativa nas relações internacionais por um período de tempo. A OPEP 

obteve sucesso em algumas oportunidades no passado mas esse cartel “mal feito”, como 

alguns a chamam, continuará cometendo erros que afetam o mundo todo e seus 

membros também (SKEET apud MORRISON, 1990). 

No início da década de 1990, alguns membros da OPEP produziram petróleo em 

excesso, para gerar as receitas necessárias para financiar seus projetos de longo prazo 

(YOUSEFI apud RAMCHARRAN, 2002). 

Os onze membros da OPEP, com exceção do Iraque e do Kuwait, entraram no 

sistema de cotas de produção após o início da Guerra do Golfo, em agosto de 1990. 

Esses nove países passaram a produzir mais ou menos a plena capacidade de produção 

durante o período da guerra. O que poderia se tornar uma nova escalada de preços foi 

controlada pela habilidade da Arábia Saudita, que aumentou a sua cota de produção 

naquele ano, a fim de repor no mundo o suprimento de petróleo não produzido no 

Iraque e no Kuwait devido à guerra (SEYMOUR, 1992).  

Durante o período que se estendeu de 1982 até a Guerra do Golfo, em 1991, a 

OPEP necessitou gerenciar um substancial excesso de capacidade de produção. Por 
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acaso, alguns  dos seus membros com as maiores rendas per capita, notavelmente a 

Arábia Saudita, aceitou reduzir desproporcionalmente as cotas durante esse período, 

enquanto outros, especialmente aqueles com grandes populações e baixas rendas per 

capita, foram os maiores beneficiados dessas alocações desproporcionais das cotas de 

produção. Dessa forma, considerações políticas e econômicas possuem uma importante 

função na lógica de alocação de cotas de produção (GAULT et al., 1999). 

O balanço do poder na OPEP foi modificado decisivamente para a manutenção 

do preço num patamar aceitável pelo mercado na década de 90. No passado, era 

freqüente o fato de os membros mais ativos da OPEP usarem pressão política para 

persuadir o maior produtor, a Arábia Saudita, a reduzir a sua participação na produção, 

a fim de defender preços mais altos. Mas as regras da OPEP haviam sido modificadas. 

Antes da Guerra do Golfo, a própria Arábia Saudita havia repudiado a sua função de 

swing producer. Agora, com a  sua posição mais fortalecida, na organização, depois 

dessa Guerra, os sauditas estavam menos inclinados a se submeter à pressão 

(SEYMOUR, 1992). 

No cenário político do Oriente Médio, apesar da recuperação econômica do 

Kuwait no pós-guerra e da prevenção quanto às facilidades em relação ao petróleo 

produzido na Arábia Saudita, a Guerra do Golfo falhou em desestabilizar a região. A 

Arábia Saudita teve uma posição muito positiva ao fazer de tudo para manter a 

estabilidade na oferta e no preço do petróleo (SEYMOUR, 1992). 

A cota de exportação de petróleo a curto prazo combinada com a posição 

dominante da Arábia Saudita a longo prazo explica alguns fatos estilizados do mercado 

internacional de petróleo, como o efeito nos preços e a mudança fixa na produção. 

Quando os membros da OPEP chegam a acordos quanto às cotas de produção no curto 

prazo, eles não estão se comportando da mesma maneira, como um cartel maximizador 

de lucros. A Arábia Saudita é capaz de estabelecer o preço e a produção acordados 

imediatamente. Entretanto isso pode não ser apropriado nos dias logo após novos 

acordos serem firmados. As maiores flutuações nos preços são explicadas 

principalmente pelo fato da curva de oferta de petróleo da Arábia Saudita ser inelástica 

no curto prazo (DE SANTIS, 2003). 

Essa elasticidade negativa sugere uma produção objetiva para estabilizar ou 

acumular mais receitas de petróleo. Sob a presença de um cartel como a OPEP, com 

membros com diferentes níveis de eficiência quanto aos custos de produção, existe 
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sempre o incentivo de se produzir em excesso e se vender a preços baixos (SOLBERG 

apud RAMCHARRAN, 2002). 

A volatilidade dos preços do petróleo se tornou um aspecto central do mercado 

internacional de petróleo no final dos anos 90. Depois de julgar mal o mercado de 

petróleo entre 1997 e 1998, quando houve um aumento da oferta e uma queda da 

demanda mundial de petróleo, e assim contribuir para o colapso dos preços, a OPEP 

agiu de forma correta em 1999 e 2000 e puxou os preços para cima (KOHL, 2002). 

Mudanças estruturais no mercado internacional de petróleo, assim como o rápido 

crescimento da produção de petróleo fora da OPEP e o rápido declínio dos preços na 

década de 1990, acompanhados de uma produção em excesso por alguns membros da 

OPEP para aumentar as suas receitas, levaram a novas pesquisas para valorizar e prever 

os comportamentos da produção de petróleo dos países exportadores (RAMCHARRAN, 

2001). 

 Ao contrário das crises anteriores do petróleo (1973, 1979 e 1990), que foram 

dirigidas por eventos políticos ou militares, a queda dos preços em 1998 e o aumento 

dos preços em 2000 foram causados por forças econômicas fundamentais, um 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda (KOHL, 2002). 

 

1.7 A OPEP no século XXI 

 

O colapso dos preços do petróleo causou sérios problemas às economias da 

OPEP. O aumento dos preços se tornou uma prioridade de sobrevivência e essa se 

tornou a principal motivação para um maior esforço em reduzir a produção em 1999, a 

fim de causar o  almejado aumento. Por causa de débitos acumulados durante anos e a 

expansão dos serviços públicos, além das falhas na tentativa de diversificação das 

economias, a maioria dos países árabes da OPEP se tornaram dependentes dos altos 

preços do petróleo para gerar suas receitas (KOHL, 2002). 

 Por outro lado, a OPEP tem dificuldade em exercer seu poder de mercado. Ela 

possui  alguns instrumentos como o ajuste da oferta de petróleo em relação às mudanças 

sazonais da demanda,  as mudanças nas exportações iraquianas e as oscilações de preços 

e mudanças nas condições econômicas. O mercado de petróleo é um difícil mercado a 
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ser gerenciado, e a OPEP ainda precisa trabalhar com informações imperfeitas e 

instrumentos limitados. Existem importantes aspectos do mercado em que a OPEP 

possui um pequeno controle (KOHL, 2002). 

Em 2000, a OPEP estabeleceu o mecanismo de banda de preços no qual se 

estabeleceu um valor mínimo de US$ 22 o barril e um valor máximo de US$ 28 o barril. 

Caso o mercado viesse a negociar o produto perto dos limites da banda, as cotas seriam 

imediatamente alteradas no sentido de forçar um retorno a esses valores. Em 2001 a 

OPEP cortou a produção a fim de controlar o preço em queda. Com os atentados 

terroristas de 11 de setembro, a demanda se reduziu devido às incertezas do mercado. 

Sentindo que o impacto do desastre de 11 de setembro na economia mundial e na 

indústria petrolífera seria grande, a OPEP sustentou um preço em torno de U$ 25 o 

barril. Entretanto, com a queda do preço abaixo desse patamar, tanto a OPEP quanto os 

produtores de fora dela concordaram em reduzir a produção para manter estável o preço. 

Nesse período a OPEP implementou uma política de banda de preços, onde ela agiria no 

mercado para manter o preço caso ele ficasse abaixo dos U$ 20 o barril (KOHL, 2002). 

Em contraste com os cartéis de firmas, que agem para controlar a oferta e 

aumentar os preços, a fim de maximizar as receitas, a OPEP é um cartel de governos. 

Governos respondem às necessidades econômicas, mas eles também possuem agendas 

políticas e externas e precisam investir em segurança nacional. Assim, os modelos 

econômicos somente não são suficientes para explicar o comportamento da OPEP 

(CLAES, 2001). 

Uma maneira tradicional de caracterizar os países da OPEP é dizendo que ela é 

uma quantidade de reservas de petróleo e populações. Dessa maneira, a Arábia Saudita, 

o Kuwait e os Emirados Árabes são vistos como “baixos absorvedores” da riqueza 

petrolífera, por causa das suas enormes reservas de petróleo e reduzidas populações, que 

pretendem extender a vida comercial do petróleo por um longo período de tempo. Em 

contraste, os países “altos absorvedores” possuem imensas populações e menores 

reservas de petróleo. Estes possuem grandes necessidades de financiamento hoje e 

quando os preços caem. Estes países são a Argélia, a Nigéria e a Indonésia. Os outros 

membros da OPEP se localizam num grupo intermediário, como o Irã e o Iraque, com 

substanciais reservas e populações (KOHL, 2002). 

Mais recentemente, vários países da OPEP entraram em grandes dificuldades 

econômicas. Enquanto todos os produtores, com exceção da Indonésia, continuam a ser 
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altamente dependentes das receitas de exportação de petróleo, a maioria deles são agora 

“altos absorvedores”, devido ao mal gerenciamento de suas economias,  ao déficit 

público crescente e às falhas na diversificação de suas economias (KOHL, 2002). 

A OPEP enfrenta alguns desafios futuros como o aumento da oferta de petróleo 

fora dela, as novas explorações e descobertas por produtores marginais, a expansão da 

capacidade de produção em alguns de seus membros, como na Venezuela e na Nigéria, 

a presença de novas tecnologias de perfuração e exploração, que podem reduzir os 

custos de operação e a demanda mundial de petróleo volátil devido dos países 

consumidores de petróleo devido aos ciclos econômicos ou à recessão. A OPEP deve se 

ajustar ao mercado em que o preço e a quantidade são determinados por uma demanda e 

uma oferta desimpedidas e livres, e não por geopolítica, ou por um cartel, onde alguns 

membros se beneficiam dos outros que não seguem as suas cotas de produção 

(RAMCHARRAN, 2002). 

A participação da OPEP no mercado mundial de petróleo vem se expandindo e o 

sistema de produção no futuro pode ter grande impacto no mercado atual (GAULT et 

al., 1999). O petróleo, como qualquer outra commodity, permanecerá suscetível à 

volatilidade do seu preço apesar dos esforços da OPEP em controlar esse mercado. O 

mercado futuro do petróleo, que inclui tanto os especuladores quanto os 

comercializadores, pode adicionar a volatilidade a esse preço. Considerando que as 

decisões da OPEP freqüentemente determinam a direção do preço no mercado, os 

mercados futuros podem influenciar o valor atual do preço do petróleo. As ações de 

comercializadores e fundos de hedge podem empurrar os preços do petróleo para níveis 

suportáveis pelo mercado (EMERSON, 2000). 

No final do século XX, a OPEP obteve uma disciplina dos seus membros, ao 

agirem mais profissionalmente e cooperativamente, no seu esforço de gerenciar o 

mercado mundial de petróleo. Entretanto, a experiência passada mostra que é muito 

difícil dirigir esse mercado (KOHL, 2002).  

Um dos problemas da OPEP provém da decisão de fixar cotas de produção. Em 

adição aos três critérios usados para a fixação das cotas: reservas provadas, capacidade 

de produção e PIB, o nível de investimento deve-se também ser considerado. Conflitos 

de interesse em como isso é determinado leva a problemas na organização. Outro 

critério seria o relativo à produção total de petróleo da OPEP (ALSALEM et al., 1997). 
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Apesar de o nível ótimo de produção não ser acuradamente previsto, a decisão 

de produção deve levar em consideração evitar-se o excesso de estoques de petróleo. A 

OPEP influencia apenas o lado da oferta, entretanto alguma decisão unilateral sua, em 

relação ao preço, pode se tornar importante (ALSALEM et al., 1997). 

Os membros da OPEP são, sem dúvida, capazes de influenciar o preço do 

petróleo se eles puderem exercer seu poder de mercado. Isso é fácil de se demonstrar 

visto que a OPEP age como um cartel definindo o preço do petróleo (BOHI e 

TOMAN,1993). 

O crescimento econômico entre os membros da OPEP tem sido dirigido por 

vários fatores nesse século XXI, mas principalmente pelo aumento do investimento e do 

consumo privado, ambos acrescentados pelo gasto público, que encorajou a iniciativa 

privada a abastecer as empresas nacionais, as quais também ajudaram a estabilizar e 

unificar as taxas de câmbio das moedas desses países. Em muitos países da OPEP, o 

crescimento foi abastecido por variadas reformas visando à redução dos níveis de 

emprego nos serviços públicos, pelo encorajamento dos setores privados para empregar 

mão-de-obra local e liberar os fundos do governo para investimentos em caráter de 

urgência (OPEC, 2002). 

Em 2005, com os preços oscilando em torno dos US$ 40 o barril, a OPEP 

concluiu que a manutenção da banda de preços se tornara totalmente irreal e decidiu 

suspender o mecanismo. A partir desse momento a OPEP passou a ser uma pura 

expectadora das livres flutuações do mercado, que não mais controla, limitando-se em 

fixar o valor da cesta que no decorrer do ano de 2005 manteve-se no valor médio de 

US$ 50 o barril (KOHL, 2002). 

Os preços do petróleo tendem a ser muito voláteis num ambiente de incerteza e 

imprevisões por várias razões, refletindo uma combinação de fatores como tempo de 

excesso de capacidade, que descreve mudanças nos níveis de inovações tecnológicas, 

criando ciclos de alta e baixa capacidade de produção, e demanda incerta  de petróleo e 

investimentos no setor petrolífero por causa de razões geopolíticas. Entretanto, na 

ausência de estratégias de proteção contra o risco do preço do petróleo, a volatilidade 

do preço do petróleo irá afetar diretamente as receitas petrolíferas que, para países 

produtores de petróleo como a Venezuela, por exemplo, historicamente contam por 

uma grande participação nas receitas totais. Para reduzir a volatilidade dessas receitas 

associada com a volatilidade do preço do petróleo, uma quantidade de recomendações 
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têm sido propostas: as autoridades deveriam ajustar o balanço não-petrolífero do setor 

público em linha com os movimentos do preço do petróleo, para garantir um nível 

sustentável de déficit primário não-petrolífero; as autoridades deveriam acumular 

quantias substanciais nos períodos de alta produção de petróleo; e também deveriam 

formular acuradas suposições ou previsões sobre o preço do petróleo. Entretanto, na 

ausência de medidas corretivas, previsões acuradas e planejamento, a volatilidade das 

receitas é prejudicial à execução dos orçamentos, e isso aumenta a volatilidade dos 

gastos públicos (BALDINI, 2005). 

Em 2005, a OPEP adotou uma compreensiva estratégia de longo prazo. A OPEP 

reconhece a importante função do petróleo na demanda futura global de energia e no 

desenvolvimento sócio econômico dos países-membro da OPEP, e provém uma 

consistente visão e estrutura para o seu futuro. Os objetivos dessa estratégia tem 

relação com as receitas petrolíferas de longo prazo dos seus membros, a estabilidade 

do mercado mundial de petróleo com preços justos, e a segurança no suprimento 

regular aos consumidores de petróleo, bem como a segurança do mercado 

internacional de petróleo (OPEC, 2006). 

Uma recomendação dos técnicos é a de que o crescimento da produção de 

petróleo dos países da OPEP não deveria exceder a taxa de crescimento real da renda 

dos países industrializados (GATELY apud RAMCHARRAN, 2002). 

O mercado energético mundial tem alcançado muita complexidade e 

interdependência entre os países. Eles participam do movimento global de aumento das 

incertezas, no mercado energético, dentro das economias interdependentes. O futuro 

energético e petrolífero do planeta será talvez muito diferente das imagens que se 

procura construir hoje. Lembremos, apesar disso, que a dinâmica da indústria petrolífera 

internacional é baseada na divisão do excedente petrolífero, que é o conjunto de rendas 

diferenciais do petróleo e do monopólio no setor petrolífero (CHEVALIER, 1994). 

 

1.8 A Situação Político-Econômica dos Países da OPEP 

  

Em geral os países da OPEP se caracterizam por serem países com democracias 

não consolidadas, principalmente os países árabes da organização. Porém existem 
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diferentes aspectos que os diferem e também os aproximam, aspetos tanto econômicos, 

quanto sociais, culturais e religiosos. Agora esse trabalho coloca o leitor a par da atual 

situação político-econômica de cada país-membro OPEP. 

 

1.8.1 Argélia 

 

A Argélia é um importante produtor de petróleo mundial e um grande 

fornecedor de petróleo para a Europa, devido à sua proximidade geográfica com o 

continente europeu, além de fazer parte da OPEP. O país foi colônia francesa até julho 

de 1962, quando se tornou independente. Depois de anos de guerra civil e de 

continuadas agitações políticas, a Argélia vem experimentando uma retomada de 

crescimento bem significativa, em grande parte devido às receitas de exportação de 

petróleo e gás natural desde 1999 (EIA, 2006a). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Mapa de localização da Argélia na África 

Fonte: Economist 2006a 

 

Este país possui uma enorme dívida externa. Seus indicadores financeiros e 

econômicos melhoraram durante a década de 1990, em parte devido às reformas 

apoiadas pelo FMI e aos reajustes da dívida feitos pelo Clube de Paris. As finanças 

argelinas em 2000 e 2001 se beneficiaram dos aumentos nos preços do petróleo e de 

uma política fiscal rígida por parte do governo, o que levou, conseqüentemente, a um 

grande aumento no excedente comercial, a máximos históricos nas reservas 

internacionais, e a uma redução da dívida externa (EIA, 2006a). 
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Os esforços do governo para diversificar a economia, através da atração de 

investimento estrangeiro e doméstico, fora do setor energético, têm tido pouco sucesso 

na redução do elevado nível de desemprego e na melhoria da qualidade de vida da 

população. Em 2001, o governo assinou um Tratado de Associação com a União 

Européia que irá, eventualmente, baixar as tarifas e aumentar as trocas comerciais, 

gradualmente, entre ambos (WORLD BANK, 2005a). 

Em janeiro de 2005, o FMI reconheceu o esforço do país em aprovar reformas 

econômicas, considerando estas um fator muito positivo, tanto para a economia do país 

como para sua credibilidade no mercado internacional. O FMI ainda reportou que o 

governo argelino deveria continuar as suas reformas, apontando os atuais níveis de 

preços do petróleo como uma imediata oportunidade, para progredir e implementar 

reformas, num país cheio de problemas sócio-econômicos (WORLD BANK, 2005a). 

O presidente eleito em 1999 e reeleito em 2004, Abdelaziz Bouteflika, tenta 

implementar planos de reconciliação nacional e reforma econômica. Reconciliação 

pois mais de 100.000 rebeldes, soldados e civis, morreram na guerra civil argelina, 

iniciada em 1992, que se seguiu a um golpe que anulou as eleições ganhas pelo Partido 

Islâmico da Salvação. Assim, em 1999 o presidente Bouteflika ofereceu anistia aos 

grupos rebeldes e convocou um referendo a fim de legitimar seu governo, o que 

realmente aconteceu com a votação. As eleições parlamentares ocorreram em maio de 

2002, resultando em grande vitória para o partido do presidente, o FLN. A situação 

política e de segurança no país melhorou significativamente nessa década. 

Observadores internacionais verificaram que a reeleição de Bouteflika em 2004 foi 

altamente livre, limpa e justa (EIA, 2006a). 

Mesmo com estas boas notícias, a Argélia continua a enfrentar sérios problemas 

econômicos, sociais e políticos: altas taxas de desemprego, violência política 

continuada, exercida pelos grupos fundamentalistas islâmicos e os efeitos de desastres 

naturais. Os orçamentos governamentais aumentaram os gastos em programas sociais e 

desenvolvimento econômico (ECONOMIST, 2006a).  
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Apesar de o primeiro campo de petróleo descoberto na Argélia, o campo de 

Hassi Messaoud, ter ocorrido em 1956, o país é considerado subexplorado quanto ao 

petróleo. Até hoje, 50 anos depois da primeira descoberta, este campo continua sendo 

o principal campo de petróleo do país. O Conselho Nacional de Energia da Argélia 

acredita que o país possui, ainda, vastos potenciais petrolíferos em seu território (EIA, 

2006a).  

Durante os últimos anos, significantes descobertas de petróleo e de gás natural 

têm sido feitas, principalmente por companhias estrangeiras em parceria com a 

companhia estatal argelina Sonatrach, sendo essa parceria um requisito da atual 

legislação do país, para a atuação de empresas estrangeiras, no seu interior. A 

Sonatrach e seus parceiros externos esperam aumentar a capacidade de produção 

argelina, significantemente, nos próximos anos. Para acompanhar este objetivo, o país 

dependerá de grande quantidade de capital estrangeiro e tecnologia investidos (EIA, 

2006a). 

Atualmente o seu parlamento vem estudando a possibilidade de modificar a 

legislação vigente, a fim de reestruturar a empresa Sonatrach, objetivando atrair 

investimento estrangeiro privado visto que grande parte desse investimento ainda é 

público. Uma das possibilidades seria a Sonatrach permanecer como uma empresa 

estatal, mas eventualmente sendo forçada a competir por novos projetos (EIA, 2006a). 

 No momento parece que o atual presidente, Abdelaziz Bouteflika, conseguiu 

consolidar a democracia no país, apesar de seus conflitos com a elite militar que 

dominava o país e interferia na política interna. O governo permanece com a intenção 

de liberalizar a economia e solicitar investimento externo, principalmente nos setores 

de telecomunicações e energia. O governo argelino também está cumprindo a promessa 

de aumentar os gastos públicos para aumentar a geração de empregos no país 

(ECONOMIST, 2006a). 

 O governo argelino pretende modificar a atual legislação do país, a regulação e 

os mecanismos institucionais a fim de atrair o investimento privado nacional e 

estrangeiro, através de parcerias no setor petrolífero. Medidas apropriadas estão sendo 

discutidas num contexto de diálogo transparente para aumentar a efetividade da 

produção de petróleo e desenvolver a exploração de fontes de energia em áreas 

inexploradas do seu território (MEM, 2006). 
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1.8.2 Arábia Saudita 

  

Com algo em torno de ¼ das reservas provadas de petróleo no mundo e um dos 

mais baixos custos médios de produção, a Arábia Saudita provavelmente permanecerá 

sendo o maior exportador no futuro próximo. Portanto, o país é o maior exportador de 

petróleo do mundo e tem papel de liderança na OPEP (EIA, 2005e). 

A Arábia Saudita tem uma economia altamente baseada na extração de petróleo, 

com um forte controle governamental sobre essa atividade e sobre as principais 

atividades econômicas do país. Este foi um país-chave no bem-sucedido esforço dos 

países da OPEP e de outros países produtores de petróleo, para elevar, como exemplo 

mais recente, o preço do petróleo em 1999 até o seu valor mais elevado desde a Guerra 

do Golfo (1990-91), através da redução da sua produção (EIA, 2005e). 

 

Figura 2 - Mapa de localização da Arábia Saudita no Oriente Médio 

Fonte: Economist 2006f 

 

O país é governado por uma monarquia absoluta, com um rei, o principal líder 

do país, e um príncipe, ambos com grande poder político. Com a morte do Rei Fahd, 

em julho de 2005, assumiu o governo o príncipe Adbullah, aumentando a incerteza do 

mercado internacional quanto à continuidade ou não da atual política econômica do 

país. Sua independência ocorreu em setembro de 1932. O país possui atualmente uma 

taxa de crescimento populacional médio em torno de 3% ao ano. Sua população é quase 

totalmente muçulmana, e predominantemente sunita. O país não enfrentou elevadas 

taxas de inflação nos últimos anos. Em 2002 houve deflação de 0,6%, em 2003 houve 
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inflação de 0,3% e em 2004 de 0,6%. Seus principais parceiros comerciais são os 

Estados Unidos e o Japão (EIA, 2005e). 

O governo saudita anunciou, em 1999, planos para começar a privatização das 

companhias de eletricidade, começando a executar estes planos pela privatização da 

empresa estatal de telecomunicações. A sua estratégia é apelar ao crescimento do setor 

privado, a fim de diminuir a dependência do país em relação ao petróleo, e de aumentar 

as oportunidades de emprego para a crescente população saudita. Entretanto a luta por 

esta independência em relação ao petróleo esbarra na escassez de água e no rápido 

crescimento populacional, limitando os esforços governamentais que buscam a auto-

suficiência em produtos agrícolas (EIA, 2005e). 

Em maio de 2000, uma nova lei foi aprovada a fim de atrair o capital 

estrangeiro, para o setor de energia. Essa lei permite que grupos estrangeiros sejam 

proprietários de empresas e projetos sauditas autorizados pelo governo. Antes as 

empresas estrangeiras eram limitadas a só possuírem até o limite de 49% de 

participação no capital das suas empresas (EIA, 2005e). 

Apesar do recente movimento nas suas receitas de petróleo, a Arábia Saudita 

continua a enfrentar alguns desafios e problemas econômicos de longo prazo, como 

altas taxas de desemprego, que giram entre 15% e 20% (taxas não oficiais), e a 

conseqüente necessidade de aumento dos gastos do governo para manter um certo bem-

estar da população (WORLD BANK, 2004). 

A receita per capita de exportação de petróleo saudita permanece em níveis 

abaixo daqueles vistos nas décadas de 1970 e 1980. Isso ocorre em grande parte pelo 

fato de a população jovem do país ter mais que dobrado desde 1980 até hoje, enquanto 

as receitas de exportação de petróleo em termos reais caíram abruptamente (WORLD 

BANK, 2004).  

Entretanto, a Arábia Saudita enfrentou nas duas últimas décadas grandes déficits 

orçamentários e em transações correntes, altos custos da guerra no Iraque em 1990 e 

1991, e um déficit público se aproximando de 100% do seu PIB. Por outro lado, os 

investimentos estrangeiros vêm aumentando no país, e atualmente estão em torno de 

US$ 100 bilhões, dos quais lhe provém uma substancial receita fiscal (WORLD 

BANK, 2004).  
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Além das reformas econômicas, a Arábia Saudita também observa um pequeno 

progresso quanto aos seus desafios domésticos, como atrair investimentos estrangeiros 

diretos. Em 2004 o governo saudita aprovou uma redução nos impostos, sobre os 

investimentos estrangeiros diretos, de até 30% em alguns setores produtivos, como 

parte de um esforço para apressar as reformas econômicas e o processo de privatização 

de empresas no país (WORLD BANK, 2004).  

 Atualmente, grandes empresas estatais como a Saudi Aramco, que possui o 

monopólio na produção de petróleo no país, detendo 98% das reservas de petróleo 

saudita, e a Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), principal indústria 

petroquímica do país, dominam a economia saudita. No país é proibida a venda de 

empresas para controle privado, e a privatização tem sido limitada a alguns setores da 

economia. Porém o governo vem considerando a déia de privatizar algumas atividades 

na cadeia de produção da Saudi Aramco, com o intuito de entrar para a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), mas esse progresso ainda é lento (EIA, 2005e). 

 Em geral, a Arábia Saudita tem se movido com cuidado em relação aos cortes 

de subsídios do governo, aumentos de taxas e de impostos e reformas no setor 

financeiro. O líder do governo saudita, Rei Abdullah, vê a privatização como uma 

escolha estratégica e, para executá-la, criou um conselho econômico cuja finalidade é 

discutir e tentar alavancar investimentos, aumentar a criação de empregos e promover a 

privatização das empresas estatais. As novas leis, quanto a investimentos externos, 

reduziram os impostos de 45% para 30% dos lucros e promoveram algumas proteções 

legais contra a expropriação dos investimentos (EIA, 2005e). 

 A Arábia Saudita é o país-chave para a estabilização das exportações mundiais 

de petróleo, primeiramente porque é o principal exportador de petróleo do Oriente 

Médio e do mundo, em segundo lugar porque é um país que age como um swing 

producer, possuindo a função de moderar ou equilibrar as exportações de petróleo e 

estabilizar os preços do mesmo (CORDESMAN, 1999).  

 Apesar de a Arábia Saudita possuir em torno de 80 campos de petróleo e mais 

de 1.000 poços, mais da metade de suas reservas estão contidas em apenas oito campos, 

entre eles Ghawar, o maior campo de petróleo do mundo, com reservas remanescentes 

estimadas em 70 bilhões de barris, e Safanyia, o maior campo de petróleo offshore do 

mundo, com reservas estimadas em 35 bilhões de barris (EIA, 2005e). 
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Desde o aumento dos preços nos anos de 1970, a Arábia Saudita obteve um 

contrato social implícito, que fora extendido apenas àqueles que faziam parte do sistema 

político, principalmente através de empregos bem remunerados no serviço público e 

religioso e o uso de trabalhadores estrangeiros nos empregos menos desejados no país. 

Entretanto a queda nas receitas do petróleo nos anos 1980, além de um grande 

crescimento populacional, minguaram as reservas internacionais do país. Ele se tornou 

um devedor líquido e na tentativa de manter o contrato social e o sistema de bem-estar 

de uma pequena parte da população, o governo saudita teve consecutivos déficits 

fiscais. Dessa forma, a dependência quanto ao petróleo continua a dominar a economia 

saudita (LAUERMAN, 2000). 

Espera-se que o governo saudita persista com seu relativamente modesto 

programa de reforma econômica, cujas medidas se focalizam na abertura de empresas 

não petrolíferas ao capital privado externo a fim de elevar o emprego no país 

(ECONOMIST, 2006f). 

 

1.8.3 Emirados Árabes Unidos 

 

Os Emirados Árabes Unidos possuem, mais ou menos, 10% da reservas 

provadas no mundo. Eles são o quinto país com as maiores reservas de petróleo no 

mundo apesar de sua pequena extensão territorial (EIA, 2005f) 

Os Emirados Árabes Unidos são uma federação de sete emirados: Abu Dhabi, 

Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah e Umm al-Qaiwain. O país possui 

um presidente e um primeiro ministro. O atual presidente é o Sheik Khalifa bin Zayed 

Al Nahyan, que é também o governador do emirado de Abu Dhabi. A estrutura federal 

dos Emirados inclui um Conselho Supremo, um Conselho de Ministros e um Poder 

Judiciário independente. O poder político é concentrado em Abu Dhabi que controla 

também a maior parte da economia da federação e dos seus recursos financeiros. Dos 

dois maiores emirados do país, Abu Dhabi e Dubai, provêm mais de 80% da renda do 

país (EIA, 2005f). 

 

 30



 

Figura 3 - Mapa de localização dos Emirados Árabes Unidos no Oriente Médio 

Fonte: EIA 2005f 

 

A performance da economia dos Emirados Árabes é altamente dependente das 

exportações de petróleo. O segmento da economia não-petrolífera do país vem 

experimentando um grande crescimento, particularmente no setor petroquímico e nos 

setores financeiro e bancário (EIA, 2005f). 

Seus principais parceiros comerciais são: Japão, Grã-Bretanha, Estados Unidos, 

Singapura, Alemanha, Coréia do Sul, Irã e Índia. Suas importações são principalmente 

de produtos manufaturados, máquinas, equipamentos de transporte e alimentos (EIA, 

2005f). 

 Nos últimos anos, os Emirados têm experimentado alguns projetos na tentativa 

de diversificação da sua economia e da redução da dependência das receitas do 

petróleo. O governo federal tem investido pesadamente em setores como produção de 

alumínio, turismo, aviação, comércio de reexportação e telecomunicações. Como parte 

de sua estratégia de expandir a indústria do turismo, o país está construindo novos 

hotéis, restaurantes e shopping centers, expandindo aeroportos e zonas de livre 

comércio. Dubai tem se tornado um importante centro no Oriente Médio para comércio 

e finanças, responsável por 85% do comércio de reexportação do país. Os Emirados 

Árabes Unidos são membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) desde 

1995, e são considerados uma das mais abertas economias da região (WORLD BANK, 

2005c). 
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 De acordo com a Constituição do país, cada emirado controla sua própria 

produção e o desenvolvimento de seus recursos. Apesar de Abu Dhabi ter entrado na 

OPEP em 1967, quatro anos antes da formação dos Emirados Árabes Unidos, Dubai 

ainda não era considerado parte da OPEP ou de sua cota de produção. A Abu Dhabi 

National Company (ADNOC), principal empresa estatal do país, está atualmente 

planejando uma abertura da indústria petrolífera ao capital estrangeiro. Alguns projetos 

de aumento da infra-estrutura em campos petrolíferos já existem e outros estão sendo 

planejados (EIA, 2005f). 

 

1.8.4 Indonésia 

 

A Indonésia é importante para o mercado internacional de petróleo devido à sua 

localização estratégica – proximidade dos grandes mercados consumidores no Oriente 

– e à sua participação relevante na OPEP, embora declinante produção de petróleo no 

Sudeste Asiático (EIA, 2005a). 

Desde o século XVII a Indonésia era uma colônia holandesa. Durante a Segunda 

Guerra Mundial, como conseqüência  da ocupação alemã, a Holanda perdeu essa 

colônia para os japoneses. Com o fim da guerra, Sukarno, presidente na época, que 

havia cooperado com os japoneses, declarou a independência da Indonésia, porém os 

aliados da Segunda Guerra apoiaram o exército holandês na tentativa de recuperar a 

sua colônia. A guerra pela independência, denominada Revolução Nacional Indonésia, 

durou  4 anos e, sob pressão internacional, a Holanda foi forçada a reconhecer o novo 

país. Portanto, a Indonésia proclamou a sua independência em agosto de 1945 e se 

tornou independente da Holanda em dezembro de 1949 (ECONOMIST, 2006b). 

Nos anos 50 e 60, Sukarno se alinhou ao socialismo e entrou em guerra contra a 

Malásia. Em 1965 deu-se uma tentativa de golpe de estado e o general Suharto, que 

havia ajudado a conter o golpe, tomou o poder depois de grandes massacres. Suharto 

foi reeleito cinco vezes e governou o país com a ajuda dos militares mas, com a crise 

econômica asiática de 1997, o país voltou à rebelião e o presidente foi obrigado a 

renunciar, entregando o poder ao seu vice-presidente, B. J. Habibie. No entanto, nas 

eleições de 1999, Habibie foi derrotado por Megawati Sukarnoputri, filha de Sukarno, 

que não chegou a ser empossada, tendo sido substituída pelo seu partido por 
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Abdurrahman Wahid. A crise de Timor Leste, até então de domínio indonésio, 

provocou mudanças no poder e Megawati voltou à presidência em 2001. Em 2004, nas 

primeiras eleições diretas da história do país, foi eleito o atual presidente, Susilo 

Bambang Yudhoyono (ECONOMIST, 2006b). 

 

 

Figura 4 - Mapa de localização da Indonésia no Sudeste Asiático 

Fonte: ECONOMIST 2006b 

 

 O atual governo enfrenta alguns conflitos regionais com grupos separatistas e 

terroristas em seu território. Existem ainda tensões entre o governo central em Jacarta e 

as lideranças dos governos regionais. A distribuição das receitas do petróleo entre o 

governo central e os governos regionais nas áreas tem sido regularmente disputada. 

Desde a transição do país para a democracia, em 1999, os governos regionais têm 

pressionado o governo central por uma maior participação nas receitas do petróleo. 

Particularmente, o grupo separatista em Aceh continua a causar problemas de 

segurança para as companhias de petróleo na região, apesar da grande ofensiva do 

governo contra esse grupo nos últimos anos (EIA, 2005a). 

A maioria dos campos produtores de petróleo no país está localizada nas regiões 

central e ocidental do país, contudo o foco de novas explorações tem sido as regiões de 

fronteira, particularmente na região oriental da Indonésia. Relativamente grande, mas 

ainda não provadas, as novas reservas podem ser numerosas e geologicamente 

complexas. As companhias que atuam no país em campos já existentes tentam 

aumentar as taxas de recuperação a fim de prolongar a vida útil desses campos (EIA, 

2005a). 
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Em outubro de 2001, a legislação da Indonésia limitou o monopólio da 

Pertamina, a empresa estatal petrolífera do país, quanto ao desenvolvimento de 

petróleo a partir de 2003. Entretanto a Pertamina ainda manteve o monopólio na venda 

e na distribuição de produtos do petróleo no país. Mais ainda, as funções regulatórias e 

administrativas, que eram feitas por essa estatal, foram transferidas para outras 

entidades. Porém, no momento, mais de 4 anos depois dessa lei, algumas 

regulamentações ainda não foram finalizadas, sendo improvável que isso ocorra antes 

das próximas eleições. O governo ainda programa abrir o mercado doméstico à 

concorrência em 2006, apesar dos progressos nesse aspecto terem sido lentos. 

Interesses políticos ainda fazem os membros do governo relutantes em ver a Pertamina 

perder grande parte das suas receitas do petróleo. A atuação dessa empresa estatal tem, 

além da citada limitação por decreto presidencial em 2003, a possibilidade de ser 

privatizada neste ano de 2006 (EIA, 2005a). 

O atual presidente, Susilo Bambang, possui apoio suficiente no parlamento para 

implementar reformas econômicas no país. Considera-se que o país vem tendo 

pequenos progressos sociais e econômicos. Porém o seu dirigente vem perdendo apoio 

popular já que poucas mudanças são observadas na economia. Espera-se dele uma 

política fiscal mais expansiva em 2006, com o governo oferecendo uma compensação 

financeira através de subsídios, visto preço do petróleo estar muito alto. Além disso, é 

demandado um aumento dos gastos em infra-estrutura (ECONOMIST, 2006b). 

  

1.8.5 Irã 

 

O Irã é o segundo maior produtor de petróleo da OPEP. A economia iraniana foi 

golpeada pela queda repentina dos preços do petróleo no final do século XX, em 1998 e 

1999, mas com o aumento dos preços desde então, o país tem crescido a passos largos 

(EIA, 2006b). 

O Irã é um país que continua profundamente mergulhado no processo 

revolucionário, cujo poder político se divide entre moderados, que possuem apoio 

público, e conservadores, que controlam as forças armadas, os sistemas de segurança e 

muitas outras instituições governamentais. Mesmo diante desta realidade, não importa 
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o que aconteça - o Irã sempre terá uma vasta importância estratégica nestas questões 

relacionadas ao petróleo (CORDESMAN, 1999). 

As relativamente altas receitas de exportação, no passado, levaram o Irã a criar 

um fundo de estabilização do petróleo, para se proteger das oscilações do mercado. A 

taxa de inflação nos últimos anos se situou entre 10 e 15% e a taxa de desemprego entre 

16 e 21%. Os seus principais parceiros comerciais são: Japão, Itália, Alemanha, China, 

França e Emirados Árabes Unidos (EIA, 2006b). 

 

Figura 5 - Mapa de localização do Irã no Oriente Médio 

Fonte: ECONOMIST 2006c 

 

Apesar das altas receitas provindas do petróleo, o Irã continua a enfrentar 

pressões orçamentárias por vários motivos: população jovem muito grande e crescente, 

altas taxas de desemprego, alta dependência das receitas do petróleo, déficit externo 

muito grande, incluindo muitos débitos de curto prazo; altos níveis de pobreza e 

miséria, altos subsídios do governo em bens básicos, um setor público muito 

ineficiente, o monopólio do governo em vários setores da economia, controlando pelo 

menos ¼ da economia total do país; isolamento e sanções internacionais devido a 

acusação de apoio a grupos terroristas e, além de tudo isto, o país constitucionalmente 

ainda depende das decisões do seu líder supremo, Aiatolá Ali Khamenei, em 

detrimento dos atos presidenciais (WORLD BANK, 2004b). 

O Irã está tentando diversificar as atividades do país através de investimentos 

das receitas do petróleo em outras áreas como a indústria petroquímica. O país também 

espera atrair altos investimentos estrangeiros criando um clima mais favorável para 
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esses investimentos com outras medidas, como a redução das restrições, das taxas de 

importação e, também, com a criação de uma zona de livre comércio (EIA, 2006b). 

A maior parte do petróleo iraniano está localizado em campos gigantes no 

sudoeste do país, na região de Khuzestan, próxima à sua própria fronteira com o Golfo 

Pérsico. O país possui 32 campos petrolíferos em operação no momento. A sua atual 

capacidade de produção declarada de petróleo é de 3,75 milhões de barris por dia, 

entretanto alguns analistas internacionais acreditam que esta capacidade de produção é 

menor, ficando em torno de 3,6 milhões de barris por dia, podendo diminuir caso não 

existam novos investimentos nos próximos anos (EIA, 2006b). 

O governo iraniano subsidia pesadamente os preços dos derivados de petróleo 

no país, na ordem de US$ 3 bilhões por ano, resultando em perda de ineficiência no 

consumo de petróleo. O país também é forçado a importar aqueles derivados do 

petróleo os quais não é capaz de produzir internamente, principalmente a gasolina, 

tendo, assim, gastos em torno de US$ 1 bilhão por ano (EIA, 2006b). 

A vitória de Mahmoud Ahmadinejad nas eleições presidenciais de junho de 

2005 marcaram uma campanha liderada pelos conservadores, que começou após a 

eleição do presidente reformista Mohammed Khatami, em 1997. Para reafirmar seu 

domínio Ahmadinejad adotou políticas populistas, procurando promover uma 

distribuição mais igualitária das rendas do petróleo iraniano e resolver abusos de poder 

por parte do setor público, num movimento que incluiu mudanças na personalidade 

estatal (ECONOMIST, 2006c). 

Entretanto, os conservadores mais tradicionais, cujo poder está presente em sua 

maior parte nos negócios e no setor público, também estão tentando se reafirmar no 

cenário político do país, e a aparente aliança no parlamento, em torno do atual 

presidente, não levou o seu candidato preferido ao cargo de ministro do petróleo 

(ECONOMIST, 2006c). 

O líder supremo do país, Aiatolá Ali Khamenei, está ciente do perigo, caso 

oponentes ao atual governo sejam excluídos completamente e, em virtude disso, 

procura evitar confrontos. Além disso, a disputa sobre as atividades nucleares do Irã 

estão sendo reportadas no Conselho de Segurança da ONU. Entretanto, China e Rússia 

irão provavelmente resistir à imposição de sanções ao Irã. Isso pode levar os Estados 

Unidos a três alternativas: a primeira seria a ação militar, a segunda seria uma 
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campanha diplomática a fim de evitar a transformação do Irã numa potência nuclear e 

a última seria a aceitação das armas nucleares iranianas, mas sob forte fiscalização e 

vigilância internacional (ECONOMIST, 2006c). 

O país é um dos mais problemáticos e repreendedores Estados do mundo. 

Possui grande potencial em recursos petrolíferos e riqueza, mas é uma nação que está 

em uma contínua crise por mais de uma década (CORDESMAN, 1999).  

 

1.8.6 Iraque 

 

 O Iraque era considerado a principal ameaça militar para a segurança no 

suprimento das exportações de petróleo, apesar de o país ter perdido grande parte da 

sua capacidade militar após a Guerra do Golfo entre 1990 e 1991 (CORDESMAN, 

1999). 

Muitos recursos naturais e humanos habilitaram o Iraque a atingir o status de 

país considerado de renda média na década de 1970. O país desenvolveu boa infra-

estrutura e boa performance nos sistemas de educação e saúde, e na época foi 

considerado o país mais desenvolvido do Oriente Médio. A renda per capita chegou a 

US$ 3.600 na década de 1980. Desde essa época, sucessivas guerras, a repressão 

política e um sistema econômico dominado pelo Estado sufocaram o crescimento e o 

desenvolvimento econômico e debilitaram as infra-estruturas básicas e os serviços 

públicos essenciais (WORLD BANK, 2005b). 

 

Figura 6 - Mapa de localização do Iraque no Oriente Médio 

Fonte: ECONOMIST 2006d 
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Sanções comerciais internacionais impostas em 1991, após a invasão do 

Kuwait, também levaram à queda na economia do país. Apesar dos elevados dotes do 

país em recursos naturais, principalmente o petróleo, os indicadores de 

desenvolvimento humano no Iraque são atualmente dos mais baixos da região. De 

acordo com as previsões do World Bank, a renda per capita, que esteve entre US$ 770 

e 1.200 em 2001, continua a cair nos anos posteriores (WORLD BANK, 2005b). 

Devido às sanções comerciais impostas ao país, foi criado o Programa de 

Petróleo por Comida (Oil for Food Program), em 1995, pelo Conselho de Segurança 

da ONU. Mais de 3,4 bilhões de barris de petróleo valendo algo em torno de US$ 65 

bilhões foram exportados pelo país sob esse programa entre 1996 e 2003, em troca de 

suprimentos e alimentos, sendo a maioria deles alocados para necessidades 

humanitárias no interior do país (ONU, 2003).  

O país se encontra atualmente num período de incerteza e transição depois de 

mais de três décadas de domínio do partido Baath, de Saddam Hussein. Durante os 

anos 1980 e 1990, o Iraque experimentou duas guerras: uma contra o Irã (1980-81) e 

outra contra o Kuwait (1990-91). A partir daí o Iraque assumiu uma dívida de US$ 116 

bilhões como reparações de guerra aos países do Oriente Médio (WORLD BANK, 

2005b).  

O Iraque, após três décadas de regime autoritário do presidente Saddam 

Hussein, sofreu uma intervenção militar de uma coalizão com países como Estados 

Unidos e Grã-Bretanha que o depôs. Em março de 2005, o país teve pela primeira vez 

em sua história eleições livres e diretas, num novo sistema parlamentarista que visa a 

representação de xiitas, curdos e sunitas, as principais etnias iraquianas. Após o fim do 

governo de Saddam Hussein, em 2003, o país vinha sendo governado por uma 

autoridade de coalizão provisória, com representantes das principais etnias, liderada 

pelos países que fizeram a intervenção militar. Em 2004 a autoridade de coalizão 

provisória transferiu o poder ao governo interino no Iraque. Em janeiro de 2005, foram 

realizadas as eleições para um governo permanente e Ibrahim Al-Jaafari foi eleito 

primeiro-ministro (EIA, 2005b). 

Seguindo a recente guerra no país, o Iraque enfrenta grandes desafios e a 

situação ainda é extremamente delicada. Em adição a uma transição política 
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complicada, o Iraque necessita reconstruir uma coesão social e implementar uma 

transição de uma economia altamente controlada pelo governo central para uma 

economia de mercado diversificada. Isso seria particularmente importante, para mitigar 

o efeito adverso de reformas, na atual conjuntura do país, com alto índice de pobreza e 

grande vulnerabilidade (WORLD BANK, 2005b). 

Apesar da taxa de desemprego no Iraque permanecer alta, em torno de 30% 

(não-oficial), a economia iraquiana parece estar se recuperando rapidamente da sua má 

condição logo após a guerra, principalmente devido à ajuda internacional para a sua 

reconstrução. A reconstrução total a longo prazo deve custar algo em torno de US$ 100 

bilhões (EIA, 2005b). 

A exploração de petróleo no país se iniciou em 1901, com o primeiro poço 

descoberto. A empresa petrolífera estatal do país é a Iraq National Oil Company 

(INOC), fundada em 1964, que coloca os custos de produção e desenvolvimento de 

petróleo neste país como um dos mais baixos do mundo, apesar de a tecnologia de 

exploração estar muito ultrapassada já que o país não teve acesso ao atual estado-da-

arte (EIA, 2005b). 

Desde 1991 o Iraque encontrava-se isolado internacionalmente, como resultado 

da sua invasão ao Kuwait. Agora que o país está sob controle de forças internacionais, 

o novo governo iraquiano tenta reduzir os conflitos entre as milícias e aumentar as 

receitas petrolíferas através do aumento da produção de petróleo, ainda muito reduzido 

desde a sua invasão (ECONOMIST, 2006d). 

 

1.8.7 Kuwait 

 

A economia do Kuwait também é altamente dependente das receitas do 

petróleo. Os atuais aumentos nos preços do petróleo têm produzido um crescimento das 

receitas de exportação do país, que em 2004 teve seu melhor ano, comparando, 

também, com a década passada. Os setores não-petrolíferos da economia do país, 

particularmente o setor de serviços, têm experimentado um grande crescimento 

abastecido por essas receitas petrolíferas crescentes (EIA, 2005c). 
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O Kuwait é um dos dois países da OPEP – o outro é a Arábia Saudita - que 

poderia rapidamente aumentar a sua produção em uma situação de emergência, já que 

possui capacidade ociosa de produção de petróleo (CORDESMAN, 1999)  

Apesar do seu equilíbrio macroeconômico, incluindo receitas fiscais 

relativamente altas e um excedente comercial, o governo local gostaria de diversificar 

sua economia para se livrar da sua quase completa dependência das receitas 

petrolíferas. O Kuwait ainda utiliza 10% das suas receitas num fundo chamado “Fundo 

para as Gerações Futuras”, para o dia em que as receitas do petróleo se acabarem (EIA, 

2005c). 

 

 

Figura 7 - Mapa de localização do Kuwait no Oriente Médio 

Fonte: EIA 2005c 

 

 Com aproximadamente 65% da sua população abaixo dos 25 anos de idade, e 

com 90% dos empregados do setor privado do país não serem cidadãos kuwaitianos, a 

criação de emprego para a população jovem do país é o principal objetivo do governo 

no momento. O país espera atrair novos investimentos estrangeiros adicionais e iniciou 

um programa de privatização de vários setores da economia, excluindo o setor 

petrolífero. Essa privatização tem sido complicada pois há a necessidade de proteger o 
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emprego dos cidadãos do país, que, tradicionalmente, em sua maioria, tem se 

empregado no setor estatal e no governo (EIA, 2005c). 

Desde o fim da invasão do país pelo Iraque, em 1991, na chamada Guerra do 

Golfo, que o país vem mantendo uma cooperação militar com o ocidente, 

principalmente com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. É considerado por esses 

países um aliado estratégico devido a sua localização no Oriente Médio próximo do Irã 

e do Iraque (EIA, 2005c). 

O país foi colônia britânica até 1961, quando ocorre a declaração formal de 

independência do Kuwait. O atual líder do país é o emir Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, 

que se mantém na chefia do Estado desde 1977. Em julho de 1985, ele dissolveu a 

Assembléia, ampliou a censura à imprensa e passou a governar por decreto. Em 1989 

iniciou-se um amplo movimento a favor de reformas democráticas. Foram convocadas, 

em junho de 1990, eleições para um conselho nacional provisório. O atual emir reserva-

se, porém, o direito de nomear metade dos membros, o que levou parte do movimento 

democrático a boicotar o pleito. A invasão do país pelo vizinho Iraque alterou o rumo 

dos acontecimentos e paralisou o Kuwait no esforço de guerra (EIA, 2005c). 

O conflito provocou uma grande evasão populacional. Cerca de 200 mil 

kuwaitianos e 350 mil palestinos saíram do país. A conseqüência mais visível foi a 

drástica redução na produção de petróleo após a guerra. Calcula-se que os prejuízos da 

invasão chegaram a US$ 170 bilhões (EIA, 2005c). 

Em 1992, cedendo a pressões internas e externas, o emir aprovou finalmente 

medidas democratizadoras: foi suspensa a censura à imprensa escrita, mas não ao rádio 

e à televisão e, em outubro do mesmo ano, novas eleições levaram uma maioria 

oposicionista à Assembléia Nacional. O poder final, porém, permanece ainda com o 

emir (EIA, 2005c). 
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Figura 8 -  Mapa das principais reservas de petróleo do Kuwait 

Fonte: EIA 2005c 

 

Existe uma área neutra na fronteira entre a Arábia Saudita e o Kuwait, com a 

produção de petróleo dividida entre estes dois países. A maioria das reservas de 

petróleo do país se localiza na região de Burgan, que compreende os campos de 

Burgan, Magwa e Ahmadi. O campo petrolífero de Burgan é considerado o segundo 

maior do mundo, ultrapassado apenas pelo campo de Ghawar na Arábia Saudita, e 

produz petróleo desde 1938 (EIA, 2005c) 

Uma das razões da apropriação do Kuwait sobre o petróleo do país é o desejo de 

ter um controle sobre a produção interna de petróleo, o sistema de preços e a política 

operacional para as descobertas de petróleo de acordo com os interesses nacionais e 

estratégicos. Essas qualidades são necessárias para a tomada de decisões em relação à 

produção de petróleo e o desenvolvimento do setor petrolífero nacional, a fim de servir 

aos interesses essenciais do país e assegurar uma melhor exploração de tais recursos 

pelo maior período de tempo possível, prevenindo-se contra a sua exaustão a fim de 

garantir o futuro e a prosperidade das gerações futuras do país (MOO, 2006). 
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1.8.8 Líbia 

 

A Líbia vem sendo um importante exportador de petróleo para a Europa. Com o 

fim das sanções da ONU ao país a partir de setembro de 2003, as companhias 

estrangeiras de petróleo estão ansiosas para expandir sua operações na Líbia (EIA, 

2004). 

Com o aumento das receitas de exportação de petróleo, o orçamento do país 

permanecerá vulnerável às flutuações no preço do petróleo no mercado internacional. 

Os rendimentos proporcionados pelo petróleo e o fato da população ser reduzida faz 

com que este país tenha uma das maiores rendas per capita da África. Contudo, há 

uma distribuição muito deficiente desses rendimentos, fazendo com que as classes 

mais baixas apresentem dificuldades na obtenção de alimentos, devido, também, às 

restrições nas importações devido às sanções (EIA, 2004). 

 

 

Figura 9 - Mapa de localização da Líbia no Norte da África 
 

Fonte: EIA 2004 

 
Em parte devido às altas receitas de exportação de petróleo, a Líbia 

experimentou um grande crescimento econômico entre 2003 e 2004. Apesar do recente 
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crescimento econômico do país, o desemprego permanece alto. Em adição a isso, a 

estrutura política legal pouco nítida, o processo de tomada de decisões às vezes 

arbitrária do governo e um setor público inchado, com mais de 60% dos gastos usados 

para o pagamento de salários de empregados do setor público, contribuem para o 

impedimento da entrada de investimento estrangeiro e crescimento econômico do país 

(EIA, 2004). 

A exploração de petróleo na Líbia começou em 1955. O primeiro campo foi 

descoberto em 1959, atualmente conhecido como Nasser, e as exportações começaram 

em 1961. Atualmente, a Líbia quer expandir sua capacidade de produção de petróleo 

com a ajuda de companhias estrangeiras, de 1,6 milhão de barris por dia para 2 milhões 

de barris por dia entre 2008 e 2010, e para 3 milhões de barris por dia em 2015. Assim, 

para atingir esse objetivo e também melhorar sua infra-estrutura em geral, o país 

necessita de US$ 30 bilhões de investimento externo nesse período. A Líbia é 

considerada um país muito atrativo devido aos seus baixos custos de produção de 

petróleo, chegando a apenas US$ 1 por barril em alguns campos do país, à alta 

qualidade do seu petróleo, à sua proximidade dos mercados europeus e à sua infra-

estrutura bem desenvolvida (EIA, 2004). 

Há sinais de que a Líbia agora esteja se movendo para uma variedade de 

reformas econômicas e redução do investimento estatal na economia. Em 2003, o 

presidente Muammar Kadafi afirmou que o setor público do país estava falido e que 

deveria ser abolido, e que o setor petrolífero do país deveria ser privatizado, em adição 

a outras áreas da economia do país. Kadafi promete colocar a Líbia na Organização 

Mundial do Comércio (OMC). Em junho de 2003, o governo unificou o sistema de 

câmbio do país, em torno dos direitos especiais de saque que possui junto ao FMI, 

efetivamente desvalorizando a moeda doméstica. Com esses objetivos, essa 

desvalorização tende a aumentar a competitividade dos produtos líbios no mercado 

internacional e ajudar a atrair investimento estrangeiro para o país. Em outubro de 

2003, o governo anunciou uma lista de setores da economia que seriam privatizados, 

principalmente as indústrias de aço, petroquímica, cimento e agricultura, a serem 

privatizadas em 2004 (EIA, 2004). 
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A Líbia está tentando reduzir sua dependência do petróleo como principal fonte de 

receita, ao aumentar os investimentos em agricultura, turismo, pesca, mineração e 

exploração de gás natural. O setor agrícola do país é uma das prioridades do governo. O 

país também está tentando se posicionar como um intermediário econômico entre a 

Europa e a África, se envolvendo cada vez mais nos negócios e numa cooperação entre 

os países da região (WORLD BANK, 2003). 

 

1.8.9 Nigéria 

 

Com uma população de mais de 130 milhões de habitantes, a Nigéria é o país 

mais populoso da África. Ela responde por 47% da população da África Ocidental e 

41% do PIB da região (EIA, 2003).  

Desde que obteve a sua independência da Grã-Bretanha em 1960, o país vinha 

sendo controlado durante 28 anos por sucessivos governos militares. Porém, em 1999, 

o governo eleito democraticamente de Olusegun Obasanjo assumiu o poder no país e 

foi reeleito em maio de 2003 (ECONOMIST, 2006e). 

Recentemente a Nigéria apareceu para o cenário mundial como um país que se 

moveu da ditadura para a democracia e começou a implementar reformas econômicas 

importantes. O presidente Obasanjo e seu governo embarcaram numa luta contra a 

corrupção no país, apesar de isso ainda não se refletir positivamente no campo 

internacional (ECONOMIST, 2006e). 

Com muitos recursos humanos e naturais, a Nigéria possui um potencial para se 

tornar uma nação próspera, reduzir a miséria significativamente, prover saúde, 

educação e serviços de infra-estrutura de que a maioria da população necessita. Apesar 

da relativa riqueza em petróleo que o país possui, a miséria é comum e seus 

indicadores sociais mostram que o país está entre os 20 países mais pobres do planeta 

(EIA, 2003).Algo em torno de 57% da população vive atualmente abaixo da linha de 

pobreza, vivendo com menos de US$ 1 por dia. Má administração pública, corrupção e 

a excessiva dependência da indústria do petróleo são as principais causas da má 

performance e crescimento da pobreza no país (EIA, 2003). 
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A nova administração do presidente Obasanjo está empenhada num programa 

de reforma econômica do país, iniciado em 2004. Esse programa se foca na redução da 

pobreza, na criação de riqueza e desenvolvimento humano através de reformas do 

governo e das instituições, no crescimento do setor privado não-petrolífero e na 

implementação de um contrato social (ECONOMIST, 2006e). 

 

 

Figura 10- Mapa de localização da Nigéria na África Sub-Saariana 

Fonte: EIA 2003 

 

Como membro da OPEP, a Nigéria é o maior produtor de petróleo da África. O 

país é o maior exportador de petróleo para a Europa Ocidental e os Estados Unidos. O 

governo nigeriano planeja expandir essas reservas para 40 bilhões de barris em 2010. A 

maior parte das reservas do país se localiza ao longo da costa do país, próximo ao Rio 

Delta, com a maior parte desse petróleo localizado em 250 campos petrolíferos (EIA, 

2003).  

No momento, a Nigéria pretende aumentar a sua produção de petróleo. Essa 

aspiração leva o país a disputas internas na OPEP, já que freqüentemente excede sua 

cota de produção na organização. Apesar da OPEP ter aumentado a cota do país, em 

três oportunidades, em 2004, a companhia petrolífera estatal do país, Nigerian National 

Petroleum Company (NNPC), anunciou recentemente que vem sofrendo pressão das 

companhias multinacionais para abandonar a organização. Elas vêem sua cota de 

produção de petróleo na OPEP como o principal obstáculo para o crescimento da sua 

produção de petróleo (EIA, 2003). 
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A política energética do país visa: aumentar sua base de reservas e a produção 

de petróleo, permitir uma maior participação do setor privado em todas as cadeias da 

indústria petrolífera através de incentivos fiscais e aumentar razoavelmente o seu 

market share na venda de petróleo e seus derivados, além de se tornar auto-suficiente 

em refino de petróleo (NIGERIA DIRECT, 2006). 

 

 

1.8.10 Qatar 

 

O petróleo foi descoberto no Qatar em 1938. Desde esse ano a indústria 

petrolífera cresceu e vem tendo uma grande melhora. Portanto, o petróleo se tornou a 

espinha dorsal da economia nacional até a descoberta de gás natural em grandes 

quantidades.  A empresa petrolífera estatal do país, Qatar General Petroleum 

Corporation supervisiona todo o setor petrolífero desde 1974 (QATAR INFO, 2006). 

O país é um dos emirados localizados na Península Arábica. Depois de ser 

dominado pelos persas durante milhares de anos e, mais recentemente, pelo Bahrain, 

pelos turcos-otomanos e pelos britânicos, o Qatar transformou-se num país 

independente da Grã-Bretanha em setembro de 1971. Ao contrário da maior parte dos 

emirados vizinhos, o Qatar recusou tornar-se parte da Arábia Saudita ou dos Emirados 

Árabes Unidos (EIA, 2005d). 
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Figura 11 - Mapa de localização do Qatar no Oriente Médio 

Fonte: EIA 2005d 

 

A descoberta de petróleo no país, no início na década de 1940, transformou por 

completo a economia do país. Antes, o Qatar era uma região pobre, dependente da 

pesca e das pérolas, com pobreza e miséria generalizada. Hoje, o país tem um nível de 

vida elevado e todas as amenidades de uma nação moderna. Em torno de 95% da sua 

população é muçulmana, e conta com uma grande participação de indianos, 

paquistaneses e iranianos em sua mão-de-obra (EIA, 2005d). 

Desde 1995 o país vem sendo governado pelo Sheik Hamad bin Khalifa al-

Thani. Ele implementou algumas mudanças políticas no país, incluindo uma 

liberalização política limitada como a criação de um conselho eleito pela população e o 

direito de voto às mulheres. Na esfera econômica, o país sofre dos mesmos problemas 

que outros países dependentes do petróleo no Golfo Pérsico, especialmente a 

necessidade de desenvolvimento diversificado da economia independente das 

exportações de petróleo e de redução dos altos subsídios do governo. Entretanto, 

apesar dos novos fluxos de receitas devido aos aumentos nas exportações de petróleo e 

de sua baixa população, de apenas 840 mil habitantes em 2004, o Qatar não 
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experimentou ainda um crescimento da renda per capita vista em alguns países do 

Oriente Médio como a Arábia Saudita (EIA, 2005d) 

A política de diversificação da economia do país vem levando a um aumento do 

investimento em projetos de exportação de gás natural liquefeito e de petroquímica. O 

governo espera ser capaz de aumentar sua capacidade de produção de petróleo 

produzido, caso possa exportar produtos refinados e petroquímicos, gerando a criação 

de empregos no setor privado, já que o país também é altamente dependente do setor 

estatal para provimento de empregos à população (EIA, 2005d). 

Esse país experimentou um grande aumento das receitas do petróleo de 2003 

para 2004. As receitas do governo, neste período, aumentaram em 22%, dando 

continuidade a uma política de gastos em desenvolvimento e infra-estrutura (EIA, 

2005d).  

O campo de Dukhan, localizado na costa oeste da península, é o maior campo 

produtor de petróleo do Qatar. A maior parte das suas exportações de petróleo tem 

como destino a Ásia, sendo o Japão o seu maior consumidor. Em 2004, as exportações 

do país foram de 1,023 milhão de barris por dia. O país também produz uma 

quantidade significativa de condensados e outros gases naturais líquidos, mas ambos 

os produtos não fazem parte da cota de produção de seu petróleo na OPEP, que está em 

700 mil barris por dia desde novembro de 2004 (EIA, 2005d). 

Seguindo um golpe em 1995, o Qatar iniciou algumas políticas com o objetivo 

de aumentar sua produção de petróleo, localizando reservas adicionais, antes de se 

tornarem caras, para a recuperação das mesmas, e investindo em sistemas avançados 

de recuperação de petróleo, a fim de extender a vida útil dos campos já existentes, no 

país. Para cumprir com isso, o governo tem melhorado os contratos de exploração e 

produção em acordos de compartilhamento entre as empresas. Os termos melhorados 

são designados justamente para encorajar as companhias de petróleo a investir, na 

recuperação de petróleo, nos campos já existentes, e descobrir novas reservas no país. 

Companhias estrangeiras no país atualmente contam com mais de ⅓ da capacidade 

total de produção do país. (EIA, 2005d). 
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1.8.11 Venezuela 

 

Um país rico em recursos naturais e com a maior reserva petrolífera da América 

Latina, a Venezuela tem grande potencial para alcançar uma economia sustentável e 

grande desenvolvimento social. Porém, o país sofreu uma prolongada crise econômica 

e política nos últimos anos, enfrenta altos níveis de criminalidade e violência e 

problemas sociais de longo prazo, como desigualdade social, má distribuição de renda 

e miséria (WORLD BANK, 2004a). 

O petróleo confere ao país uma vantagem competitiva no mercado 

internacional, mas também cria um desequilíbrio na economia doméstica. Uma 

inesperada queda nas receitas da riqueza do país em recursos naturais reduziria o 

progresso do país em algumas áreas como educação, saneamento básico e mortalidade 

infantil (WORLD BANK, 2004a). 

 

 

Figura 12 - Mapa de localização da Venezuela na América do Sul 

Fonte: ECONOMIST 2006g 

 

Apesar do progresso, a percentagem de venezuelanos vivendo na miséria, com 

menos de US$ 2  por dia, aumentou de 32,3% em 1991 para 48,5% em 2000. Do 

mesmo modo, a proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza, com menos de 

US$ 1 por dia, aumentou de 11,8% para 23,5% na mesma época. Esse aumento da 

miséria é acompanhado por aumento da desigualdade. Atualmente os 20% dos 

venezuelanos considerados mais ricos do país recebem 53% da renda total, enquanto 
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os 20% mais pobres recebem apenas 3% da renda total do país (WORLD BANK, 

2004a). 

Muitos observadores concordam que o maior obstáculo ao crescimento 

econômico na Venezuela é o clima político polarizado no país. Os sucessivos esforços 

de mediação dos conflitos políticos são fatores-chave para a melhoria do panorama 

atual de crescimento econômico e redução da miséria, apesar de dificuldades quanto ao 

acesso ao crédito. Ineficiências no setor público também bloquearam a criação de 

efetivas políticas de redução da miséria. Programas de educação e saúde foram 

bloqueados e o setor bancário está enfraquecido devido à saída de capitais do país 

(WORLD BANK, 2004a).  

Apesar da continuada inquietação política, a economia venezuelana continua se 

beneficiando dos altos preços do petróleo. A Venezuela é o quinto maior exportador de 

petróleo do mundo e os altos preços do petróleo, no mercado internacional, ajudaram a 

economia venezuelana, ao compensar o declínio de exportações do país em outros 

setores (EIA, 2005g). 

O país consistentemente está no topo dos maiores supridores das importações de 

petróleo dos Estados Unidos e entre os dez maiores produtores mundiais de petróleo. 

Apesar do governo insistir que a produção de petróleo cru no país atualmente é da 

ordem de 3  milhões de barris por dia, analistas independentes e ex-funcionários da 

Petróleos de Venezuela (PDVSA), a empresa petrolífera estatal do país, afirmam que a 

produção atual está entre 2,5 e 2,6 milhões de barris por dia (EIA, 2005g). 

A Venezuela é o maior produtor de petróleo convencional do Hemisfério 

Ocidental. O país possui quatro principais bacias sedimentares: Maracaibo, Falcon, 

Apure e Oriental. Por causa da maturidade da maioria dessas bacias e do declínio na 

produtividade, a PDVSA planeja investir US$ 26 bilhões durante o período de 2004 a 

2009, a fim de aumentar a produção em campos já existentes, tão bem como 

desenvolver produção de petróleo extra pesado e gás natural (EIA, 2005g). 

O sítio ECONOMIST acredita que o presidente Hugo Chavez seja reeleito no 

final de 2006. Além da eleição nesse ano, a falta de restrições nas medidas 

governamentais pode levar a problemas de corrupção e ineficiência, enquanto surgem 

divisões internas com o governo centralizador e com uma política econômica radical, 
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havendo a possibilidade de desgaste do governo frente à opinião pública 

(ECONOMIST, 2006g).  

Os investimentos em exploração de petróleo no país serão mantidos de qualquer 

maneira visto o país ser abundante em petróleo. Porém muitos investimentos, em 

setores não-petrolíferos, estão sendo cortados devido às incertezas nas suas regras de 

regulação (ECONOMIST, 2006g). 

Os elevados níveis de preços alcançados no início do século XXI permitiram à 

economia venezuelana sair da profunda recessão nos anos anteriores. Essa recuperação 

foi resultado, sobretudo, de uma política fiscal expansiva possibilitada pelo maior 

ingresso de receitas provindas das exportações de petróleo do país. Uma parte dessas 

receitas se destinou ao recém-criado Fundo de Inversão para a Estabilização 

Macroeconômica, e a outra parte expandir o gasto público no país (CEPAL, 2005). 
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2. Metodologia 

 

O objetivo desse trabalho é analisar os principais pontos de vulnerabilidade que 

os países-membro da OPEP e a organização, como um todo, já enfrentam ou podem 

vir a enfrentar, no curto ou no longo prazo, e, a partir da análise, chegar a conclusões 

sobre as questões surgidas. Vulnerabilidade é definida como a qualidade ou estado do 

que é ou se encontra vulnerável, isto é, sujeito a derrotas, a riscos (HOUAISS e 

VILLAR, 2001). 

Assim, foi necessária a escolha de uma metodologia de trabalho. Essa 

metodologia consistiu na pesquisa e seleção de dados fundamentais para a dissertação, 

tabulação e análise dessas informações, ano a ano e a proposição de indicadores de 

vulnerabilidade, conforme as diferentes dimensões que podem refletir esta 

vulnerabilidade. A partir dos dados obtidos e da elaboração de indicadores de 

vulnerabilidade, no capítulo 4 será feita a análise das informações, observando-se a 

evolução das informações no tempo. 

Portanto, parte fundamental do estudo é justamente identificar os fatores 

determinantes da vulnerabilidade de curto e longo prazos dos países-membro da OPEP 

(e da OPEP, como um todo) e estilizá-los na forma de indicadores que contribuam para 

a análise das restrições com que podem se deparar as estratégias desses países, 

relativamente à Indústria Mundial do Petróleo. 

Conforme MACHADO (2002), podem-se identificar duas categorias gerais de 

indicadores: os indicadores factuais e analíticos. 

1. Os indicadores factuais são aqueles que “descrevem” uma situação.  

2. Já os indicadores analíticos são aqueles que “explicam” uma situação (i.e., um 

indicador factual). Note-se, contudo, que indicadores não apresentam uma 

definição de categoria (factual ou analítica) intrínseca. O PIB, por exemplo, 

pode ser um indicador factual, quando utilizado para avaliar o nível de atividade 

de uma economia, mas é um indicador analítico, quando usado para explicar o 

uso de energia final nesta mesma economia. 

Assim, indicadores por definição representam valores estatísticos que revelam o 

estado específico e determinado no tempo de um fenômeno observável e mensurável 
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(MACHADO, 2002). A função de indicadores factuais e analíticos é prover 

informações relevantes ao tomador de decisão sobre o fenômeno enfocado para que este 

balize sua estratégia de ação (CIMA, 2006). No caso abrangido por esta tese, os 

indicadores propostos para analisar a vulnerabilidade de produtores de petróleo, 

especialmente os produtores membros da OPEP, indicam em que medida as estratégias 

produtivas destes agentes podem ser afetadas por restrições de ordens física, econômica, 

financeira, social e comercial.  

Como os capítulos anteriores desta tese trataram, historicamente, em linhas 

gerais, as estratégias produtivas da OPEP visaram à maximização de receitas no curto 

prazo, através do aumento do preço do petróleo (via ações diretas sobre a produção) ou 

da manutenção deste preço (por exemplo, no momento de criação da OPEP, quando esta 

organização utilizou, sobretudo, estratégias defensivas de garantia de receita). Como 

também foi mostrado, houve momentos em que a OPEP, especialmente por força da 

liderança da Arábia Saudita sobre a OPEP (poder de persuasão do líder) ou, às vezes, 

por força de ações isoladas da própria Arábia Saudita, assumiu uma estratégia de 

ampliação ou manutenção do mercado de petróleo, mesmo que em detrimento da 

maximização das receitas no curto prazo, através do aumento excessivo do preço de 

petróleo.1 Finalmente, também se mostrou que as ações da OPEP, como organização, 

nem sempre atenderam aos objetivos isolados dos seus países-membro, marcados por 

grandes diferenças sócio-econômicas e em termos da capacidade produtiva de petróleo. 

Há, portanto, fontes de vulnerabilidade que restringem as ações da OPEP, como um 

todo, mas também fontes de vulnerabilidade que restringem as ações isoladas de cada 

país membro e acabam por afetar, por extensão, as ações da OPEP, em termos de 

coesão, adesão e coerência. Estas fontes devem ter dimensões distintas, que, por fim, 

permitirão classificar os próprios países-membro da OPEP. Neste capítulo 

metodológico, buscar-se-á caracterizar estas dimensões e definir indicadores de 

vulnerabilidade, com elas, coerentes. 

Vale notar ainda que pouco pode ser extraído do valor absoluto de um indicador, 

visto que um indicador “per se” não fornece informação suficiente ao tomador de 

decisão, sendo necessário contrastá-lo com o próprio indicador em outro momento de 

tempo (análise temporal), em outro local (análise seccional) ou mesmo com um 
                                                 
1 O sistema de bandas proposto na década de 90 pela Arábia Saudita, especialmente, como vimos nos 
capítulos anteriores desta tese, tinha, em grande medida, o condão de salvaguardar o mercado 
internacional do petróleo de uma desaceleração drástica do consumo, como a ocorrida na primeira metade 
da década de 80, após o Segundo Choque do Petróleo. 
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conjunto de outros indicadores (análise referencial), para melhor interpretá-lo 

(MACHADO, 2002). Esta será a linha adotada nesta tese. 

Normalmente, medidas de dependência e vulnerabilidade quanto ao petróleo 

podem ser divididas nas dimensões físicas e econômicas. Medidas físicas descrevem o 

nível relativo de importações ou os aspectos de escassez e rupturas de fornecimento, em 

termos físicos. Medidas econômicas são menos diretas. Elas descrevem o custo das 

importações ou os aspectos dos choques de preços (KENDELL, 1998). 

Poucas análises2 na área de economia do petróleo, como em CORDESMAN 

(1999), enfocaram as vulnerabilidades sócio-econômicas que os próprios países 

produtores enfrentam, pois elas geralmente se dedicaram apenas à vulnerabilidade do 

consumidor frente ao produtor. 

No entanto, assim como o consumidor pode ser vulnerável, o próprio produtor 

também pode, inclusive, em vários aspectos, por ser ele o vendedor do produto. Dessa 

forma, esse trabalho tem como foco principal as vulnerabilidades enfrentadas pelos 

países produtores de petróleo da OPEP quanto à produção, exportação, destinação, 

duração das reservas, indicadores macroeconômicos e indicadores sociais. 

Vale a pena ressaltar que os dados utilizados nesse estudo serão apenas os 

relativos ao petróleo cru, ou seja, aquele petróleo que ainda não passou por qualquer 

processo. De acordo com o Annual Statistical Bulletin 2004 (ASB 2004), petróleo cru 

(crude oil) é definido como uma mistura de hidrocarbonetos que existe na forma 

líquida, em reservas naturais, no subsolo, e permanece líquido na pressão atmosférica 

depois de passar diretamente para a superfície. Ainda, nos volumes de produção 

reportados como petróleo cru são incluídos líquidos tecnicamente definidos com a 

mesma denominação: pequenas quantidades de hidrocarbonetos que existem na forma 

gasosa, em reservas naturais, no subsolo, mas que são líquidas na pressão atmosférica, 

depois de serem recuperados de poços de petróleo, e, também, pequenas quantidades 

de não-hidrocarbonetos produzidos através do petróleo (OPEC, 2005). 

                                                 
2 Para análises acerca de indicadores de vulnerabilidade de consumidor de petróleo, vide KENDELL 
(1998).  
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Portanto, nos dados utilizados, nesse trabalho, serão analisadas apenas as 

informações que se incluam na definição de petróleo cru acima apresentada, do ASB 

2004, presente em OPEC (2005), publicado pela OPEP em seu sítio oficial3. 

 

2.1 Metodologia dos Indicadores de Vulnerabilidade Econômica 

  

Nesse momento são explicados todos os indicadores de vulnerabilidade que 

serão analisados e investigados nesse trabalho. Eles se dividem em cinco dimensões: 

vulnerabilidade comercial, vulnerabilidade física, vulnerabilidade externa estoque, 

vulnerabilidade externa fluxo e vulnerabilidade social, nessa ordem. 

 

2.1.1 Vulnerabilidade Comercial 

 

A vulnerabilidade comercial é definida como um possível estado de risco ou 

de perda do poder de barganha dos países da OPEP, em fixar preços ou quantidades no 

mercado internacional de petróleo, devido às mudanças na distribuição percentual das 

suas exportações, no tempo, pelos seus principais destinos no mundo. 

Inicialmente teremos a visão geral das exportações utilizando para a análise os 

dados da OPEP como um todo, como somatório da produção de petróleo cru de todos 

os países da organização. Nessa parte, o somatório total das exportações médias 

absolutas anuais (X i) de barris de petróleo (1.000 barris/dia) são divididos por 

destinos. A OPEP é analisada como um conjunto de países, como se toda a sua 

produção fosse produzida por um único produtor, ela mesma. Dessa maneira admite-se 

que a OPEP pode se utilizar a qualquer momento do seu poder de barganha. 

Esses dados que darão a visão geral das exportações foram coletados em ASB 

(2004), presentes em OPEC (2005). Há dados desde 1969 até 2004, ou seja, por 36 

anos. Dessa forma, a análise será feita a partir da primeira década de existência da 
                                                 
3 http://www.opec.org 
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organização OPEP, passando pelos dois choques do petróleo, 1973 e 1979, e pelo 

contra-choque de 1985. 

Na primeira etapa, tabulou-se as exportações totais médias diárias em 1.000 

barris por dia (xit), de 1969 até 2004, do total exportado pela organização, 

independentemente de onde foi produzido e qual foi o país que o exportou. Após isso 

foi calculada a participação relativa ou percentagem do total de cada destino das 

exportações de petróleo cru, dividindo-se a exportação média diária de cada destino em 

cada ano, de 1969 a 2004, pelo total médio diário exportado durante esse mesmo ano.  

Portanto, temos: 

i  de 1 a 14, 14 regiões ou países de destino⇒ 4

t   ano de 1969 a 2004, 36 anos ⇒

x it ⇒  exportações totais médias diárias da OPEP no ano t para o destino i 
 
X t ⇒  exportações totais médias diárias da OPEP no ano t 
 

 

Assim: 

X t = ∑  xit
 

Depois chega-se à participação relativa de cada destino das exportações, da 

seguinte forma: 

 

%  x it = 
Xi
xit x 100 

 
 Temos assim o percentual de cada destino das exportações de petróleo cru da 

OPEP desde 1969 até 2004. 

                                                 
4América do Norte, incluída nela os Estados Unidos, América Latina, Europa Oriental, Europa Ocidental, 
incluídas nela: França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha, Oriente Médio, África, Ásia & Pacífico, incluído 
neste último o Japão e Outros, aqueles com destino não-especificado.. 
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Depois, para medir esta vulnerabilidade comercial frente ao mercado 

internacional de petróleo, os dados utilizados são as exportações médias absolutas 

anuais (  it) de barris de petróleo (1.000 barris/dia) de cada país, separadamente, 

abrangendo o período que vai 1998 a 2004, cujos dados foram levantados nos Annual 

Statistical Bulletim 2002, 2003 e 2004, presentes em OPEC (2003), OPEC (2004b) e 

OPEC (2005), publicados pela OPEP em seu sítio eletrônico

°x

5. Com os dados das 

exportações médias absolutas anuais ( °X  it ), por destino, calcula-se a percentagem ou 

participação relativa de cada país, ou região de destino dessas exportações, em relação 

ao total exportado por cada país da OPEP de 1998 a 2004.  

Em outras palavras: 

OPEP ( atualmente composta por 11 países) ⇒  i de 1 a 11 

°X  it (t de 1 a 11)  total de exportações médias diárias de petróleo em 

milhares de barris por dia (1.000 barris/dia) de cada país em cada ano (de 1998 a 2004) 

⇒

°x  it  total de exportações médias diárias de petróleo por destino em cada 

ano de (1998 a 2004) 

⇒

 

Assim: 

%  it = °x
itX
itx
°
° x 100 

Dessa maneira calcula-se inicialmente a participação percentual de cada 

destino das exportações de petróleo cru dos países da OPEP, que nos indicará quais são 

os principais destinos, região ou país destas exportações ao longo de 7 anos, de 1998 a 

2004, e,  após, sua evolução percentual no tempo.  

Essa informação é extremamente importante para a análise da vulnerabilidade 

comercial, visto que poderemos observar as peculiaridades nas exportações de petróleo 

de cada país, isoladamente, e analisá-los de acordo com os destinos e as evoluções 

destes nos últimos anos. 

                                                 
5 http://www.opec.org 
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Na análise dos dados acima discriminados, incluiremos as definições de 

concentração e atomização. Concentração é definida economicamente como ato, 

processo ou efeito de concentrar-se, muitas vezes através de acordos firmados entre as 

empresas (HOUAISS e VILLAR, 2001). Atomização é definida economicamente 

como a divisão de algo em frações menores, pulverização (HOUAISS e VILLAR, 

2001). Portanto, quanto mais alta a concentração, maior é o percentual consumido 

pelos maiores consumidores, e quanto mais alta é a atomização, maior é a quantidade 

de países consumidores. Será analisada a atomização e a concentração das exportações 

de petróleo por destino. 

A análise no próximo capítulo vai avaliar a evolução dessas exportações, 

inclusive nos períodos dos choques e do contra-choque, além das últimas crises do 

petróleo, já na passagem para o século XXI. Portanto, esse será o método de análise da 

vulnerabilidade comercial da OPEP e de seus países-membro. 

 

2.1.2 Vulnerabilidade Física 

 

 O petróleo é uma fonte de energia fóssil não-renovável e por isso sua produção 

não será ilimitada, indefinidamente, no tempo. Todos os países produtores, entre eles 

os da OPEP, possuem restrições de produção de caráter físico, relacionadas às reservas 

provadas que possuem, às suas produções médias diárias e ao tempo de exploração 

que, por sua vez, é o tempo ainda existente, passível de produção com as atuais 

tecnologias de exploração de petróleo. Sobre esse tempo será feita a análise de 

vulnerabilidade física da OPEP e de seus países-membro. 

 A vulnerabilidade física é a possibilidade de os países da OPEP não terem 

como manter, no longo prazo, os atuais níveis de produção de petróleo por causa do 

tempo de vida em que as reservas provadas ainda podem ser utilizadas, para a 

exploração desse petróleo.  

As reservas se dividem em três categorias distintas. As reservas provadas são 

aquelas com uma razoável certeza, em torno de 90% de confiança, a serem exploradas 
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no futuro por técnicas específicas e que se tornarão comercializáveis sob as atuais 

condições econômicas de exploração. Elas são as chamadas P90. As reservas prováveis 

se baseiam em estimativas com certeza em torno de 50%, já que necessitam de maiores 

investimentos a médio e longo prazo para aumentar essa certeza, usando técnicas 

convencionais além das incertezas econômicas presentes. Essas são chamadas de P50. 

As reservas possíveis não se baseiam em considerações econômicas e sua margem de 

confiança fica em torno de 10%, sendo chamada de P10 (IEA, 2000).  A definição que 

usaremos nesse trabalho é a de reservas provadas, com confiança de 90%. 

Reserva provada de petróleo é uma quantidade estimada de todos os 

hidrocarbonetos estatisticamente definidos como petróleo, em que estudos geológicos 

e de engenharia demonstrem, com razoável certeza, que esta pode ser explorada em 

anos futuros, desde que sejam reservas já conhecidas sob condições econômicas e 

operacionais existentes. Reservas são consideradas provadas se sua produtividade 

econômica é suportada pela produção atual ou por testes de formação conclusivos. A 

área de uma reserva de petróleo considerada provada inclui as porções delineadas por 

perfuração e aquelas porções ainda não perfuradas, mas que podem ser razoavelmente 

julgadas, como economicamente produzíveis, com base em informações geológicas e 

de engenharia. Na ausência de informações, a mais baixa ocorrência estrutural de 

hidrocarbonetos controla o limite da reserva (OPEC, 2005). 

 Sua estimativa inclui petróleo que pode ser economicamente produzido, através 

da aplicação de melhorias nas tecnologias de recuperação, seguida da conclusão de 

testes-piloto. Essas estimativas não incluem: a) o petróleo que pode se tornar 

disponível de reservas já conhecidas, mas que é informado separadamente como 

“reservas adicionais”; b) o petróleo da recuperação que é sujeito de dúvida razoável 

por causa de incerteza na geologia, características da reserva ou fatores econômicos; c) 

o petróleo que pode existir em regiões ainda não testadas e o petróleo que pode ser 

recuperado de xisto argiloso, areias betuminosas e algumas outras fontes (OPEC, 

2005). 

Dessa forma, iremos usar os dados que se incluem na definição de reserva 

provada acima apresentada, porque acreditamos serem os dados mais apropriados para 

a análise que nos propomos: a vulnerabilidade física dos países da OPEP quanto à sua 

produção de petróleo. 
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Os dados de reservas provadas de petróleo (R it) que serão usados nesse 

trabalho são os dados do BP Statistics Review of World Energy June 2005, presentes 

em BP (2005), e disponíveis no site da BP Statistcal Review of World Energy6, os 

quais estão medidos em milhões de barris por dia (milhões de b/d) e abrangem os anos 

de 1980 a 2004. Portanto tem-se a evolução das reservas provadas de cada país da 

OPEP, e da própria OPEP como um todo, por 25 anos. Através dos dados das reservas 

totais da OPEP (R it), tem-se como calcular as reservas relativas ou percentuais de 

cada país-membro em relação ao total da organização.  

Assim: 

i  os 11 países-membro da OPEP, mais o total da OPEP, total não-OPEP e 

total mundial, totalizando 14 

⇒

t  ano da reserva provada, de 1980 a 2004, 25 anos ⇒

r it  reserva provada do país i no ano t ⇒

R t ⇒  total de reservas provadas da OPEP no ano t 

R t Mundo ⇒  total de reservas provadas mundiais no ano t 

R t Não-OPEP  total de reserves provadas não-OPEP no ano t ⇒

 

 Como o total de reservas provadas em todo o mundo já é dado, temos: 

R t =  ∑rit

R t = R t Mundo – R t Não-OPEP 

 

Daí calculamos o percentual de reservas de cada país-membro em relação ao 

total mundial (% r it) e da OPEP como um todo, em relação ao total mundial (% R t), 

                                                 
6 http://www.bp.com/statisticalreview 
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além do total dos países não-OPEP (% R t Não-OPEP ), para cada ano, de 1981 a 

2004: 

 

% r it = 
RtMundo

rit x 100 

% R t = 
RtMundo

Rt x 100 

% R t Não-OPEP = 
RtMundo

OPEPRtNão − x 100 

 

Dessa forma calculamos as participações relativas das reservas provadas dos 

países-membro da OPEP, total da OPEP, total não-OPEP e total mundial. 

Em seguida, outro dado a ser calculado é a produção anual de petróleo cru em 

barris por dia (b/d). Como só existem dados da produção diária, tivemos que fazer 

alguns cálculos para chegar ao cálculo da produção anual. 

Um ano possui 365 dias e como temos a produção média diária de cada país (p 

it), em milhares de barris por dia, basta multiplicar essa produção por 365, que é o 

número de dias em um ano, para se chegar a produção média anual em milhares de 

barris por dia (P it). Chegamos a esse cálculo levando-se em consideração que a 

produção de petróleo se dá em todos os dias do ano, sem intervalos. 

Dessa forma: 

 i  os 11 países-membro da OPEP, mais o total da OPEP, total não-OPEP e 

total mundial, totalizando 14 

⇒

t  ano da reserva provada, de 1981 a 2004, por 24 anos ⇒

p it ⇒  produção média diária do país i no ano t 

P it ⇒  produção média anual do país i no ano t 
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 Assim: 

P it = p it ×  365 dias 

P it Total =  ∑Pit

 

Nesse momento, já possuímos as quantidades produzidas de petróleo cru pelos 

países da OPEP, no total, o total não-OPEP e o total mundial.  Então partimos para o 

cálculo da participação relativa (% P it) de cada país-membro da OPEP, total da OPEP 

e do total não-OPEP frente ao total de reservas provadas mundiais. 

Assim: 

% P it = 
PitTotal

Pit  x 100 

 

Depois de calcular as participações relativas, falta-se apenas o dado final e 

mais importante na análise da vulnerabilidade física da OPEP. Essa informação é o 

R/P (reserva/produção), que é o tempo de possibilidade de produção de petróleo a cada 

nível de produção anual, sendo calculado através da divisão entre as reservas anuais 

sobre a produção anual média. Vale lembrar que essa informação é dada em anos. 

Como já possuímos esses dois dados, temos que: 

 

R it ⇒  reserves provadas do país i no ano t 

P it ⇒  produção média anual do país i no ano t 

R/P  it ⇒  R/P em anos do país i no ano t 

 

Assim: 
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R/P it  = 
Pit
Rit  

 

Portanto, com as informações sobre R/P dos países da OPEP, total da OPEP, 

total não-OPEP e total mundial podemos analisar quanto tempo de produção, com 

elevado rgau de certeza (em função de usarmos o conceito de reserva provada), ainda 

existe para cada um desses atores, levando-se em consideração que ocorrem, às vezes, 

modificações bruscas nas reservas provadas, devido às novas reservas descobertas e 

adicionadas as já existentes. Além disso, ocorrem alterações também nas produções 

anuais médias, às vezes por motivos políticos, outras vezes por motivos tecnológicos. 

Este tipo de análise nos permitirá classificar os países-membro da OPEP entre aqueles 

cuja importância na indústria mundial de petróleo deve durar no médio para longo 

prazo; e aqueles cuja importância se reduz no curto para médio prazo. Esta 

classificação, ceteris paribus i.e., sem levar em consideração os outros indicadores de 

vulnerabilidade aqui definidos, nos mostra que países teriam maior propensão a seguir 

uma estratégia de manutenção ou ampliação do mercado de petróleo no longo prazo 

(uma estratégia de market-share), e que países tenderiam a seguir uma estratégia de 

maximizar receitas no curto prazo, através da elevação do preço de petróleo (mesmo 

que em detrimento do mercado no longo prazo). 

 

2.1.3 Vulnerabilidade Externa Estoque 

 

Os próximos índices de vulnerabilidade a serem estudados são os índices de 

vulnerabilidade externa estoque. O primeiro índice é definido como a participação das 

receitas de exportações de petróleo cru em relação ao total de receitas de exportações 

de um país. A razão desse índice é verificar a dependência externa de cada país-

membro da OPEP, assim como da organização. O outro índice é definido como a razão 

entre a dívida externa de cada país da OPEP e suas receitas de exportação de petróleo, 

ou seja, a cobertura da d[ivida externa pelas exportações de petróleo. Esse índice tem 
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como objetivo medir o quanto cada país depende das receitas petrolíferas para reduzir 

sua dívida externa. 

Para estas verificações também utilizamos os dados do ASB 2004 da OPEP em 

OPEC (2005). Os dados de receitas de exportações de petróleo (x it), assim como as 

receitas totais de exportação (X it) foram colhidos nesse boletim, estão em milhões de 

dólares correntes. Quanto às receitas os dados são dos anos de 1982 a 2004. Já os 

dados de dívidas externas (D it) foram colhidos nos documentos External Debt 

Statistics OECD 2000 e External Debt Statistics OECD 2003, ambos publicados pela 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), presentes em 

OECD (2000) e OECD (2004). Sobre esses dados temos os anos de 1988 a 2003.  

Primeiramente explicarei a metodologia para se chegar aos percentuais de 

receitas de exportações de petróleo sobre as receitas totais de exportações dos países da 

OPEP e da organização como um todo. Assim temos: 

 

i⇒  país-membro da OPEP 

t⇒  ano da receita, de 1982 a 2004 

x it ⇒  receitas de exportação de petróleo do país i no ano t 

X it⇒  receitas totais de exportação, incluindo as de exportação de petróleo, 

do país i no ano t 

Como os valores absolutos já existem, partimos para o cálculo dos valores 

relativos das receitas de exportação de petróleo (x it) em relação às receitas totais de 

exportação (X it). Dessa forma: 

 

% x it = 
Xit
xit x 100 
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Portanto, dessa maneira calcula-se a percentagem das exportações de petróleo 

em relação às exportações totais de cada país da OPEP e, posteriormente, de toda a 

OPEP, a fim de se analisar a dependência de cada país e da OPEP em relação às suas 

exportações de petróleo cru. Quanto maior a participação relativa das exportações de 

petróleo em relação às exportações totais, maior é a dependência do país em relação à 

atividade petrolífera, e menos diversificada é a economia desse país.  

Agora explicarei a indicador de dívida externa sobre as receitas de exportação 

de petróleo. A dívida externa é baseada em dados de crédito em colaboração com o 

BIS7 (Bank of International Settlements, banco referência entre os bancos centrais de 

alguns países), publicados no External Debt Statistics OECD de 2000 e 2003, 

presentes em OECD (2000) e OECD (2004). Essas publicações consideram dívida 

externa toda dívida reconhecida e identificada pelos países tanto a curto quanto a 

médio e longo prazo. A dívida externa é desmembrada em três: créditos oficiais 

(multilaterais, bilaterais e créditos de exportação), mercado financeiro e outros créditos 

identificados (OECD, 2004).  

Dessa maneira temos: 

 i⇒  país-membro da OPEP 

t  ano da receita, de 1982 a 2004 ⇒

D it  dívida externa do país i no ano t ⇒

x it⇒  receitas de exportação de petróleo do país i no ano t  

% D it ⇒  percentagem da dívida externa sobre as exportações de petróleo do 

país i no ano t 

Finalmente: 

% D it = 
xit
Dit x 100 

 

                                                 
7 Site Oficial: http://www.bis.org 
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Dessa forma, o objetivo é calcular a percentagem da dívida externa de cada 

país, e depois da OPEP como um todo, em cada ano. Esse indicador é definido como a 

cobertura da dívida externa pelas receitas de exportação de petróleo. Ele tem grande 

importância devido a grande maioria desses países dependerem das receitas de 

exportação de petróleo para pagarem suas dívidas externas. Como não sabemos 

precisamente quanto cada país utiliza anualmente para amortizar essas dívidas, 

utilizamos esses dados, que são acumulados como num estoque em cada ano corrente. 

Esse indicador já nos mostra a vulnerabilidade de alguns países da OPEP frente ao 

petróleo. 

Esses dados mostrarão algo pouco discutido pelos países produtores de 

petróleo: o grau de dependência de apenas um produto, o petróleo, para o aumento das 

suas receitas de exportação, e portanto, para alavancar o crescimento econômico do 

país. Quanto maior essa dependência, maior o risco que esse país enfrenta. Quanto 

menor essa dependência, menor é esse risco, visto que uma economia mais 

diversificada está mais propensa a sair de crises econômicas do que uma pouco 

diversificada. 

 

2.1.4 Vulnerabilidade Externa Fluxo 

 

A vulnerabilidade externa fluxo é definida pelo conjunto de restrições que os 

países enfrentam, pelo fato de se endividarem muito e manterem saldos negativos, em 

seu balanço de pagamentos, por diversos anos. Esse indicador é definido como a 

cobertura do saldo em transações correntes pelas exportações de petróleo. Esse saldo,  

quando negativo, diminui a credibilidade internacional do país em honrar seus 

compromissos, além de piorar suas contas externas.  

O balanço de pagamentos registra o resultado de todas as transações (bens, 

serviços, transferências e fluxos de capital) entre um país e o resto do mundo. Todas as 

contas de bens, serviços e transferências unilaterais são agrupadas para obter o saldo 

de transações correntes. Este saldo é somado ao resultado das contas de capital e erros 

e omissões para obter o saldo do balanço de pagamentos. A variação de reservas é 
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sempre igual ao saldo do balanço de pagamentos, pois caso o país receba mais do que 

envia, as reservas aumentarão, o contrário ocorrendo caso o país envie mais do que 

receba (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001). 

A compensação contábil no saldo de transações correntes é denominada de 

balanço de compensações oficiais ou, no uso menos formal, balanço de pagamentos. 

Esse saldo é a soma do saldo em conta corrente, a parcela do saldo da conta de capital 

que não são reservas e a discrepância estatística, e indica o hiato dos pagamentos que 

as transações de reservas oficiais necessitam cobrir (KRUGMAN e OBSTFELD, 

2001). 

Colocando em prática este conceito, analisaremos os saldos em transações 

correntes (S it) dos países da OPEP de 1969 até 2004, com dados que também foram 

colhidos no ASB 2004 da OPEP, disponíveis em OPEC (2005).  Esses dados são 

mostrados em milhares de US$ correntes. 

Para a comparação desses valores, é necessário utilizar o PIB a preços 

correntes (P it) de cada país, em cada ano, para calcular o percentual do saldo do 

balanço de pagamentos, seja ele positivo ou negativo, em relação ao PIB do país. Essa 

é a melhor maneira pra analisar a evolução dos saldos entre os países da OPEP. Os 

dados de PIB corrente também foram colhidos no ASB 2004 da OPEP, em OPEC 

(2005).  

Portanto: 

 i⇒  país-membro da OPEP e a própria OPEP  

t  ano de 1982 a 2003 ⇒

T it  saldo do balanço de pagamentos do país i no ano t ⇒

x  it ⇒  exportações de petróleo do país i no ano t 

T t OPEP = saldo do balanço de pagamentos da OPEP no ano t 

X t OPEP = exportações de petróleo da OPEP no ano t  
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Para o cálculo do percentual do saldo de transações correntes (T it) em relação 

às exportações de petróleo (x it), temos: 

 

% T it =
xit
Tit x 100 

Após estas comparações chegamos ao indicador mais importante, que é o 

percentual do saldo de transações correntes em relação às exportações de petróleoe. A 

partir daí analisaremos a evolução desses indicadores desde 1969, mostrando se os 

países-membro e a OPEP vêm se endividando cada vez mais, ou diminuindo esse 

déficit ano a ano. Vale ressaltar que, quando o saldo é negativo, o país compra reservas 

internacionais para conter esse déficit, ocasionado pela balança externa positiva. 

Quando o resultado é negativo não é necessário comprar reservas internacionais 

porque a balança externa é negativa. 

 

2.1.5 Vulnerabilidade Social 

 

A última vulnerabilidade a ser analisada é a vulnerabilidade social, 

representada pelos indicadores sociais dos países da OPEP. Acreditamos que esses 

indicadores refletem as conjunturas sociais desses países, indicando as falhas das 

políticas públicas de bem-estar social nas últimas décadas do século XX. Quanto 

piores os indicadores sociais, maiores são as pressões sobre os governos desses países. 

Isso acaba tendo reflexo no crescimento econômico do país, inibindo-o muitas vezes. 

Além disso, reflete também as falhas desses governos na utilização das receitas do 

petróleo na melhoria dos indicadores sociais, e, conseqüentemente, nas condições de 

vida e de trabalho da população. 

Os dados analisados nesse trabalho serão o IDH, Índice de Desenvolvimento 

Humano, juntamente a taxa de alfabetização de adultos, em porcentagem, ambos tendo 

 69



como fonte o Human Development Report 20048 (UNDP, 2004), publicado pela 

ONU9 e presente em ONU (2004). Desse documento serão analisados: o IDH de 1975, 

1990 e 2002, a taxa de alfabetização adulta em porcentagem, em 2002. Vale ressaltar 

que, para o Iraque, o único dado disponível dentre esses citados acima no Human 

Development Report 2004 é a expectativa de vida ao nascer, em anos, sendo ela uma 

média dos anos de 2000 a 2005, conforme o próprio documento explicita (ONU, 

2004). 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no 

Brasil (PNUD Brasil10) objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. O IDH pretende ser uma medida geral e sintética, do 

desenvolvimento humano (PNUD BRASIL, 2006).  

Apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1990, o índice foi 

recalculado para os anos anteriores, a partir de 1975. Aos poucos, o IDH tornou-se 

referência mundial. Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo 

poder de compra da moeda de cada país, o IDH também leva em conta dois outros 

componentes: a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o indicador 

utiliza números de expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo 

índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda 

é mensurada pelo PIB per capita em dólar, com paridade do poder de compra, que 

elimina as diferenças de custo de vida entre os países (PNUD BRASIL, 2006).  

Essas três dimensões têm a mesma importância no índice que varia de 0 

(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). O índice 

Regiões com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo. Aqueles 

países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento 

humano. Já os países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano 

considerado alto (PNUD BRASIL, 2006). 

Dessa forma, quanto ao IDH, temos: 

                                                 
8 Publicado pela United Nations  Development Program (UNDP) e disponível em: http://hdr.undp.org. 
9 Sítio oficial: http://www.un.org 
10 Sítio oficial: http://www.pnud.org.br  
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Índice = (valor observado para o indicador - pior valor) / (melhor valor - pior valor) 

 Assim: 

( )
( )min,max,

min,

ii

ii
i xx

xx
IDH

−

−
=  

 

Esta expressão garante que o índice permaneça sempre entre zero e um, pelo 

menos 

enquanto o valor observado pelo indicador continuar dentro dos limites estabelecidos. 

Assim, quanto mais o valor observado se aproximar do valor delimitado como melhor, 

mais o índice tenderá para o valor um, melhor situação. Na situação oposta, quando o 

valor observado se aproximar do pior valor, o índice tenderá para a pior situação, zero 

(IBGE, 1998). 

Quanto à taxa de alfabetização adulta, temos: 

 

Taxa de Alfabetização Adulta = (quantidade de adultos alfabetizados / total de adultos) 

 

Assim: 

% A t ⇒  taxa de alfabetização adulta no ano t 

Q t ⇒  quantidade de adultos alfabetizados no ano t 

A t ⇒  total de adultos no ano i 

 

Finalmente: 

 % A t = 
At
Qt x 100 
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Analisarei as taxas de desemprego, em porcentagem, da maioria dos países da 

OPEP, dados esses disponíveis no documento Apêndice do FMI11 (IMF Appendix) de 

cada onde o dado se encontra disponível, presentes em IMF (1999), IMF (2004), IMF 

(2005a), IMF (2005b), IMF (2005c), IMF (2005d),  IMF (2005e), IMF (2005f) e IMF 

(2006). Entretanto, para alguns deles não existem esses dados, como por exemplo o 

Iraque.  

Quanto às taxas de desemprego, temos: 

Taxa de Desemprego = (Total de desempregados que fazem parte da PEA12 / PEA 

Total) 

% U t⇒  taxa de desemprego no ano t 

E t ⇒  total de empregados em idade de trabalhar no ano t 

L  t ⇒  população economicamente ativa (em idade de trabalhar) no ano t 

 Assim: 

 % U t =  
L

E)1( − x 100 

De acordo com o sítio eletrônico do IBGE13, PEA é definida como a população 

com mais de 10 anos e que no período anterior à pesquisa, estava exercendo trabalho 

remunerado, estava trabalhando sem remuneração ou não estava trabalhando mas 

procurava trabalho. Portanto, ainda segundo a fonte, fazem parte da População 

Economicamente Ativa os ocupados, que trabalham regularmente, e os desocupados, 

assim considerados os que não trabalhavam, mas tomaram alguma providência para 

encontrar trabalho (IBGE, 1998).  

Depois será analisada a dinâmica populacional, com a composição 

populacional por idade, dividia em três blocos, de 0 a 14 anos, de 14 a 65 anos mais 

que 65 anos de idade, dados presentes no World Development Indicators 2003 (WDI 

                                                 
11 IMF Appendix, disponível em http://www.imf.org 
12 PEA – População Economicamente Ativa 
13 Site oficial: http://www.ibge.gov.br 
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2003), publicado pelo Banco Mundial (The World Bank14), presentes em WORLD 

BANK (2003). Este indicador é interessante, porque permite inferir em que medida a 

dinâmica populacional pode ser um fator de pressão sobre as estratégias produtivas de 

países da OPEP no médio para o longo prazo. Por exemplo, uma considerável parcela 

da população na faixa dos 0 a 14 anos indicaria que a demanda por emprego pode 

permanecer elevada nos próximos, pelo menos, 30 anos, dentro do país analisado. 

Assim, quanto à composição populacional dos países da OPEP por idade, 

temos: 

p it  população por idade, em três grupos, até 14 anos, de 14 a 65 anos, e 

acima de 65 anos, do país i no ano t 

⇒

P  it ⇒  população total do país i no ano t 

% p it ⇒  percentagem da população por idade do país i no ano t 

Portanto, temos a composição em porcentagem: 

%  P it =  
Pit
pit x 100 

 

Além da dinâmica populacional, serão analisados os gastos com saúde per 

capita (em US$, a preço corrente) e a percentagem da população com acesso à energia 

elétrica. Quanto a esses dados do WDI 2003, não há dados para o Qatar (WORLD 

BANK, 2003). 

Quanto aos gastos com saúde per capita, temos: 

G t ⇒  gasto total do governo com saúde 

P t ⇒  população total do país 

g  t  Gasto com saúde per capita,  em US$ ⇒

 Portanto: 

                                                 
14 Site oficial: http://www.worldbank.org 
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g t = 
Pt
Gt   

 

Dessa maneira estão explicitados os indicadores de vulnerabilidade social. Vale 

ressaltar que eles não são tão completos como deveriam, não havendo séries históricas 

de todos, e em alguns casos não havendo alguns dados para certos países, visto que 

eles são de difícil disponibilidade pelos governos. Assim, a análise de vulnerabilidade 

social levará em conta esses dados coletados acima, que são os mais recentes 

encontrados sobre os países da OPEP. 

 

 

Quadro 1 – Resumo dos Indicadores de Vulnerabilidade com fórmulas e base de 

dados 

 

Vulnerabilidade Comercial Fórmula Base de Dados 

Percentagem das Exportações 

da OPEP por Destino (%) 
%  x it = 

Xi
xit x 100 OPEC (2005) 

Percentagem das Exportações 

de cada membro da OPEP por 

Destino (%) 

%  it = °x
itX
itx
°
° x 100 OPEC (2004b) e 

OPEC (2005)  
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Vulnerabilidade Física Fórmula Base de Dados 

Percentagem de Reservas de 

Petróleo em relação ao Total 

Mundial (%) 

% r it = 
RtMundo

rit x 100 BP (2005) 

Reserva sobre Produção (R/P) 

em Anos 

R/P it  = 
Pit
Rit x 100 BP (2005) 

 

 

 

Vulnerabilidade Externa 

Estoque 

Fórmula Base de Dados 

Percentagem de Exportações 

de Petróleo sobre 

Exportações Totais (%) 

% x it = 
Xit
xit x 100 

 

OPEC (2005) 

Percentagem da Dívida 

Externa sobre as receitas de 

Exportação de Petróleo (%) 

% D it = 
xit
Dit x 100 

 

OECD (2000), 

OECD (2004) e 

OPEC (2005) 
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Vulnerabilidade Externa 

Fluxo 

Fórmula Base de Dados 

Percentagem do Saldo em 

Transações Correntes sobre 

as exportações de petróleo de 

cada membro (%) 

% T it =
xit
Tit x 100 OPEC (2005) 

 

 

Vulnerabilidade Social Fórmula Fonte de Dados 

IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) 

( )
( )min,max,

min,

ii

ii
i xx

xx
IDH

−

−
=  

ONU (2004) 

Taxa de Alfabetização Adulta 

(%) 
% A t = 

At
Qt x 100 ONU (2004) 

Taxa de Desemprego (%) % U t =  
L

E)1( − x 100 IMF (1999), 

IMF (2004), 

IMF (2005a), 

IMF (2005b), 

IMF (2005c), 

IMF (2005d),  

IMF (2005e), 

IMF (2005f) e 

IMF (2006) 

Composição Populacional por 

Idade (%) 
%  P it =  

Pit
pit x 100 WORLD BANK 

(2003) 

Gastos com Saúde per capita 

em US$ a preço corrente 
g t = 

Pt
Gt   WORLD BANK 

(2003) 
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3. Análise dos Indicadores de Vulnerabilidade 

 

Nesse capítulo os indicadores de vulnerabilidade serão analisados, de acordo 

com a sua dimensão, já mencionada na metodologia: vulnerabilidade comercial, 

vulnerabilidade física, vulnerabilidade externa estoque, vulnerabilidade externa fluxo e 

vulnerabilidade social, nessa mesma ordem. Além disso, no final desse capítulo, os 

países da OPEP serão classificados mediante uma árvore de vulnerabilidade. Nessa 

árvore os países vão sendo separados por grupo de acordo com perguntas sobre os 

indicadores. Cada um deles será analisado conforme esses mesmos indicadores já 

investigados. 

 

3.1 Vulnerabilidade Comercial 

 

 O destino das exportações de petróleo dos países da OPEP é de extrema 

importância econômica para a organização, sendo um indicador de vulnerabilidade 

comercial. Isso ocorre principalmente porque mostra a outra visão desse mercado, vista 

pelo produtor. Quanto menos consumidores e quanto maior for a participação na 

importação do petróleo de um país, maior é a dependência desse país exportador frente 

ao comprador, visto que, num curto prazo, dificilmente ele conseguiria alocar esse 

petróleo para outro mercado consumidor num momento de crise, por exemplo. 

 Entretanto, as informações a esse respeito são poucas. Dessa maneira os dados 

utilizados foram os da distribuição por destino das exportações de petróleo dos países 

divulgados pelo Annual Statistical Bulletin 2004, da própria OPEP. Esses dados estão 

disponíveis apenas para os anos de 1998 a 2004, e são esses dados a base dessa análise 

quanto ao destino dessas exportações, parte da análise de vulnerabilidade comercial 

dos países da OPEP frente aos seus principais países consumidores (OPEC, 2004). 

Em relação ao destino das exportações da OPEP como um todo, ou seja, tenho 

que frisar que considerei a produção total da OPEP, como se fosse apenas um 

produtor, somando-se a produção de petróleo de todos os seus membros. Nessa análise 
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existe uma tendência atual e é nela que irei me pautar. A OPEP publicou esses dados, 

no seu boletim estatístico anual, de 1982 até 2003, portanto, mais abrangente que o 

dado de cada país individual. Esses dados estão nas tabelas 1 e 2 do anexo estatístico. 

Em 1982, período entre o segundo choque (1979) e o contra-choque do petróleo 

(1986), 39,2% do petróleo da OPEP tinha como destino a Europa Ocidental, 

principalmente: França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha. No contra choque, em 1985, 

esse percentual se elevou um pouco, chegando a 41,9%, sendo o ápice desde 1982. 

Após o contra-choque, esse percentual entrou em queda regular até os dias atuais. Em 

1990 esse percentual já era de 33,4%, em 1995 de 28,2%, em 2000 de 24,9% e em 

2004 de 21,4%. Dessa forma, concluo que a Europa Ocidental perde, há 2 décadas pelo 

menos, sua fatia nas exportações de petróleo da OPEP, fato provado por esses dados. 

O continente perdeu inclusive, sua posição de maio exportador do petróleo da OPEP. 

Já a região denominada Ásia e Pacífico, em 1982 já importava 33,6% do 

petróleo da OPEP. Antes do contra-choque de 1986, em 1985, esse percentual teve 

pequena queda, para 31,2%, e em 1986 para 27,1%. Depois disso, seu percentual 

entrou numa tendência de alta até os dias atuais. Em 1990 já importava 32,9% do 

petróleo da organização, em 1995 importou 42,1%, em 2000 houve uma pequena 

queda, para 40,3%, e voltou a crescer, para 46,1% em 2003. Portanto, essa região é o 

principal destino das exportações de petróleo da OPEP, estando nos primeiros anos do 

século XXI acima dos 40%. Individualmente, o principal exportador dessa região é o 

Japão. Em 1982 ele importava quase 19,8% de todo o petróleo da OPEP, em 1985 

21,8%, em 1990 18,5%, em 1995 quase 19,9%, em 2000 17,3% e em 2004 19,9%. 

Agora falamos especificamente dos Estados Unidos. Em 1982 os Estados 

Unidos importavam 9,8% do petróleo da OPEP. Em 1986, após o contra-chque de 

1985, esse percentual subiu para 15,8%. Em 1990 já era de 22,2%. Em 1995, após uma 

pequena queda nos anos posteriores a Guerra do Golfo, se reduziu a 19,0%. Depois 

entrou numa nova trajetória de aumento, chegando a 22,0% em 2000. Em 2003 esse 

percentual também foi de 22,0%. Portanto, em pouco mais de duas décadas, desde 

1982, a participação relativa norte-americana nas exportações de petróleo da OPEP 

dobrou, e divide com o Japão a liderança do país que mais exporta o petróleo cru dos 

países-membro da OPEP. Portanto, Japão e Estados unidos são os maiores 

importadores do petróleo da organização, no momento. 
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Portanto, a tendência atual é de queda nas exportações para a Europa Ocidental, 

e aumento nas exportações para a Ásia e Pacífico, região em franca expansão, sendo o 

Japão o maior exportador, e aos Estados Unidos, também em expansão econômica e 

industrial.  
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Figura 13- Evolução da Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino da 

OPEP  (%) – 1982-2004  

Fonte: OPEC (2005) 

 

A Arábia Saudita, maior exportador de petróleo da organização, possui a 

destinação do seu petróleo pouco concentrada e bem atomizada. Esses dados estão nas 

tabelas 3 e 4 do anexo estatístico. Isso porque entre 1998 e 2004, entre 22% e 25% 

dessas exportações tiveram como destinos os Estados Unidos, país em crescente 

crescimento econômico e com consumo de petróleo em ascensão. Em 1998, quase 

28% das suas exportações tinham como destino a Europa Ocidental. Esse percentual 

veio se declinando gradativamente e em 2004 chegou ao mínimo de 18,5%. Isso se 

deve a queda no crescimento do consumo de petróleo na Europa Ocidental. Os 

principais países europeus importadores do petróleo saudita são, em ordem 

decrescente: França, Holanda, Itália, Alemanha e Espanha. Dentre 1998 e 2004, o 

consumo de petróleo saudita da região Ásia e Pacífico cresceu de 42,2% para 50,8%. 

Portanto, é crescente o consumo nessa região, que inclui países como Japão, China, 
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Coréia do Sul e Austrália. Porém em OPEP (2004) existem apenas os dados 

individuais do Japão. O Japão, por sua vez, aumentou seu consumo de petróleo saudita 

de 14,2% em 1998 para 15% em 2004. Conclui-se também que o resto destinado a essa 

região distribui-se aos outros países dessa região, principalmente à China e à Coréia do 

Sul, países em franca expansão e com aumento do consumo de petróleo. Portanto, 

conclui-se que, a Arábia Saudita possui um leque de destinos para o seu petróleo bem 

diversificado e distribuído, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa 

Ocidental e para a Ásia e Pacífico. É relevante ainda ressaltar que existem pequenos 

percentuais destinados à América Latina, Oriente Médio e África, que juntos, entre 

1998 e 2004, estavam em torno de 6% e atualmente estão em torno de 9% na 

atualidade.  

Já a Argélia, que não possui uma destinação para o seu petróleo tão bem 

distribuída quanto a Arábia Saudita, possui uma baixa concentração e alta atomização. 

Os dados utilizados nessa análise do destino do petróleo argelino estão nas tabelas 5 e 

6 do anexo estatístico. Desde 1998, entre 60% e 76% do seu petróleo era exportado 

para a Europa Ocidental. Em queda, esse percentual em 2004 foi de 44,7%. Os 

principais países importadores do seu petróleo são, em ordem decrescente: França, 

Itália, Espanha e Grã-Bretanha. Depois, a América do Norte. Entre 1998 e 2004, o 

percentual para essa região oscilou entre 13% e 40% e em 2004, em ascensão, foi de 

39,7%. Individualmente, os Estados Unidos importaram 25,4% em 2004, e o Canadá, 

14,2%. A América Latina importou pouco menos de 10% do petróleo argelino em 

2004, porém tem aumentado nesses últimos anos. Já para Ásia e Pacífico, o percentual 

foi de 5%, oscilando em altos e baixos desde 1998. Portanto, os principais destinos 

para o petróleo argelino são, na ordem, os Estados Unidos, a Europa ocidental, 

principalmente a França, o Canadá, e com menos importância, a América latina e a 

Ásia e Pacífico. 

Os Emirados Árabes Unidos, todavia, possuem um leque de destinos para o seu 

petróleo muito pouco diversificado e mal distribuído. Esses dados estão nas tabelas 7 e 

8 do anexo estatístico. Portanto, possuem alta concentração e baixa atomização. Entre 

1998 e 2004, entre 96% e 99% das suas exportações de petróleo tiveram como destino 

a região da Ásia e Pacífico. Em 1998 foi de 96,1%, em 2000 foi de 98% e em 2004 de 

98,4%. Nessa região, a maior parte do petróleo foi consumido pelo Japão. Em 1998 o 

Japão importou 59% do petróleo do emirado, chegando a importar mais de 73% em 
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2001, caindo a 48,2% em 2004. Como não está disponível a distribuição dos outros 

países dessa região, concluímos que os Emirados Árabes dependem da Ásia e Pacífico 

em relação ao consumo do seu petróleo, principalmente do Japão. 

A Indonésia possui uma alta atomização e alta concentração das suas 

exportações de petróleo, porém numa situação menos grave que a dos Emirados 

Árabes. Os dados de destino do petróleo produzido na Indonésia estão nas tabelas 9 e 

10 do anexo estatístico. Entre 1998 e 2004, entre 86% e 92% do seu petróleo teve 

como destino a região Ásia e Pacífico. Individualmente, o Japão consumiu entre 23% e 

34%(2004), seguido pela Coréia do Sul, entre 13%(1998) e 25%(2004), em 

crescimento, Austrália, 14% em 2004, e a China. Pouco atrás vem os Estados Unidos, 

que consumiram 10% do petróleo indonésio em 1998 e em 204 consumiram 8%. 

Portanto, a Indonésia depende do Japão, Coréia do Sul, Austrália, China e Estados 

Unidos em relação às suas exportações de petróleo. 

O Irã exporta metade do seu petróleo para a Ásia e Pacífico. Esses dados estão 

nas tabelas 11 e 12 do anexo estatístico. Em 1998 exportou 43,5% para lá, e em 2004 

essa percentagem foi de 50,2%, sendo que o pico ocorreu em 2002, de 57,5%. Nessa 

região, o Japão é o maior consumidor. Comprou 18,3% em 1998, e numa ascendente, 

comprou 27,2% do petróleo iraniano. Depois, a região maior consumidora do petróleo 

do Irã é a Europa Ocidental, cujo consumo está em decadência. Em 1998 essa região 

consumiu 41,2% do petróleo iraniano, e em 2004 consumiu apenas 29,6%, resumindo 

uma queda acentuada nesses últimos anos. Os maiores importadores são, em ordem 

decrescente: Itália e França. Depois, em média de 1998, 5% do seu petróleo teve como 

destino a Europa Oriental, em torno de 7% a África e em torno de 2% a América 

Latina. Portanto, o destino do petróleo iraniano é atomizado, mas muito concentrado. 

Seus maiores consumidores são Japão, Itália e França. 

Após a invasão do Iraque, aumentaram substancialmente as exportações de 

petróleo produzido no país para os Estados Unidos. Esses dados quanto aos destinos do 

petróleo produzido no Iraque estão ans tabelas 13 e 14 do anexo estatístico. Em 1998 

eram 24,4%, chegando a quase 50% em 2001, e a 61,5% em 2004. Depois dos Estados 

Unidos, o principal destino do petróleo do Iraque é a Europa Ocidental, porém em 

decadência. De 52,1% em 1998 para 22,5% em 2004, sendo os principais 

importadores, em ordem decrescente: Itália, Holanda e França. Para a Ásia e Pacífico, 

que já chegou a importar 11% em 2000, em 2004 importou apenas 2,4%. Portanto, na 
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atualidade, juntando os percentuais da Ásia e Pacífico e Oriente Médio, se aproximam 

de 6%. Dessa forma, o petróleo iraquiano possui um mercado atomizado, mas 

altamente concentrados. 

O Kuwait, assim como os Emirados Árabes, também possui um leque de 

destinos para o seu petróleo pouco atomizado e bem concentrado, gerando maior 

vulnerabilidade do país nesse aspecto. Esses dados estão nas tabelas 15 e 16 do anexo 

estatístico. Entre 1998 e 2004, as exportações de petróleo do Kuwait tiveram como 

principal destino a Ásia e Pacífico cresceram de 60,8% para 77,8%. Ressalto ainda que 

o maior exportador é o Japão, que em 1998 importava quase 33% do petróleo do país, 

e em 2004 importou quase 64%, quase duplicando em 7 anos. Depois, as maiores 

exportações são para os Estados Unidos, que em 1998 importavam 18,4%, oscilaram 

nos anos posteriores, e em 2004 importaram 12,7% do petróleo kuwaitiano. Depois 

vem a Europa Ocidental, mas também em franca decadência, de 15,6% em 1998 para 

8,6% em 2004, sendo seus principais países importadores a Holanda e a França. 

Portanto, as exportações do Kuwait se assemelham às dos Emirados Árabes, sendo elas 

bem vulneráveis devido à grande concentração em torno do Japão, e pouca 

diversificação e má distribuição. 

As exportações de petróleo da Líbia são altamente concentradas na Europa 

Ocidental, e de baixa atomização entre os países importadores. Os dados que o 

explicam estão nas tabelas 17 e 18 do anexo estatístico. Mesmo em decadência, em 

1998 as exportações para essa região eram 97,4% do total, chegando a 91,3% em 2004. 

Em ordem decrescente, os principais países importadores do seu petróleo são: Itália, 

Alemanha, Espanha e França.  

As exportações de petróleo da Nigéria possuem destinos bem atomizados, 

porém muito concentradas. Os dados de destino do petróleo nigeriano estão nas tabelas 

19 e 20. O principal importador do seu petróleo são os Estados Unidos, com 44% em 

1998 e 37,2 em 2004. Depois vem a Europa Ocidental, em queda, com 26% em 1998 e 

20,6% em 2004, sendo os principais países importadores, em ordem decrescente: 

França, Alemanha e Itália. Depois vem a região da Ásia e Pacífico, com 17,2% em 

1998, oscilando nos anos posteriores, chegando a 19,2% em 2004. Além dessas 

regiões, as exportações para o continente africano também são relevantes e crescentes. 

Para a África foram 6,5% em 1998 e 9% em 2004. 
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 O Qatar possui, assim como os Emirados Árabes e o Kuwait, uma destinação 

para o seu petróleo pouco atomizada e muito concentrada. Quase a totalidade do 

petróleo bruto produzido no país tem como destino a região Ásia e Pacífico, 98% em 

1998 e 98,7% em 2004. Esses dados estão nas tabelas 21 e 22 do anexo estatístico. 

Individualmente, o maior país importador do seu petróleo é o Japão, oscilando entre 

61% em 1998, e 64,1% em 2004. Dessa forma, num curto prazo, uma crise no Japão 

poderia gerar más consequências no país pois grande parte das suas receitas de 

exportação de petróleo provém do Japão. Ele pode ser considerado o país mais 

vulnerável dentre os membros da OPEP, quanto à destinação das exportações de 

petróleo. 

A Venezuela, apesar dos constantes conflitos de interesse com os Estados 

Unidos, exporta a maior parte do seu petróleo para esse país. Os dados com os destinos 

do petróleo venezuelano estão nas tabelas 23 e 24. Em 1998 esse percentual foi de 

65%, oscilando entre altos e baixos nos anos posteriores, chegando a 49% em 2003 e 

65% novamente, em 2004. Depois suas exportações têm como destino a América 

Latina, 23,7% em 1998, oscilações nos anos posteriores, chegando a 25% em 2004. 

Em 1998 exportou 6,7% para a Europa Ocidental, e em 2004 exportou 4%. Para o 

Canadá exportou em média, entre 1998 e 2004, 4% do seu petróleo. Portanto, a 

destinação do seu petróleo bem concentrada, ao mesmo tempo, bem atomizada. 
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 Concluindo, e tendo como exemplo a figura 14 acima, com dados de 2004, a 

Arábia Saudita e Argélia são os únicos países com uma destinação para suas 

exportações de petróleo bem atomizadas e pouco concentradas entre os países 

consumidores. Num segundo grupo, Indonésia, Irã, Iraque, Nigéria e Venezuela 

apresentam pelo menos uma das análises positiva, atomização e concentração das 

exportações do seu petróleo. No grupo em pior situação, Emirados Árabes, Kuwait, 

Líbia e Qatar possuem uma alta concentração e baixa atomização das suas exportações 

de petróleo por destinação, estando, portanto, mais vulneráveis a qualquer tipo de crise 

que possa vir a acontecer. 

 No quadro 2, abaixo, mostram-se os resultados da análise da vulnerabilidade 

comercial quanto ao nível de concentração e de atomização das exportações de cada 

país-membro da OPEP: 
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Quadro 2 – Quadro Resumo dos Resultados 

 
País Concentração Atomização Principais Importadores 

Arábia Saudita Baixa Alta 1º Ásia e Pacífico (principalmente o Japão), 

2º Estados Unidos, e 3º Europa Ocidental 

(principalmente Holanda, França, Itália e 

Espanha) 

Argélia Baixa Alta 1º Europa Ocidental (principalmente 

França, Itália e Espanha), 2º América do 

Norte (Estados Unidos e Canadá), 3º 

América Latina e 4º Ásia e Pacífico 

Emirados Árabes Alta Baixa Quase a totalidade para Ásia e Pacífico, 

principalmente para o Japão 

Indonésia Alta Alta 1º Ásia e Pacífico (Japão, Coréia do Sul, 

Austrália e China) e 2º Estados Unidos 

Irã Baixa Alta 1º Ásia e Pacífico (principalmente o Japão), 

2º Europa Ocidental (principalmente a 

Itália) e 3º Europa Oriental (principalmente 

a Rússia) 

Iraque Alta Alta 1º América do Norte (principalmente 

Estados Unidos), 2º Europa Ocidental 

(principalmente a Itália), Ásia e Pacífico 

(Japão) e Oriente Médio 

Kuwait Alta Baixa 1º Ásia e Pacífico (principalmente o Japão), 

2º Estados Unidos e 3º Europa Ocidental 

(principalmente Holanda) 

Líbia Alta Baixa Quase a totalidade para a Europa Ocidental 

(principalmente Itália, Alemanha, Espanha 

e França) 

Nigéria Alta Alta 1º Estados Unidos, 2º Europa Ocidental 

(principalmente França, Alemanha e Itália), 

3º Ásia e Pacífico e 4º África 

Qatar Alta Baixa Quase a totalidade para Ásia e Pacífico, 

principalmente para o Japão 

Venezuela Alta Alta 1º Estados Unidos, 2º Europa Ocidental e 

3º América Latina 
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3.2 Vulnerabilidade Física 

 

A análise das reservas provadas de petróleo da OPEP e de seus membros 

também é parte da análise de vulnerabilidade física deste trabalho. Quanto às reservas 

provadas, iniciarei falando antes da OPEP como um todo, e depois de cada país 

individualmente. Os dados utilizados de reservas provadas são os do BP Statistics 

2005, da British Petroleum (BP, 2005), de 1980 a 2004. Esses dados estão nas tabelas 

25 e 26 do anexo estatístico. 

 Em 1980, o mundo possuía 667 bilhões de barris em reservas. A cada ano havia 

um pequeno incremento nas reservas provadas, devido às novas descobertas de petróleo 

pelo mundo. Atualmente, em dados de 2004, essas reservas saltaram para 1.188 bilhões 

de barris. Dessa forma, o mundo, como um todo, viu suas reservas quase que dobrarem 

em 24 anos, de 1980 a 2004. 

 Já a OPEP possuía 434 bilhões de barris em reservas em 1980. A organização 

também possuía pequenos incrementos nos anos posteriores. Em 1990 suas reservas 

eram de 766 bilhões de barris, em 2000 de 840 bilhões e em 2004 de 890 bilhões. Em 

relação ao total mundial, em 1980, a OPEP possuía 65% das reservas do mundo. Esse 

percentual passou dos 70% após o contra-choque de 1985, chegando a 76,5% em 1990. 

Depois de pouquíssimas mudanças nesse percentual, que rondou esse último valor, ele 

permaneceu e ainda está entre 74% e 77% nos dias atuais. Em 2004, 75% das reservas 

provadas de petróleo no mundo estavam nas mãos dos países da OPEP. Portanto, a 

OPEP, atualmente, possui ¾ das reservas mundiais de petróleo cru. 

 A Arábia Saudita, entre 1980 e 1987, possuía algo em torno de 170 bilhões de 

barris de petróleo nas suas reservas. Percentualmente falando, nessa época, possuía 

entre 25% das reservas, como em 1980, e 18,66% delas, como em 1988. Após um 

incremento nas reservas, chegou a 255 bilhões de barris em 1988. Depois disso 

estacionou em torno dos 262 bilhões de barris até 2004. Seu percentual das reservas 

mundiais foi de 26% em 1990, sofrendo pequenas quedas nos anos posteriores, e 

chegando a 22% em 2004. Assim, a Arábia Saudita, individualmente falando, possui 

algo próximo de ¼ das reservas mundiais de petróleo e é o maior detentor de reservas 

de petróleo dentre os membros da OPEP. 
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 O Irã vem bem atrás da Arábia Saudita. O país, até 1985, possuía algo em torno 

de 60 bilhões de barris em reservas. Depois de um incremento em 1986, aumentou para 

93 bilhões de barris. Somente em 2001 ultrapassou a barreira dos 100 bilhões de barris, 

e chegou a 132 bilhões em 2004. Em 1980 respondia por 8,7% das reservas mundiais, 

chegou a 10,6% em 1986, e caiu nos anos posteriores, até 2001, situando-se em torno 

de 9%. De 2001 a 2004 seu percentual de reservas em relação ao total se situou em 

torno de 11% do total. Portanto, o Irã possui algo em torno de 11% das reservas de 

petróleo no mundo, e é o segundo país com maiores reservas dentre os membros da 

OPEP. 

 O Iraque é o terceiro maior detentor de reservas de petróleo da OPEP. Em 1980 

possuía apenas 30 bilhões de barris em reservas. Chegou a 65 bilhões em 1983 e 72 

bilhões em 1986. Depois aumentou para 100 bilhões de barris em 1987, mantendo esse 

patamar até 1995. Manteve-se em 112,5 bilhões entre 1996 e 2000. Finalmente, entre 

2001 e 2004 suas reservas foram de 115 bilhões de barris de petróleo cru. 

Percentualmente falando, em 1980 o Iraque possuía apenas 4,5% das reservas 

mundiais. Em 1987 esse percentual já era de 11%. Depois se manteve entre 9% e 10% 

até o momento. Em 2004 seu percentual foi de 9,68%. Portanto, o Iraque possui algo 

em torno de 10% das reservas mundiais de petróleo cru. 

 O próximo país a ser analisado é o Kuwait. Entre 1980 e 1983 possuía 67 

bilhões de barris. Aumentou para 93 bilhões em 1984, 97 bilhões em 1990 e depois 

estacionou nos 96,5 bilhões de barris até 2002. Apenas em 2003, aumentou para 99 

bilhões de barris, assim como em 2004. Em termos percentuais, o país possuía mais de 

10% das reservas de petróleo em 1980. Chegou a 12,17% em 1984, e depois entrou em 

queda até os dias atuais. Devido às poucas mudanças nas suas reservas, sua quantidade 

fixa de reservas foi reduzindo o seu percentual após 1984, e em 2004 esse percentual 

foi de 8,33%. Dessa maneira, o Kuwait é o quarto maior detentor de reservas provadas 

de petróleo da OPEP, com algo em torno de 8% das reservas mundiais.  

 Os Emirados Árabes são o quinto mais detentor de reservas de petróleo da 

OPEP. De valores em torno de 30 bilhões de barris entre 1980e  1985, teve um 

incremento a partir de 1986, para 98 bilhões de barris, e uma queda para 97,8 bilhões a 

partir de 1996, que se sustentou até 2004. Com percentuais em torno de 4,5% entre 

1980 e 1985, os Emirados aumentaram seu percentual para 11% em 1986. Depois teve 

pequenas quedas nos anos posteriores, até os dias atuais. Em 2004 seu percentual de 
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reservas provadas foi de 8,23%. Assim, o país ainda é importante e relevante quanto às 

suas reservas, visto que possui algo em torno de 8% das reservas provas de petróleo cru 

do mundo. 

A Venezuela é o país que obteve o maior incremento nas ruas reservas provadas 

de petróleo. Em 1980 suas reservas eram de apenas 19,5 bilhões de barris. Em 1984 já 

eram de 28 bilhões, em 1985 de 54,5 bilhões, e em 1990 de 60 bilhões de barris. Depois 

passou a ter pequenos incrementos anuais nas suas reservas, chegando a 75 bilhões em 

1997, e passou dos 77 bilhões em 2001. Em termos percentuais, em 1980 possuía 

menos de 3% das reservas provadas de petróleo no mundo. Em 1985 já eram mais de 

7%. Depois caiu, mas com valores bem próximos aos 7% de 1985. Somente em 1997 

voltou a passar os 7%, porém apenas até 1999. A partir de 2000 e até 2004, teve seu 

percentual de reservas oscilando entre 6,5% e 7%. Portanto, a Venezuela é o sexto país 

da OPEP com maior quantidade de reservas provadas de petróleo cru.  

 Já os outros países da organização: Líbia, Nigéria, Qatar, Argélia e Indonésia, 

possuem menos de 4% das reservas de petróleo no mundo. A Líbia e a Nigéria 

possuem atualmente 3,3% das reservas mundiais, e ambas sempre estiveram entre 2% e 

3% desde 1980. Já o Qatar possuiu em 2004 1,28 % das reservas mundiais. De 1980 

para cá seu percentual cresceu de apenas 0,5% para mais de 1%. Tanto a Argélia 

quanto a Indonésia possuem menos de 1% das reservas mundiais de petróleo. A Argélia 

sempre oscilou em torno de 1% e em 2004 teve 0,99%. Já a Indonésia chegou a quase 

2% na década de 80 e atualmente oscila em torno de 0,4%. 
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Figura 15 - Porcentagem das Reservas da OPEP e de seus países-membro em 

relação ao Total mundial (%) – 2004 

Fonte: BP (2005) 

 

 Portanto, como mostra a figura 15 acima, com dados relativos ao ano de 2004, a 

Arábia Saudita, líder entre os países da OPEP, possui algo em torno de ¼ das reservas 

mundiais de petróleo. Num segundo patamar estão, em ordem decrescente de reservas: 

Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Venezuela, com percentuais próximos 

de 10% das reservas mundiais, cada um deles. Num terceiro grupo estão os ouros 

países da organização, em ordem decrescente de reservas: Líbia, Nigéria, Qatar, 

Argélia e Indonésia, com percentuais abaixo de 4% das reservas de petróleo, valores, 

assim, bem menos relevantes que os demais países da organização. 

A relação R/P é extremamente importante na análise de quanto tempo de 

produção de petróleo possível, um país possui. Essa relação, porém, é estática, válida 

somente no momento em que foi calculada, pois se modifica facilmente quando 

qualquer das suas variáveis se modifica. Essa relação, portanto, demonstra, de uma 

forma pontual no tempo, quanto tempo um país possui de produção viável, mantendo 

suas condições atuais de tecnologia empregada na exploração, nível médio de 

produção diário de petróleo e reservas provadas de petróleo desse país. 
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Um dos problemas em relação aos dados de reservas provadas de petróleo e 

produção de petróleo dos países da OPEP é o viés declaratório dessas informações que 

afetam os dados finais. Isso por que tanto os governos quanto as companhias podem 

apresentar dados imprecisos ou de maneira vaga, de acordo com sua estratégia política 

e econômica para se beneficiar desses dados no mercado. 

O petróleo é tão importante que a publicação das informações quanto às 

reservas e à produção tornam-se um ato político. A maior parte das disputas entre os 

otimistas e os pessimistas ocorre por causa do uso de diferentes fontes de informação e 

diferentes definições. Os pessimistas usam informações técnicas confidenciais e os 

otimistas usam informações políticas. As cotas de produção da OPEP são baseadas nas 

reservas, explicando daí porque as reservas dos seus membros subiram 300 Gb (giga 

barris), de 1986 a 1990, quando apenas 10 Gb foram descobertos nesse tempo 

(LAHERRÈRE, 2003). 

As incertezas quanto à produção futura de petróleo é resultado principalmente 

da baixa qualidade das informações. Entretanto o consumo de petróleo depende do 

comportamento humano e de critérios econômicos. O pico de descobertas de reservas 

no mundo ocorreu nos anos de 1960. A previsão oficial da IEA (International Energy 

Agency) de 120 milhões de barrris por dia produzidos entre 2020 e 2030 parece quase 

impossível de ss sustentar, sendo considerada muito otimista. Ainda de acordo com ele, 

deve haver petróleo produzido comercialmente pelo menos nos próximos 30 a 50 anos, 

nesse intervalo mais provavelmente (LAHERRÈRE, 2003). 

Portanto, o explorador tende a declarar o mínimo nessas informações, visto que 

para ele deve evitar uma percepção muito otimista, para sua própria sobrevivência. O 

engenheiro, ao tentar evitar ao máximo o risco de estar errado, se leva a declarar dados 

que estejam errados em cerca de 60% das vezes numa curva log-normal. Já a 

companhia exploradora de petróleo tende a declarar o mínimo pois ela deseja garantir 

um crescimento considerável das reservas no tempo, o que lhe confere uma imagem 

mais atraente para atração de investimentos, além da tentativa de reduzir as taxas 

cobradas pelos governos locais, que incidem sobre suas receitas de petróleo em função 

do volume declarado de reservas. 

O explorador pode declarar o máximo pois deseja tornar atraente ao mercado 

um campo de pequenas dimensões, a fim de atrair investimentos. A companhia pode 

declarar altos valores para aumentar o seu valor, como seus ativos e suas ações no 
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mercado, ultrapassar limitações governamentais para investimento e uso das reservas 

de petróleo, assim como garantia contra empréstimos e dívidas adquiridas 

anteriormente. Já a OPEP aumentava sua cota de produção de acordo com as reservas 

provadas de cada país-membro. Essa cota de produção foi definida por país 

individualmente a partir de 1982, após o segundo choque do petróleo, e cujas reservas 

tiveram um grande aumento a partir do final da década de 1980, de acordo com 

LAHERRÈRE (2003).  

Ainda, os preços do petróleo possuem uma importância nessa relação R/P. Isso 

porque variações positivas nos preços aumentam as reservas até o ponto em que 

viabilizam um substituto (backstop technology). Ou seja, aumento do preço leva a uma 

reclassificação das reservas. Além disso, o aumento de preços incita o E&P, o que 

significa novas  descobertas e adições de reservas às atuais. 

Quanto aos avanços tecnológicos, no E&P de petróleo, eles redefinem o 

próprio conceito de óleo convencional e não convencional. Já o refino de petróleo afeta 

também o tamanho das reservas provadas de petróleo. Afeta diretamente, porque uma 

maior capacidade de conversão leva à revisão do próprio conceito de óleo 

convencional, e afeta indiretamente porque uma menor ou maior capacidade de refino 

afeta o preço do petróleo. Além disso, a predação de jazidas, a exaustão de campos já 

explorados e o aumento do consumo de petróleo também modificam essa relação R/P 

porque modificam a variação do preço em relação às reservas de petróleo. 

A relação R/P pode ser demonstrada matematicamente abaixo: 

Sendo R(t) as reservas provadas em t;  

P(t) a produção anual em t;  

D(t) as descobertas anuais em t;  

r a razão reserva/produção em t ou R(t)/P(t);  

e n a taxa de crescimento de P(t), temos que: 
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Assim, por exemplo, se a razão R/P for de 30 anos e a taxa de crescimento da 

produção anual for de 5% ao ano, para manter um R/P constante, deve-se descobrir a 

cada ano: D/P = (1 + r . n) = 2,5 vezes o que se produz. Portanto, os ciclos de 

descoberta e produção têm defasagem temporal. Assim, trata-se de indicador estático 

no tempo. 

Os dados disponíveis e escolhidos para essa análise neste trabalho foram 

coletados no BP Statistics 2006 (BP, 2005), com dados atualizados em janeiro de 

2006. Esses dados foram disponíveis dos anos de 1980 a 2004 e estão na tabela 27 do 

anexo estatístico. Foram eitos cálculos anteriores, conforme mostrado na metodologia, 

para se chegar aos dados finais de R/P. Analisarei agora tanto a OPEP como um todo, 

como o mundo, incluindo a OPEP, e cada país-membro da OPEP individualmente, 

quando ao seu R/P, para se chegar à conclusão nesse aspecto. 

De acordo com esses dados, o R/P da OPEP cresceu de 1980 até 2004. Seu R/P 

era de 40,7 anos em 1980, 58,9 anos em 1982 e 78,6 anos em 1985. Continuou a 

crescer até 1988, chegando à 89,5 anos. Depois entrou em queda até 2004. Ele foi de 

78,8 anos em 1990, 72,4 anos em 1994 e 1995 e, finalmente, 69,3 anos em 2004. 

Portanto, de acordo com esses dados, a OPEP, atualmente, possui petróleo a ser 

produzido para os próximos 70 anos, mais ou menos, mantendo as atuais condições de 

produção. 

Já o R/P mundial, é inferior ao da OPEP. Ele era de apenas 29 anos em 1980 e 

entrou em ascensão nos anos posteriores. Chegou a 35,2 anos em 1983, 36,7 anos em 

1985, e 43,2 anos em 1988. Depois entrou em queda após esse ano, chegando a 41,9 

anos em 1990, 41,3 anos em 1995, 40,8 anos em 2000 e 40,6 anos em 2004. Essa 

queda anual, porém, pode ser considerada bem pequena, em média inferior a 5% ao 

ano. O R/P mundial, portanto, segue a trajetória do R/P da OPEP atualmente, de 

pequena queda a cada ano que passa. De acordo com esses cálculos, o mundo tem 

petróleo atualmente para se manter em aproximadamente 40 anos. 

O R/P individual dos países possui uma maior variabilidade no tempo, 

principalmente devido às regulares descobertas de reservas em seus territórios, e a 

maior variabilidade na produção média de cada país devido às oscilações do mercado 

internacional de petróleo, que os faz mudar, às vezes, suas estratégias de produção. 
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 Dentre os países da OPEP, o país que possui a maior relação R/P é o Iraque. Em 

1980 essa relação era de apenas 30,9 anos, chegando a 163,6 anos em 1983, devido a 

novas descobertas. Depois entrou em queda, para 124,9 anos, em 1985, 96,5 anos em 

1989. Após esse período voltou a crescer, chegando a 127,5 anos em 1990, e a 960,1 

anos em 1991, durante a Guerra do Golfo, quando sua produção se reduziu 

bruscamente, o que fez com que essa relação ficasse tão alta. Após esse pico, entrou 

novamente em queda, mas com valores ainda altos, principalmente se comparados com 

outros países. Chegou a 516,7 anos em 1995, nível muito acima da média ainda, a 

119,3 anos em 2000 e, finalmente, a 155,5 anos em 2004, após a queda de Saddam 

Hussein e uma nova queda brusca da produção no país, o que explica o petróleo do país 

poder se manter em produção nos próximos 150 anos, nas atuais condições de 

produção. 

 O Kuwait é o segundo país da OPEP com maior relação R/P. Essa relação foi de 

105,9 anos em 1980, chegou a 206,7 em 1985, 241,6 anos em 1988, e 189 anos em 

1990. Após a Guerra do Golfo, quando o país foi invadido pelo Iraque, devido à brusca 

redução na produção de petróleo no país, seu R/P chegou ao pico de 1429,1 anos em 

1991. Após esse pico, a relação se estabilizou e foi de 124,1 anos em 1995, 125,7 anos 

em 2000 e vem se reduzindo gradualmente, chegando a 111,9 em 2004. Dessa forma, o 

Kuwait possui petróleo para ser produzido pelos próximos 110 anos, nas atuais 

condições de produção. 

 O terceiro na lista são os Emirados Árabes Unidos. Sua relação R/P foi de 47,7 

anos em 1980 e 71,7 anos em 1985.  Depois cresceu muito, mais que dobrando em 

apenas 2 anos, chegando a 167,7 anos em 1987. Depois entrou em queda, sendo de 

117,7 anos em 1990, 111,5 anos em 1995 e 107,2 anos em 2000, ou seja, sofrendo 

pequena queda a cada ano. Em 2004 o R/P dos Emirados Árabes foi de 100,5 anos. 

Portanto, o país pode produzir petróleo, nas atuais condições, para mais 100 anos. 

 O Irã manteve uma certa regularidade na relação R/P desde 1980. Essa relação 

em 1980 foi de 108 anos, se reduzindo a 73,3 anos em 1985, aumentando a 1263,8 anos 

em 1986, após o contra-choque, e caindo novamente, a 77,8 anos em 1990 e a 68,6 

anos em 1995. Teve pequenas modificações e chegou a 71,4 anos em 2000, e foi de 

88,9 anos em 2004. Portanto, o Irã teve pequenas modificações na sua relação R/P, 

provavelmente devido a algumas poucas descobertas de jazidas de petróleo, e possui 

petróleo a ser produzido para os próximos 90 anos. 
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 A Venezuela vem logo depois. Na década de 80, seu R/P passou de pouco mais 

de 20 anos para mais de 80 anos. Essa relação foi de 24 anos em 1980, e chegou a 85,5 

anos em 1985. Depois passou a cair pouco ano a ano, chegando a 73,3 anos em 1990, 

61,4 anos em 1995 e 63,4 anos em 2000. Em 2004 chegou a 71 anos, depois de atingir 

80,7 anos em 2003. Portanto, a Venezuela tem petróleo para mais uns 70 anos. 

 Depois da Venezuela vem a Arábia Saudita. A relação R/P saudita foi de 44,8 

anos em 1980, e passou a crescer nos anos posteriores, chegando a 130,5 anos em 1985. 

Depois deu uma caída e chegou a partir daí só tem declinado gradativamente, passando 

por 78,5 anos em 1995, 75,7 anos em 2000 e 68 anos em 2004. Dessa maneira, a 

Arábia pode manter sua atual produção de petróleo para os próximos 68 anos. 

 A Líbia vem logo abaixo. Em 1980, após o segundo choque do petróleo, o país 

tinha uma relação R/P de 30 anos. Cresceu nos anos posteriores, chegando a 57 anos 

em 1985e a 62,3 anos em 1987. Depois começou a declinar, chegando a 44 anos em 

1990. Depois voltou a crescer, provavelmente depois da descoberta de novos campos 

de petróleo, chegando a 56,2 anos em 1995, 77 anos em 2000 e 66,7 anos em 2004. 

Portanto, a Líbia pode produzir petróleo pelos próximos 66 anos, nas atuais condições. 

 O Qatar vem logo em seguida. Em 1980 sua relação R/P foi de 20,7 anos, 

chegando a 39,1 anos em 1985. Começou a decair, inclusive durante a Guerra do 

Golfo, provavelmente pois tentou ganhar alguma fatia de mercado dos países 

envolvidos na guerra aumentando muito a sua produção individual, chegando a apenas 

19 anos em 1990. Após 1990 seu R/P se elevou pouco, chegando a 22 anos em 1995. A 

grande elevação só ocorreu em 2000, com novas descobertas de campos de petróleo, 

elevando o R/P para 42,2 anos. Depois ele se elevou, chegando a 53,2 anos em 2002, e 

depois para 42,1 anos em 2004. O Qatar possui, portanto, petróleo para os próximos 40 

anos, nas atuais condições. 

 Agora vem a Nigéria. Assim bem parecido com o Qatar, em 1980 o país possuía 

uma relação R/P de apenas 22,2 anos. Chegou a 32,9 anos em 1984 e voltou a cair, 

sendo de 25,1 anos em 1990. Depois voltou a crescer, sendo de 28,6 anos em 1995 e 37 

anos em 2000. Em 2004 essa relação foi de 38,5 anos.  Portanto, a Nigéria possui 

petróleo para os próximos, talvez, 40 anos. 

 A Argélia possui uma das menores relações R/P dos países da OPEP, porém 

muito regulares nas últimas duas décadas. Em 1980 foi de 19,7 anos e em 1985 de 21 
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anos. Oscilou pouco, tanto para cima quanto para baixo, chegando a 18,7 anos em 

1990. Em 1995 teve um R/P de 20,6 anos e em 2000 de 19,6 anos. Em 2004 essa 

relação já caiu para 16,7 anos. Portanto, a Argélia consegue produzir de uma maneira 

que mantém pouca variação na relação R/P, porém ela é uma das mais baixas da 

organização. É possível produzir o seu petróleo por menos de duas décadas, de acordo 

com esses dados. 
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Figura 16 - Razão R/P em Anos da OPEP, de seus países-membro e do Mundo – 

2004 

Fonte: BP (2005) 

 

  A Indonésia, como já antecipado no mercado internacional, possui uma 

produção de petróleo decrescente e decadente. Sua relação R/P em 1980 foi de 20,2 

anos em 1980 e desde aí entrou em queda. Em 1985 foi de 18,7 anos, em 1990 de 9,6 

anos, em 1995 de 8,6 anos, em 2000 de 9,6 anos e em 2004 de 11,5 anos. Portanto, a 

Indonésia, é o país-membro da OPEP com menor tempo ainda possível de exploração 

do seu petróleo, em torno de uma década apenas. 

   Dessa forma posso destacar que de acordo com a figura 16 acima, o mundo, 

incluindo a OPEP, possui um R/P menor que o da OPEP, de 40,6 anos em 2004, 

obviamente porque a OPEP possui a maioria das reservas provadas de petróleo. Já a 
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OPEP possui uma relação de quase 70 anos ainda. Individualmente vale destacar que os 

países com maior R/P são os do Oriente Médio, em ordem decrescente: Iraque, Kuwait 

e Emirados Árabes Unidos, com mais de 100 anos possíveis de produção. Depois, num 

segundo grupo, vem: Irã, Venezuela, Arábia Saudita, Líbia e Qatar, com mais de 40 

anos de produção ainda possível. Num terceiro grupo vem os três países restantes, a 

Nigéria, que ainda possui quase quarenta anos de produção, e dois países, com menos 

de 20 anos, em piores situações: Argélia e Indonésia. 

 

3.3 Vulnerabilidade Externa Estoque 

 

Um dos principais pontos de vulnerabilidade dos países da OPEP frente às suas 

exportações de petróleo é a participação das receitas de exportações de petróleo do país 

em relação à receita total de exportação de bens e serviços pelo país, incluindo o 

produto petróleo. De acordo com os dados do OPEC Annual Statistical Bulletin 2004, 

com dados de 1982 até 2003, a dependência da economia desses países frente às 

exportações de petróleo vem crescendo nos últimos anos, e oscilou durante as décadas 

de 80 e 90. Essses dados estão nas tabelas 28, 29 e 30 do anexo estatístico. 

 A porcentagem das receitas de exportações de petróleo em relação às receitas 

totais de exportação de todos os países da OPEP, somados, vem diminuindo desde 

1982. Porém as receitas oscilaram de 1982 até 2003. Ela foi de pouco mais de US$ 206 

bilhões em 1982, se reduziu a apenas US$ 78 bilhões em 1986, após o contra choque do 

petróleo, e voltou a crescer posteriormente. A partir de 1990, quando foi de quase US$ 

148 bilhões, essas receitas cresceram, sendo de quase US$ 170 bilhões em 1996, e US$ 

257 bilhões em 2003. Quanto ao percentual, ele vem se reduzindo desde 1982. Ele foi 

de 92,16% em 1982, se reduziu a 72,16% em 1988, atingiu o mínimo de 60,00% em 

1998 e depois, beirou os 70% no início do século XXI, de 73,36% em 2003. Portanto, a 

OPEP depende muito das receitas de exportação de petróleo. Como um todo, a 

dependência em relação às receitas de exportação de petróleo, atualmente, está em torno 

de 70%, bem alta.  

A Indonésia, de acordo com esses dados, é o país que menos depende das 

receitas de exportações de petróleo em sua economia. No início dos anos 80, em 1982 

mais precisamente, essas receitas respondiam por 69,39% do total de suas receitas de 
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exportações (pouco mais de US$ 15 bilhões dos mais de US$ 22 bilhões de receitas 

totais de exportação). Essa porcentagem se reduziu gradativamente, chegando a apenas 

19,49% do total de receitas de exportação em 1992, logo após a Guerra do Golfo (pouco 

mais de US$ 6 bilhões dos quase US$ 34 bilhões de receitas totais de exportação). Esse 

percentual teve uma queda, chegando a apenas 9,42% das receitas em 1998, e voltou a 

crescer a passos curtos, chegando a 15,46% em 2003 (quase US$ 10 bilhões dentre mais 

de US$ 62 bilhões em receitas totais de exportação). Dessa maneira concluo que a 

economia Indonésia está diversificada o bastante para depender cada vez menos das 

receitas provenientes de suas exportações de petróleo. 

 Os Emirados Árabes vem logo em seguida. O país, dentre os países da OPEP, é 

o segundo que menos depende das exportações de petróleo, fato explicado 

possivelmente pela grande presença de gás natural e de outros produtos fósseis que o 

país exporta em grande escala. Em 1982 o as receitas do petróleo no país respondiam 

por 87,55% do total de receitas de exportação (quase US$ 16 bilhões dentre pouco mais 

de US$ 24 bilhões). Essa percentagem veio caindo gradualmente ao longo das décadas 

de 80 e 90, fora algumas pequenas oscilações, e em 2003 ela foi de 44,26% (US$ 25 

bilhões dentre pouco mais de US$ 56 bilhões). Dessa forma, em 20 anos a participação 

das receitas de exportação de petróleo em relação às receitas totais de exportação no 

país caíram quase a metade, de 87,49% em 1982, para 44,26% em 2003. Portanto, vem 

se reduzindo a dependência da economia dos Emirados Árabes frente às exportações de 

petróleo, provavelmente devido à diversificação de seus produtos energéticos fósseis e a 

redução relativa do petróleo dentre as suas exportações. 

 A Argélia pode ser considerado o terceiro país dentro da OPEP que menos 

depende das receitas de exportação de petróleo para a sua economia. Em 1982 essas 

receitas respondiam por 84,65% das receitas totais do país (US$ 11 bilhões dentre 

pouco mais de US$ 13 bilhões). Houve uma redução gradual desse percentual durante 

as décadas de 80 e 90, chegando a 51,32% em 1998 (US$ 5,6 bilhões dentre US$ 11 

bilhões).  Porém desde 1999, quando esse percentual se elevou a 66,40% (US$ 8,3 

bilhões dentre US$ 12,5 bilhões), houve um pequeno crescimento da participação das 

receitas de exportação de petróleo em relação à receita total de exportação. Isso por que 

em 2003 esse percentual chegou a 68,35% (US$ 16,5 bilhões dentre US$ 24 bilhões). O 

fato de que o país não dependa tanto das exportações de petróleo quanto os outros 
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países da OPEP é explicado pela presença de gás natural e gás natural liquefeito, além 

de outros produtos fósseis, dentre aqueles exportados pelo país. 

 O Qatar é o quarto país dessa lista, dentre os países da OPEP. Em 1982 suas 

receitas de petróleo correspondiam a mais de 97,07% do total (US$ 4,2 bilhões dentre 

US$ 4,3 bilhões). Esse percentual oscilou muito nos aos posteriores, entre 72,76% e 

92,99%, chegando ao seu ápice em 1997, quando respondia por quase 98,76% das 

receitas totais (US$ 3,7 bilhões dentre US$ 38 bilhões). Logo após esse recorde, 

próximo dos 100% das suas exportações totais, esse percentual caiu para abaixo dos 

70% e permanece nesse patamar até os dias atuais. Isso ocorreu devido ao aumento da 

exportação pelo país de outros combustíveis, como o gás natural. Já em 1998 esse 

percentual foi de quase 68,79% (US$ 3,4 bilhões dentre US$ 4,9 bilhões), e em 2003 foi 

de 69,9% (US$ 8,8 bilhões dentre 12,6 bilhões). Dessa maneira, vem se reduzindo 

gradativamente a dependência do Qatar em relação ao petróleo que o país produz e 

exporta. 

 A Venezuela, país altamente dependente das suas exportações de petróleo, 

principalmente na década de 1980, vem reduzindo essa dependência ultimamente. Em 

1983 as receitas de exportação de petróleo do país contribuíram por quase 99,43% do 

total das receitas (US$ 13,8 bilhões dentre US$ 13,9 bilhões). Esse percentual veio se 

reduzindo gradativamente nos anos posteriores até chegar a quase 73,94% em 1993 

(US$ 10,9 bilhões dentre US$ 14,7 bilhões). Depois desse ano esse percentual oscilou 

pouco, chegando ao mínimo de quase 69,84% em 1998 (US$ 12,0 bilhões dentre US$ 

17,2 bilhões). Porém a participação do petróleo nas suas receitas aumentou durante o 

início do século XXI e em 2003 esse percentual chegou a 84,64% (US$ 21,8 milhões 

dentre US$ 25,8 bilhões). O país vem tentando diversificar suas atividades, como com o 

aumento da produção de gás natural, mas continua muito dependente do petróleo que 

exporta. 

 Atualmente o quinto país menos dependente das receitas de exportação de 

petróleo da OPEP é o Irã. Em 1982, nada menos que 91,38% das receitas de exportação 

do país provinham do petróleo (quase US$ 18,7 bilhões dentre US$ 20,5 bilhões). Esse 

percentual veio caindo gradativamente na década de 80 e início da década de 90 e 

chegou a 69,86% em 1994 (US$ 13,6 bilhões dentre US$ 18,4 bilhões). Ele voltou a 

crescer e oscilar nos anos seguintes e em 2003 chegou a 77,06% (pouco mais de US$ 

26,1 bilhões dentre US$ 33,9 milhões). Portanto, atualmente a economia iraniana ainda 
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está muito dependente da receitas de exportação de petróleo, mesmo o país sendo o 

quarto país menos dependente do petróleo dentre os países da OPEP. 

 A Nigéria, atualmente é o quinto país da OPEP menos dependente das receitas 

de exportação de petróleo. Na década de 80, sua economia era quase totalmente 

dependente das receitas do petróleo. Em 1982 essas receitas respondiam por 97,59% das 

receitas totais (US$ 11,9 bilhões dentre pouco mais de US$ 12,1 bilhões). Esse 

percentual se reduziu durante a década de 80, voltou a crescer e oscilou no início da 

década de 90, chegando a 97,95% em 1992 (US$ 11,6 milhões dentre S$ 11,9 milhões). 

Depois voltou a oscilar um pouco e em 2003 chegou a 92,25% das receitas totais (US$ 

22,2 bilhões contra US$ 24,0 milhões). Dessa maneira, desde o início da década de 80 o 

país continua fortemente dependente das receitas de exportação de petróleo porque em 

quase todos os anos até o ano de 2003, com exceção dos anos de 1997, com 87,09%, e 

1998, com 77,15%, o país sempre dependeu por mais de 90% das receitas do petróleo 

que exportou, percentual extremamente elevado, o que demonstra a sua vulnerabilidade 

frente as suas exportações. 

A Arábia Saudita, maior produtor de petróleo no mundo, também continua 

fortemente dependente das receitas obtidas com suas exportações de petróleo. Em 1982 

o percentual dessas receitas frente às receitas totais foi de 98,78% (US$ 78,1 bilhões 

dentre US$ 79,0 bilhões), ou quase a totalidade das suas exportações de bens e serviços. 

Houve oscilações durante a década de 80 e em 1989 esse percentual chegou a 84,93% 

das receitas de exportação (US$ 24,1 bilhões dentre US$ 28,4 bilhões). Voltou a oscilar 

em torno de 90% e em 2003 ele foi de 92,26% (US$ 84,9 bilhões dentre US$ 92,0 

bilhões). Esses dados refletem a manutenção desde a década de 80 da alta dependência 

da Arábia Saudita frente às exportações de petróleo oriundas do país devido à 

manutenção de um percentual relativo em torno de 90% durante todo esse tempo. As 

receitas de exportação de petróleo tiveram aumentos a partir do início do século XXI 

devido aos aumentos do preço do barril de petróleo no mercado mundial pós-11 de 

setembro em 2001, mas não apenas devido a esse acontecimento. 

 Logo depois vem o Kuwait. O país ainda depende em muito das suas 

exportações de petróleo. Em 1982 essas exportações respondiam por 82,71% do total de 

suas exportações (US$ 9,1 bilhões dentre US$ 10,9 bilhões). Essa porcentagem veio 

aumentando até 1987, quando as exportações de petróleo respondiam por 91,03% do 

total de exportações do país (US$ 7,5 bilhões dentre US$ 8,3 bilhões). Após esse ano, 
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houve reduções na participação das exportações de petróleo em relação às exportações 

totais, chegando a apenas 80,33% em 1991 (apenas US$ 874 milhões dentre US$ 1,1 

bilhão), causadas principalmente pela invasão do país pelo Iraque. Após a guerra, essa 

participação cresceu e sempre permaneceu acima dos 90%, com exceção apenas de 

1998, que ficou em 88,67%. Em 2003 ela foi de 92,57% (US$ 18,9 bilhões dentre US$ 

20,3 bilhões). Portanto, o Kuwait depende em mais de 90% das receitas provenientes da 

exportação de petróleo. 

 A Líbia, um dos países mais fechados da OPEP, chegou a ser totalmente 

dependente (100%) das suas exportações de petróleo, no ano de 1983, 2 anos antes do 

contra-choque de 1985, quando o total de suas receitas de exportações veio do petróleo, 

de US$ 12,3 bilhões. Após esse ano esse percentual oscilou pouco, mas chegou ao 

mínimo de 78,80% em 1987, já após o contra-choque de 1985 (US$ 6,3 bilhões dentre 

US$ 8,0 bilhões). Porém esse percentual só veio aumentando após esse mínimo em 

1987, ajudado ainda pelas sanções impostas ao país, que dificultaram suas transações 

comerciais. Em 2003, esse percentual foi de quase 94,58% (US$ 13,6 milhões dentre 

US$ 14,3 milhões), comprovando o aumento, cada vez maior, da dependência do país 

em relação às suas exportações de petróleo. 

 Finalmente, o país mais dependente das suas receitas de exportação de petróleo 

da OPEP, o Iraque. Antes e depois da invasão do Kuwait, o Iraque sempre teve o 

percentual de exportações de petróleo dentre as exportações totais acima dos 90%. Isso 

se agravou nos últimos anos depois das sanções impostas ao país após a Guerra do 

Golfo, em 1990 e 1991, e muito mais depois da deposição do presidente Saddam 

Hussein e da invasão do país, já no século XXI. Em 1982, o Iraque já dependia em 

99,00% das receitas do petróleo (US$ 9,9 milhões dentre US$ 10,0 milhões). Esse 

percentual sempre se situou acima dos 90%, mesmo durante o contra-choque do 

petróleo em 1985, e a invasão do Kuwait, em 1990. Inclusive agora, no século XXI, 

esse percentual aumentou, chegando novamente próximo dos 100%, 99,10% em 2003 

(US$ 7,5 bilhões dentre US$ 7,6 bilhões), assim como em 1982. Esses percentuais 

também incluem o Programa Petróleo por Comida (Oil for Food Program) da ONU, 

disponível em ONU (2003), que atenuou muito pouco a situação de dependência 

econômica em relação ao petróleo, que continua alta. 
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   Abaixo, na figura 17, mostra-se o percentual das suas receitas de exportação de 

petróleo em relação às exportações totais dos países da OPEP e dela própria, para o ano 

de 2003, conforme os dados da tabela 30 do anexo estatístico: 
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Figura 17 - Porcentagem das Receitas de Exportação de Petróleo sobre as Receitas 

Totais de Exportação da OPEP e de seus países-membro (%) – 2003 

Fonte: OPEC (2005) 

 

A dívida externa é o somatório das dívidas não domésticas que um país possui 

com os organismos de crédito internacional. Na análise dos dados de dívida externa 

foram utilizadas as tabelas 31 e 32 do anexo estatístico. 

Desde 1988 a dívida externa da OPEP, que é o somatório das dívidas externas 

dos seus países-membro, vem aumentando. De acordo com OECD (2000) e OECD 

(2004), a dívida externa em 1988 era de pouco mais de US$ 201 bilhões. Essa dívida 

chegou a US$ 322 bilhões em 1999. A partir de 2000 ela se reduziu, sendo de US$ 291 

bilhões em 2000 e US$ 264 bilhões em 2003. Porém essa dívida ainda é considerada 

vultuosa para os padrões atuais pois somente terá condições de ser amortizada no longo 

prazo. 
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 Na análise da dívida externa da OPEP sobre as receitas de exportação de 

petróleo, observo que a porcentagem da dívida externa, de 1988 a 1999, ficou entre 

166% em 1990, que foi a mínima, e 295% em 1998, a máxima registrada. Após esse 

pico em 1998, a porcentagem da dívida sobre as receitas do petróleo vem se reduzindo, 

de quase 200% em 2000 para 103% em 2003. Portanto, somente agora que os países da 

OPEP começam a reduzir os seus percentuais de dívida externa através das receitas de 

exportação de petróleo. 

 A Arábia Saudita é o país que possui o menor percentual da dívida externa sobre 

as receitas de exportação de petróleo, porém, em valores absolutos, sua dívida é alta. 

Sua dívida ficou entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões até 1996. Após isso cresceu 

para US$ 29 bilhões em 1998 e chegou ao pico de mais de US$ 45 bilhões em 1999. 

Essa dívida se reduziu nos anos posteriores e em 2003 foi de US$ 30,5 bilhões. Como 

percentual das as receitas de exportação de petróleo, essa dívida, que era de mais de 

75% em 1988, chegou a menos de 30% em 1996. Depois, com o aumento da dívida, 

passou dos 100% em 1999 e voltou a cair, chegando a 36% em 2003. Portanto, 

atualmente a dívida externa da Arábia Saudita em relação às receitas de exportação de 

petróleo do país não é grande. 

 A Líbia, desde 1988, teve uma queda em sua dívida externa até 1998. Ela era de 

US$ 5,5 bilhões em 1988 e chegou a US$ 3,6 bilhões em 1998. Depois aumentou muito, 

chegando a US$ 5,5 bilhões em 1999, e voltando a cair, sendo de US$ 4,6 bilhões em 

2003. Em relação às receitas de exportação de petróleo, essa dívida foi de quase 90% 

em 1988, se reduzindo nos anos posteriores, chegando a apenas 34% das receitas em 

1996. Depois voltou a crescer, chegando a pouco mais de 71% em 1999, e entrou em 

queda nos anos posteriores, sendo de pouco mais de 34% em 2003. Assim, atualmente a 

dívida externa da Líbia em relação às suas receitas de exportação de petróleo não é 

grande. 

 O Irã viu sua dívida externa crescer muito durante a década de 1990. Essa 

dívida, de quase US$ 5 bilhões em 1988 chegou a US$ 21,4 bilhões em 1998. Depois 

entrou em queda gradual nos anos posteriores, chegando a US$ 10,7 bilhões em 2002 e 

US$ 15,5 bilhões em 2003. De menos de 59% das receitas de exportação de petróleo em 

1988, essa dívida chegou a quase 154% em 1995. Depois entrou em queda até 1998, 

quando foi de 164%. A partir de 1999 reduziu-se o percentual em relação às receitas de 
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exportação de petróleo e esse percentual foi de 59,3% em 2003, percentual elevado que 

o Irã deveu em 2003. 

 Os Emirados Árabes tiveram uma dívida externa regular ao longo dos anos, de 

1988 a 2003, entre US$ 10 bilhões e US$ 13,4 bilhões. Somente após 1998 que a dívida 

passou dos US$ 20 bilhões, em 1999. Depois entrou em queda. Já o percentual da dívida 

em relação às receitas de exportação de petróleo era de mais de 140% em 1988, e se 

reduziu nos anos posteriores. Apenas em 1998 chegou a mas de 163% e em 2003 foi de 

67,5%. Dessa forma, os Emirados Árabes possuem atualmente uma dívida externa em 

relação às receitas de exportação de petróleo próxima a do Irã, já elevada. 

 O Kuwait teve uma dívida externa crescente desde 1988 até 1999. De US$ 7,7 

bilhões em 1988 para quase US$ 11 bilhões em 1999. Chegou a se reduzir logo depois 

mas cresceu nos últimos anos, chegando a mais de US$ 13 bilhões em  2003. O país, 

que possuía uma dívida de 112% em relação às receitas de exportação de petróleo, as 

viu chegar a mais de 473% em 1991, após o país ser invadido pelo Iraque na Guerra do 

Golfo, mas se reduziu nos anos posteriores, após o fim da guerra. Em 1997 já era de 

70% e após pequenas oscilações esse percentual foi de 69,5% em 2003. Portanto, com 

exceção de 1991, ano em que o país sofreu com a invasão pelo Iraque, o percentual da 

dívida externa em relação às receitas de exportação de petróleo ficou rodeando os 

100%, e no século XXI se reduziu mais ainda, estando em 2003 próximo de 70%. 

 A Nigéria observou uma redução da sua dívida externa, de 1988 até 2003. De 

quase US$ 30,4 bilhões em 1988, essa divida ficou em US$ 21,3 bilhões em 2003. 

Porém, em termos percentuais em relação às receitas de exportação de petróleo, seu 

percentual era muito elevado. Em 1988 era de mais de 485% das receitas, chegando a 

pouco mais de 315% em 1998. Somente a partir de 1999 esse percentual ficou abaixo 

dos 200%, de 188% em 1999 e 120% em 2002. Em 2003 o percentual da dívida baixou 

amenos de 100%, sendo de 96% das receitas de exportação de petróleo. Assim, a dívida 

externa da Nigéria era vultuosa, porém teve uma redução significativa na última década, 

porém continua alto, próximo de 100% das suas receitas de exportação de petróleo. 

 O Qatar possuía uma dívida externa de apenas US$ 930 milhões em 1988. Em 

1999 essa dívida já era mais de 10 vezes maior, de US$ 9,7 bilhões. O país entrou no 

século XXI com sua dívida externa oscilando em torno dos US$ 10 bilhões, de US$ 

10,5 bilhões em 2001 e US$ 9,3 bilhões em 2003. Em 1988 o percentual da sua dívida 

em relação às suas receitas de exportação de petróleo era de pouco mais de 54%. 
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Chegou a 237% em 1998 e entrou em queda depois. Em 2003 esse percentual foi de 

106%. Portanto o Qatar deve pouco mais de 100% das suas receitas de exportação de 

petróleo em dívida externa. 

 A Argélia teve uma dívida externa desde 1988 mais ou menos regular no tempo. 

De pouco mais de US$ 25,7 bilhões em 1988, ela chegou ao pico de US$ 36,8 bilhões 

em 1996. Depois entrou em queda e em 2003 foi de quase US$ 23 bilhões. Porém sua 

dívida em relação às receitas de exportação de petróleo já eram altas antes disso. Em 

1988 ela foi de 446% e em 1994 de 521%. Chegou a mais de 602% em 1998 e depois se 

reduziu percentualmente. No século XXI ficou abaixo dos 200%, sendo de pouco mais 

de 139% em 2003. A Argélia, portanto, ainda possui uma dívida externa em relação às 

receitas de exportação de petróleo bastante alta. 

 A Venezuela teve uma dívida externa crescente no início da década de 1990 e 

decrescente no final da mesma década. Nos primeiros anos do século XXI o país teve 

uma dívida sem grandes oscilações. A Venezuela teve uma dívida de pouco mais de 

US$ 28 bilhões em 1988, e chegou a quase US$ 46 bilhões em 1992. A partir dais caiu 

mas ficou em torno dos US$ 30 bilhões até 2003, onde foi de US$ 32,2 bilhões.  Seu 

percentual da dívida em relação já era alto em 1988, de 353% e chegou a 416,5% em 

1993. Depois de reduziu e chegou pouco a mais de 147% em 2003. Esse percentual da 

dívida externa em relação às suas receitas de exportação de petróleo de 2003 ainda é 

muito grande pois ultrapassa os 100%. 

 O Iraque já possuía uma dívida externa elevada em 1988, de mais de US$ 20 

bilhões. Nos anos posteriores, até 1998, ano do último dado do país em relação à sua 

dívida externa, ele não se modificou muito. Porem, com a redução das receitas de 

exportação de petróleo desde a Guerra do Golfo, em 1991, que se estendeu até 1996, o 

percentual da dívida externa do país em relação às suas receitas de exportação de 

petróleo foi extremamente alto. De pouco mais de 216% em 1988, esse percentual 

saltou para 6.123% em 1991. Ficou entre 3.000% e 5.000% até 1996. Somente em 1997 

e 1998 se reduziu, chegando a 476,5% e 400%, respectivamente. Isso comprova que o 

Iraque deve muito mais que suas receitas de exportação de petróleo são capazes de 

amortizar. 

 Existe ainda um país da OPEP com percentuais da dívida externa sobre suas 

receitas de exportação de petróleo maiores que os do Iraque: a Indonésia. A dívida 

externa indonésia, que era de pouco mais de US$ 51 bilhões em 1988, saltou para US$ 
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124,5 bilhões em 1997. Depois entrou em queda, chegando a US$ 98 bilhões em 2003. 

Como suas receitas de exportação de petróleo tiveram poucos incrementos de 1988 a 

2003, seu percentual da dívida externa em relação às suas receitas de exportação de 

petróleo quase sempre estiveram acima dos 1.000% desde 1988. Em 1988 foi de 

1.017%, em 1995 de 1.680,5%, e em 1998 de 2.657%. Depois se reduziu mas ainda 

encontra-se elevadíssimo, de 1.013,5% em 2003. Esses dados mostram que a Indonésia 

é o país com menores condições de amortizar as suas dívidas externas coma s suas 

receitas provindas das exportações do seu petróleo. 

 

3.4 Vulnerabilidade Externa Fluxo 

 

O saldo em transações foi o melhor dado encontrado para a análise da 

vulnerabilidade externa fluxo dos países da OPEP. Ele é importante pois é parte do 

saldo do balanço de pagamentos nas contas nacionais de um país, um fluxo de renda. 

Quando o saldo de transações correntes é negativo o governo precisa utilizar suas 

reservas internacionais para contê-lo. Quando seu saldo é positivo, as reservas do país 

aumentarão pois haverá excesso de reservas internacionais. 

Ainda, o principal dado dessa análise é a percentagem do saldo em transações 

correntes anual em relação às exportações de petróleo e no final, o saldo total em 

transações correntes ou a soma em todos os anos, a fim de se achar o percentual 

ponderado desse saldo em relação às exportações, sendo o principal dado dessa 

análise. Vale lembrar que existem disponíveis os dados de saldo em transações 

correntes dos países da OPEP de 1982 até 2003, e esses dados são do OPEC Annual 

Statistical Bulletin 2004, presentes em OPEC (2005).  

 Considerando-se a OPEP como um todo, o saldo em transações correntes de 

1982 a 2003 foi de US$ 215,8 bilhões. O saldo em transações correntes médio anula da 

OPEP nesse período foi de 1,43%, bem baixo. De 1982 a 1995 a OPEP teve déficits no 

saldo em transações correntes, excetuando-se os anos de 1985 e 1989. Depois, até 

2003, teve superávits, com exceção do ano de 1998. Portanto, a OPEP, nesses mais de 

20 anos teve um superávit no saldo em transações correntes, principalmente 

proveniente das exportações de petróleo de seus países-membro. 
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Bom, falando agora da Arábia Saudita, excetuando-se o ano de 1982, o país teve 

déficit no saldo em transações correntes de 1983 até 1995. Em 1996 e 1997 teve 

pequenos superávits. Em 1998 voltou a ter um déficit. Aí a partir de 1999, após a 

elevação dos preços do petróleo no mercado internacional, o país teve seu saldo 

elevado nos anos posteriores até 2003. Em 1982 sua percentagem desse saldo em 

relação às exportações foi de 6,25%. De 1983 a 1995, essa percentagem foi negativa, 

entre -21% e -3% das exportações de petróleo, dado extremamente negativo, inclusive 

pois esse déficit se acumulou por 13 anos. Após 1995, o país teve superávits no saldo, 

excetuando-se em 1998. Porém esses saldos positivos foram pequenos, se comparados 

aos déficits anteriores. Eles se situaram entre 0,2% e 10,5%, esse último ocorrido em 

2003. O país é o que possui o pior indicador de vulnerabilidade externa fluxo entre 

todos os membros da OPEP. 

 A Indonésia é o segundo país da OPEP com pior indicador de vulnerabilidade 

fexterna fluxo. Seu saldo em transações correntes foi negativo de 1982 a 1997, 

situando-se entre -7% e -1% ddas exportações. Somente em 1998 o país viu um 

superávit nesse saldo, superávit esse que perdura até hoje. Com superávits entre 3,5% e 

5,3% de 1998 a 2003, a Indonésia melhorou a sua situação quanto ao fluxo, mas não 

absorveu o déficit acumulado desde 1982. 

Portanto, a Indonésia não enfrentou grandes déficits como a Arábia Saudita 

enfrentou, e teve superávits nos últimos 6 anos com o aumento do preço do petróleo. 

Esses são os dois únicos países com saldo de transações correntes médio em relação ás 

exportações de petróleo, sendo o indonésio bem próximo de 0%, ou nulo, sem superávit 

nem déficit. Já a Arábia Saudita possui um déficit acumulado muito grande nesses mais 

de 20 anos e o deixa vulnerável quanto aos gastos do governo visto que o próprio teve 

que equilibrar o déficit através das suas reservas por anos e anos nas últimas décadas. 

 O Kuwait é o país da OPEP com a melhor situação quanto ao fluxo. Teve 

superávits no saldo em transações correntes de 1982 a 1990. Em 1991, teve um elevado 

déficit em transações correntes, causado pelos imensos gastos públicos pós-invasão do 

Iraque ao país da Guerra do Golfo. Em 1992 reduziu muito o déficit e a partir de 1993 

só enfrentou superávits nesse saldo. Entre 1982 e 1990 o país teve superávits de 20% a 

38% das exportações de petróleo, dado muito positivo para a macroeconomia do país. 

Já no dado consolidado do ano da Guerra do Golfo, 1991, enfrentou um grande déficit, 

de - 240% das exportações de petróleo daquele ano. Um ano depois o déficit já era de 
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apenas -2%. A partir de 1993 até 2003 os saldos em transações correntes do país 

oscilaram entre 10% e 27%, dados bastante positivos para o país. O Kuwait é o país 

com melhores indicadores fiscais dentre os membros da OPEP. 

 Os Emirados Árabes possuem dados parecidos com os do Kuwait. Porém o país 

não teve tanta mudança durante a Guerra do Golfo. Seu superávit apenas se reduziu no 

ano. Entre 1982 e 1990 o país teve superávits em transações correntes entre 10% e 27% 

das exportações de petróleo. Em 1991, em conseqüência da guerra na região, o 

superávit foi de apenas 4,82%, bem abaixo da média do país. Ele voltou a crescer e 

oscilou entre 1% e 17,2%. Apenas nos anos de 1998 e 1999 ficou abaixo de 2%, com 

1,92% e 1,62% respectivamente. 

O Qatar, outro pequeno país do Oriente Médio, também obteve bons superávits 

no saldo em transações correntes. Teve superávits de 1982 a 1985, depois déficits de 

1987 a 1989, e de 1991 a 1998. Depois só obteve superávits até o ano de 2003. Com 

um saldo em relação aàs exportações de petróleo bem irregular nessas duas décadas, 

havendo superávits seguidos apenas a partir de 1999, o país vem obtendo um saldo em 

transações correntes em relação aàs exportações de petróleo muito importante para a 

economia do país. 

 A Venezuela teve tanto superávits quando déficits no saldo em transações 

correntes ao longo dessas duas décadas. Como a maioria dos países da OPEP, obteve 

superávits seguidos e regulares a partir de 1999. Contudo, o país teve um saldo médio 

em transações correntes em relação às exportações de petróleo de 3,15%, explicado 

principalmente pos esses superávits nos últimos anos. Assim, pode-se dizer que a 

Venezuela possui um bom indicador do saldo em transações correntes nas duas últimas 

décadas. 

A Líbia também enfrentou altos e baixos no saldo em transações correntes 

desde 1982. De déficits seguidos na década de 1980 a superávits seguidos a partir de 

1994 até 2003. Seu saldo médio em transações correntes em relação às exportações de 

petróleo foi de 4,24%, bastante positivo. 

A Argélia, depois de altos e baixos, com déficits e superávits desde 1982, 

obteve apenas superávits a partir de 1999, assim como a Venezuela. Seu saldo médio 

em transações correntes em relação às exportações de petróleo foi de 2,47% no período 

analisado. 
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A Nigéria vem logo em seguida. Seu saldo em transações correntes foi irregular 

desde 1982. Houve déficit nos anos de 1982, 1983, 1987, 1988, 1993, 1994, 1995 e 

1998. Nos de mais anos houve superávit no saldo em transações correntes. Como sua 

percentagem do saldo em relação às exportações de petróleo corrente foi muito 

irregular e somente a partir de 1999 que o país só obteve superávits em transações 

correntes, ele teve um saldo médio de 1% das exportações de petróleo, sendo 

considerado baixo. 

 O Irã, um dos principais países da OPEP, obteve tanto superávits quanto déficits 

no saldo em transações correntes entre 1982 e 2003. Como a maioria dos membros, só 

obteve superávits a partir de 1999. Com isso, o Irã teve um saldo em transações 

corrente médio em relação às exportações de petróleo de 1% de 1982 a 2003. 

 Já o Iraque, com inúmeros déficits na década de 1980, só teve superávits a partir 

de 1997. Isso se refletiu num saldo médio em transações correntes em relação às 

exportações de petróleo do país de apenas 0,5%. 

 Portanto, apenas o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos estão em melhor 

situação. Os dois países tiveram saldo em transações correntes médio acima dos 10% 

no período analisado. Já num segundo grupo, em situação não tão confortável, em 

ordem decrescente, estão respectivamente: Qatar, Líbia, Venezuela, Argélia, Nigéria, 

Irã e Iraque, tiveram um saldo médio em transações correntes médio entre 0% e 10%. 

Em pior situação, num terceiro grupo, estão a Arábia Saudita e a Indonésia, com saldo 

deficitário acumulado desde 1982. Porém desde o início do século XXI, todos os países 

da OPEP, sem exceção, vem tendo superávits no saldo em transações correntes. Já a 

OPEP, a soma de todos aos países-membro, obteve um saldo médio em transações 

correntes em relação às exportações de petróleo de 1,43%, positivo mas muito fraco, 

visto que está próximo de zero. 

 

3.5 Vulnerabilidade Social 

 

Nesse momento serão analisados os indicadores de vulnerabilidade social 

selecionados, apesar da dificuldade de obtenção desses dados em relação aos países da 

OPEP. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, da ONU, primeiro indicador social 
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a ser analisado, é um resumo da qualidade de vida da população de um país. Por isso ele 

será o primeiro a ser analisado. A base de dados do IDH é o Human Development 

Report 2004, presente em ONU (2004). Esses dados estão na tabela 35 do anexo 

estatístico. 

Dentre os países da OPEP que onde os dados de IDH estão disponíveis, todos, 

sem exceção, tiveram elevação da qualidade de vida de 1975 para 2002. Não há dados 

de IDH para o Iraque, e faltam alguns anos para o Kuwait, Líbia e Qatar. Apenas três 

dos países-membro da OPEP possuem IDH considerado alto, maior que 0,799: Kuwait, 

Qatar e Emirados Árabes, o que eleva a qualidade de vida da sua população. 

O Kuwait, país com maior IDH dentre eles, elevou seu índice de 0,761 em 1975 

para 0,838 em 2002. O Qatar, com dados disponíveis apenas para 2002, teve um IDH de 

0,833 nesse ano. Já os Emirados Árabes tiveram elevação, de 0,704 em 1975, 0,805 em 

1990 e 0,824 em 2002. Portanto, esses países possuem índices muito próximos dos 

países industrializados da Europa Ocidental e da América do Norte. Isso deve ter 

ocorrido devido ao sucesso dos investimentos do governo em políticas educacionais e 

de saúde implementadas nesses países nas últimas décadas, apesar de se localizarem no 

Oriente Médio e serem monarquias. 

No grupo de países da OPEP com IDH médio estão seis deles: Líbia, Venezuela, 

Argélia, Irã, Arábia Saudita e Indonésia. Com exceção daqueles onde os dados não 

estão disponíveis, todos tiveram seu IDH elevado de 1975 a 2002. A Líbia, com dados 

apenas do ano de 2002, teve um IDH de 0,794, bem próximo do nível alto. A Venezuela 

teve elevação no IDH, de 0,716 em 1975, para 0,759 em 1990 e 0,778 em 2002. A 

Argélia teve elevação de 0,602 em 1975, para 0,707 em 1990 e 0,768 em 2002. O Irã 

deu grande salto, de 0,565 em 1975 para 0,649 em 1990 e 0,732 em 2002, assim como a 

Arábia Saudita, que teve seu IDH elevado de 0,504 em 1975 para 0,642 em 1990 e 

0,704 em 2002. A Indonésia deu grande salto até 1990 e depois pouco cresceu até 2002. 

Seu IDH subiu de 0,467 em 1975 para 0,623 em 1990, e a 0,692 em 2002. Esses países 

são considerados de IDH médio dentre todos os países do mundo. 

O único país da OPEP com IDH considerado baixo é a Nigéria. Seu IDH era de 

apenas 0,324 em 1975, saltou para 0,430 em 1990 e para 0,466 em 2002. Portanto, o 

país possui o IDH médio dentre os países localizados na África Sub-Saariana, região de 

extrema pobreza, miséria, falta de condições de saneamento básico, alimentação básica 
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e saúde, estando entre os piores índices do mundo. Conclui-se que o governo pouco 

investe em qualidade de vida da população. 

O segundo indicador a ser analisado é a taxa de alfabetização adulta. Estão 

disponíveis apenas dados de 2002, também do Human Development Report 2004, 

presentes em ONU (2004). Apenas a Venezuela possui uma taxa considerada alta, maior 

que 90%, de 93,1%. Com uma taxa boa, entre 80% e 90% estão quatro países: 

Indonésia, com 87,9%, o Qatar, com 84,2%, o Kuwait, com 82,9% e a Líbia, com 

81,7%. Entre 70% e 80% estão três países: Argélia, com 77,9%, Emirados Árabes, com 

77,3%, e o Irã, com 77,1%. Essa taxa já é média, ainda aceitável. Já a Nigéria, está bem 

abaixo dos outros países da OPEP, com uma taxa de alfabetização adulta de apenas 

66,8%, extremamente baixa. 

Quanto à taxa de desemprego, os dados disponíveis são apenas de: Argélia, 

Emirados Árabes, Indonésia, Irã, Nigéria e Venezuela. Os Emirados Árabes e a Nigéria, 

de 2000 a 2003 possuíram taxas abaixo dos 3%. Em 2003 as de ambos os países ficaram 

em 2,7%. A Indonésia viu crescer a taxa de desemprego no país, de 6,1% em 2000, para 

8,7% em 2003. No Irã a taxa foi de 13,4% em 2002, aumentou, e depois recuou para 

12,2% em 2002. Na Argélia a taxa está em queda, de 29,5% em 2000, para 17,7% em 

2003, porém a taxa ainda é alta. A Venezuela possui a taxa de desemprego mais alta. 

Sua taxa era de 13,9% em 2002, chegou a 15,9% em 2001 e em 2002 foi de 21%, bem 

alta. Esses dados são do IMF Appendix de cada país, presentes em IMF (1999), IMF 

(2004), IMF (2005a), IMF (2005b), IMF (2005c), IMF (2005d),  IMF (2005e), IMF 

(2005f) e IMF (2006).  

A população dos países da OPEP, em sua maioria localizados no Norte da África 

e Oriente Médio, são uma das que mais crescem no mundo. Ela quadruplicou de 1950 a 

2000 e espera-se que quadruplique novamente nos próximos 50 anos. Porém os 

empregos não crescem da mesma forma que a população cresce. Apesar do crescimento 

do emprego nos anos 1970, houve a sua queda a partir dos anos 1980, depois do contra 

choque do petróleo. Durante a década de 1990 esses países possuíam altas taxas de 

desemprego, que continuam a crescer na maioria dos países. Essa é uma das causas de 

problemas de instabilidade social, como tensões sociais freqüentes, fazendo com que a 

criação de empregos se torne uma prioridade dos governos nesses países (GARDNER, 

2003).  
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As performances econômicas dos países dessas regiões nas últimas duas décadas 

foram desapontadoras. As conseqüências humanas de um crescimento baixo ou 

negativo são sérias. Se os países produtores de petróleo do Oriente Médio não fossem 

incluídos, a taxa de desemprego nessas regiões estaria em torno de 25%, a segunda 

maior dentre todas as regiões do mundo (ERF, 2002a). 

O impacto é maior naqueles em busca do primeiro emprego, os jovens. O 

desemprego desses jovens é duas vezes mais alto que o desemprego total nesses 

próprios países. O investimento em capital humano tem o potencial de aumentar a 

produtividade substancialmente, especialmente porque a alta taxa de desemprego entre 

os jovens seria reduzida. Entretanto, as altas taxas de desemprego nesses países entre os 

jovens é uma comprovação dos baixos gastos com educação para o crescimento da 

região. Isso pode ser caracterizado como a “crise do capital humano” (ERF, 2002a). 

A maior parte da população da Arábia Saudita é jovem e não possui educação 

necessária para competir no mercado de trabalho. No país apenas 5% dos homens e 2% 

das mulheres possuem o curso secundário. A maior parte da educação saudita não é 

orientada para o treinamento para enfrentar o mercado de trabalho. Dessa forma, os 

jovens do país não conseguem competir com trabalhadores das economias 

industrializadas (CORDESMAN, 1999). 

No Kuwait, 35% da população dependem das empresas estatais de petróleo e 

dos subsídios do governo. Portanto o país depende do setor público para elevar o nível 

de emprego da população (CORDESMAN, 1999). 

O futuro do Qatar vai depender da habilidade do governo do país na exploração 

o potencial petrolífero e de gás natural no país, de manter altas as exportações de 

petróleo e gás. Esse é o único caminho para o Qatar criar novos empregos para a 

população do país e encorajar o investimento estrangeiro no país, que também elevaria 

o nível de emprego no país (CORDESMAN, 1999). 

A composição populacional dos países da OPEP é um grande problema visto 

que quando maior a proporção de jovens, maior é a pressão sobre o governo em relação 

a emprego e educação. Os dados de composição populacional são de 2001 e estão na 

World Development Indicators 2003 (WDI 2003), presentes em WORLD BANK 

(2003), e nele não há dados do Qatar. 
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Arábia Saudita, Iraque e Nigéria possuem mais de 40% da sua população 

composta por menores de 14 anos. A Arábia Saudita possui 40,9% de jovens, o Iraque 

também 40,9% e a Nigéria 43,9%. A Arábia Saudita possui 56,2% da população com 

idade entre 14 e 64 anos, assim como o Iraque. A Nigéria possui 53,5% da sua 

população entre 14 e 64 anos. Arábia Saudita e Iraque possuem apenas 2,9% da 

população considerada idosa, acima de 64 anos. Já a Nigéria possui apenas 2,6% de 

idosos. Portanto, esses três países possuem maior pressão populacional visto que os 

jovens são maioria maciça na sua população. 

 A Argélia possui 35,4% da população abaixo dos 14 anos, 60,7% entre 15 e 64 

anos e 3,9% acima dos 64 anos. A Líbia possui 33,6% abaixo dos 14 anos, 62,9% entre 

15 e 64 anos e 3,5% acima dos 64 anos. O Irã possui 32,6% abaixo dos 14 anos, 62,7% 

entre 14 e 64 anos e 4,7% acima dos 64 anos. O Kuwait possui 32,3% abaixo dos 14 

anos, 65,5% entre 14 e 64 anos e 2,3% acima dos 64 anos. 

Os Emirados Árabes possuem menor percentual de população abaixo dos 14 

anos, de 26,1%. Ainda, 71,2% estão entre 14 e 64 anos e 2,7% acima dos 64 anos. 

Assim, os Emirados Árabes estão em melhor situação dentre os membros da OPEP. 

Portanto, a pressão por emprego e condições de vida é grande nos países da OPEP, o 

que demanda elevados investimentos em saúde, educação e emprego. 

A produtividade do trabalhador no Norte da África e Oriente Médio foi muito 

baixa na década de 1990, apesar do rápido aumento no número de pessoas em idade de 

trabalhar. O capital humano foi realocado ou simplesmente deixado de lado nesses 

países. A fim de melhorar a performance econômica, os governos desses países devem 

diminuir o emprego de trabalhadores nos setores públicos do país. O setor privado, 

ainda pequeno nesses países, deve ser promovido, além de receber incentivos para se 

tornarem formais. Educação e treinamento deveriam produzir melhores resultados se 

dirigidos pela demanda (ERF, 2002b). 

O desemprego nos países da OPEP afeta os jovens muito mais que as outras 

faixas etárias. O emprego nesses países deverá crescer mais que 4% por ano para 

absorver a expansão da população em idade de trabalhar (ERF, 2002b). 

Assim que os governos começarem a liberalizar o mercado, eles devem tomar 

cuidado para não deixar aqueles vulneráveis à pobreza caírem no esquecimento. Muitos 

programas sociais foram colocados em prática na fase áurea da produção de petróleo na 
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década de 1980. Entretanto, a maioria desses governos reduziu as receitas destinadas a 

esses programas a fim de fazer provisões para quando os preços do petróleo caírem 

muito (ERF, 2002b). 

Quanto aos gastos com saúde em 2001, do WDI 2003, presentes em WORLD 

BANK (2003), são justamente os países com maior IDH da OPEP que gastam mais, 

além da Arábia Saudita. Os Emirados Árabes gastaram US$ 767 em saúde por 

habitante. Já o Kuwait gastou US$ 586 por habitante e a Arábia Saudita gastou US$ 448 

por habitante. Não há dados disponíveis para o Qatar. Esses países investem bem em 

saúde pública.  

Num segundo grupo estão o Irã, com um gasto em saúde per capita de US$ 258, 

a Líbia com US$ 246 e a Venezuela US$ 233 em 2001. Esses possuem um gasto 

mediano em saúde pública. Já a Argélia, com um gasto com saúde de US$ 64, a 

Indonésia, com um gasto de US$ 19 e a Nigéria, com um gasto de US$ 8 por habitante 

estão num terceiro grupo, que investe muito pouco em saúde pública. 

Portanto, com os dados analisados anteriormente, apenas o Kuwait, o Qatar e os 

Emirados Árabes Unidos estão em melhores condições sociais. Os outros países da 

OPEP enfrentam muitos problemas sociais, no médio e longo prazo inclusive, sendo que 

a Nigéria está na pior situação dentre todos eles.  

 

3.6 Árvore de Vulnerabilidade 

 

 Nesta seção, buscar-se-á classificar os produtores OPEP segundo as dimensões e 

indicadores de vulnerabilidade, antes descritos e analisados. Para tal, propõe-se o que 

denominamos como “árvore de vulnerabilidade”, onde, através de nós de decisão 

binária (do tipo “sim” ou “não”), se classificam os produtores conforme as categorias de 

“vulnerabilidade extrema”, “vulnerabilidade alta”, “vulnerabilidade média” e 

“vulnerabilidade baixa”. Reconhecemos que todas as classificações são, por natureza, 

reducionistas e a aqui proposta não foge a este problema. Não obstante, serve ela para, 

de certa forma, sumarizar os indicadores antes propostos na forma de categorias de 

países produtores de petróleo, com alta ou baixa capacidade de interferir no mercado de 

petróleo. 
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 Assim, a classificação derivada da “árvore de vulnerabilidade” será usada para 

balizar as conclusões finais desse trabalho, e propor novas pesquisas sobre o assunto, 

especialmente enfatizando um tratamento quantitativo mais rigoroso para a árvore aqui 

proposta.  

Como asseveramos, essa árvore é formada por perguntas sócio-econômicas 

sobre os países da OPEP, seguidas de um sim ou um não como resposta. Cada resposta 

é função do indicador de vulnerabilidade pertinente, antes mensurado e analisado nesta 

tese. Serão, assim, usados os dados já analisados nesse trabalho, para o ano de 2003. 

Apenas quanto aos problemas sociais será usado o IDH de cada país para o ano de 2002. 

Finalmente, vale notar que a proposição de uma árvore para medir 

vulnerabilidade, per se, indica uma certa hierarquia na dimensão dos indicadores, 

porquanto as perguntas que são realizadas nos primeiros nós da árvore têm maior peso 

de classificação do que as perguntas realizadas nos últimos nós da árvore. 

A primeira pergunta é quanto à diversificação da economia de cada país. 

Consideramos uma economia diversificada aquela onde a participação percentual do 

valor adicionado do setor petróleo no Produto Interno Bruto (PIB) é menor do que 30% 

e, ao mesmo tempo, que a participação das receitas de exportação de petróleo sobre as 

receitas totais de exportação (%) de cada país é inferior a 70%. %. Em outros termos, 

um país da OPEP diversificado economicamente deve não ser excessivamente 

dependente do petróleo em termos do seu valor adicionado e das suas receitas de 

exportação. De certo modo, os pesos limites propostos aqui se baseiam nos dados dos 

países do Mar do Norte, com economia diversificada, porém exportadores de petróleo 

(como a Noruega). Portanto, na primeira pergunta, o país que possuir o valor adicionado 

do setor petróleo sobre o PIB (%) menor que 30% e a participação das receitas de 

exportação de petróleo sobre as receitas totais de exportação (%) menor que 70% é não 

vulnerável, para esta dimensão específica, que consideramos ser a mais importante à 

nossa análise. Esse país recebe um sim e não será mais classificado dentro da árvore, 

porque, independente de qualquer outro indicador, já está classificado como não 

vulnerável como produtor de petróleo15. Já o país que possuir uma das condições 

                                                 
15 Note-se bem que a vulnerabilidade aqui se refere estritamente à condição de produtor de petróleo e não 
a outros aspectos do país. O que se avalia é se o país está vulnerável em suas estratégias como produtor de 
petróleo. 
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descritas acima e não possuir a outra ou não possuir nenhuma das duas condições acima 

recebe um não e parte pra pergunta seguinte da árvore de vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir para nova pergunta 

Não Vulnerável 

Não  

Sim 

O país possui 
economia 
diversificada? 

 

Figura 18 – Árvore de Vulnerabilidade – Etapa 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 A segunda pergunta é quanto à capacidade física de produção de petróleo de 

cada país. Consideramos que um país possui capacidade física (ou é “não vulnerável 

fisicamente”), quando ele possui um R/P maior que 50 anos e uma porcentagem de 

reservas em relação ao total mundial (%) maior que 5%. Portanto, apenas o país, que 

possui R/P maior que 50 anos e porcentagem de reservas em relação ao total mundial 

maior que 5%, não é, por nós, considerado vulnerável em termos físicos nas suas 

estratégias de longo prazo, como produtor de petróleo. Esse país recebe um sim. O país 

que possuir apenas uma das condições acima e não possuir a outra, ou não possuir 

nenhuma das duas, recebe um não é parte para a próxima pergunta. 
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Sim 

 

Figura 19 – Árvore de Vulnerabilidade – Etapas 1 e 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

A terceira pergunta refere-se, conjuntamente, aos problemas sociais e ao saldo 

em transações correntes de cada país. O dado que responderá pelos problemas sociais 

será o IDH de 2002. O país que possuir um IDH considerado alto será considerado 

como de baixa vulnerabilidade social. Já aquele que possuir um IDH considerado médio 

ou baixo pode ser vulnerável em termos sociais. Quanto ao saldo em transações 

correntes de 2003, os países que possuírem um saldo em transações correntes em 

relação às exportações de petróleo inferior a 10% são considerados como vulneráveis 

em termos fiscais (o que significa também que terão maiores restrições orçamentárias 

para lidar com seus problemas e pressões sociais). Já aquele país que possuir um saldo 

em transações correntes em relação às exportações de petróleo do país superior a 10% 

será considerado como não vulnerável a problemas de natureza macroeconômica quanto 

ao fluxo de renda. Os países que, simultaneamente, mostrarem-se pouco vulneráveis em 

termos sociais e fiscais, receberão um sim. Já os países que possuírem apenas uma das 

condições acima ou nenhuma delas receberão um não. 

Depois da terceira pergunta, todos os países serão separados em três grupos, de 

acordo com a sua árvore de vulnerabilidade: não vulnerável, vulnerável, muito 

vulnerável e extremamente vulnerável.  
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Figura 20 – Árvore de Vulnerabilidade – Etapas 1, 2 e 3 

Fonte: Elaboração própria 
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 Começando a analisar a árvore pela diversificação da economia de cada país, 

vemos que, em 2003, a Indonésia teve um percentual do valor adicionado do petróleo 

em relação ao seu PIB (%) de 4,63%, o Irã de 21,86% e a Venezuela de 21,52%. Esses 

três países passaram da primeira condição. Já a Arábia Saudita, com 36,21% do valor 

adicionado do petróleo em relação ao seu PIB, Argélia, com 35,58%, Emirados Árabes, 

com 34,12%, Iraque, com 53,43%, Kuwait, com 46,9%, Líbia com 64,5%, Nigéria com 

43,53% e Qatar com 57,6% não passaram da primeira condição. 

 Quanto ao percentual de receitas de exportação de petróleo sobre as receitas 

totais de exportação, em 2003, a Argélia teve um percentual de 68,35%, os Emirados 

Árabes de 44,26%, a Indonésia de 15,46% e o Qatar de 69,88%, quase no limite. Esses 

países são aqueles que possuem uma dependência quanto às suas receitas em relação ao 

petróleo menores de 70%, menos dependentes que os demais membros da OPEP. Já a 

Arábia Saudita possui um percentual de 92,26%, o Irã de 77,06%, o Iraque de 99,01%, 

o Kuwait de 92,57%, a Líbia de 94,58%, a Nigéria de 92,25% e a Venezuela de 84,64%. 

Esses países possuem forte dependência de suas receitas em relação às suas exportações 

de petróleo. Esses dados estão presentes no quadro 2 abaixo: 
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País Percentual do Valor 

Adicionado do Petróleo em 

relação ao seu PIB (%)  

Percentual de Receitas de 

Exportação de Petróleo sobre as 

Receitas Totais de Exportação (%) 

Arábia Saudita 36,21 92,26 

Argélia 35,58 68,35 

Emirados Árabes 34,12 44,26 

Indonésia 4,63 15,46 

Irã 21,86 77,06 

Iraque 53,43 99,10 

Kuwait 46,90 92,57 

Líbia 64,49 94,58 

Nigéria 43,53 92,25 

Qatar 57,59 69,88 

Venezuela 21,52 84,64 

 

Quadro 2 – Percentual do Valor Adicionado do Petróleo em relação ao PIB (%) e 

Percentual de Receitas de Exportação de Petróleo sobre as Receitas Totais de 

Exportação (%) em 2003 

 
Fonte: BPS (2005), IMF (1999), IMF (2004), IMF (2005a), IMF (2005b), IMF (2005c), 

IMF (2005d),  IMF (2005e), IMF (2005f), IMF (2006) e SAMA (2005)  

 

 Conclui-se que a Indonésia é o único país não vulnerável quanto à diversificação 

da sua economia. Ele é o único país, de acordo com as condições propostas nesse 

trabalho, que depende pouco da atividade petrolífera para a sua economia. Dessa forma, 

a Indonésia recebe um sim e é classificada como não vulnerável. Os outros dez países 

da OPEP receberam um não e partem para a próxima pergunta. 
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 A próxima pergunta é quanto à capacidade física de produção de petróleo no 

longo prazo. Um país é considerado com capacidade física quando possui um R/P em 

anos maior que 50 anos. Em 2003, a Arábia Saudita teve um R/P de 70,4 anos, os 

Emirados Árabes de 105,2 anos, o Irã de 91,3 anos, o Iraque de 233,3 anos, o Kuwait de 

121,2 anos, a Líbia de 72 anos e a Venezuela de 80,7 anos. Esses passaram pela 

primeira condição proposta nessa pergunta. Já os outros países ficaram abaixo dos 50 

anos. A Argélia tem um R/P em 2003 de 17,4 anos, a Nigéria de 42,7 anos e o Qatar de 

45,5 anos. Esses não passaram na primeira condição dessa pergunta16. 

 Outra condição quanto à capacidade física é a porcentagem de reservas em 

relação ao total de reservas mundiais (%). Se um país possuir em 2003 reservas maiores 

que 5% ele possui uma capacidade física satisfatória. Em 2003, a Arábia Saudita 

possuía 22,11% das reservas mundiais de petróleo, os Emirados Árabes 8,23%, o Irã 

11,21%, o Iraque 9,68%, o Kuwait 8,33% e a Venezuela 6,5%. Esses países passaram 

nessa condição. A Argélia, com 1% das reservas mundiais de petróleo, Líbia com 3,3%, 

a Nigéria, com 3,3% também e o Qatar com 1,28% não possuem grande reservas e por 

isso sua capacidade física é reduzida. Portanto, nessa segunda pergunta, receberam o 

sim a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, o Kuwait e a 

Venezuela, países que obtiveram as duas condições propostas na segunda pergunta. Já a 

Argélia, a Líbia, a Nigéria e o Qatar receberam um não nessa segunda pergunta. 

                                                 
16 Note-se ainda aqui que a presente dissertação se concentra na análise das estratégias de produção de 
petróleo. Neste caso, o Qatar que é um importante produtor de gás, com elevada R/P para gás natural, 
mostra ter uma condição relativamente oposta na indústria do petróleo. Isto explica até mesmo porque 
este país tem buscado monetizar suas reservas de gás através de projetos de GTL e GNL, sendo este hoje 
o foco dos seus investimentos. 
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País R/P em Anos Percentagem de reservas em 

relação ao total de reservas 

mundiais (%) 

Arábia Saudita 70,4 22,11 

Argélia 17,4 0,99 

Emirados Árabes 105,2 8,23 

Indonésia 10,9 0,40 

Irã 91,3 11,14 

Iraque 233,3 9,68 

Kuwait 121,2 8,33 

Líbia 72,0 3,29 

Nigéria 42,7 3,29 

Qatar 45,5 1,28 

Venezuela 80,7 6,50 

 

Quadro 3 - R/P em Anos e Percentagem de reservas em relação ao total de reservas 

mundiais 

Fonte: BP (2005) 

 

 A terceira e última pergunta, como está na árvore apresentada na figura acima, é 

comum aos países que receberam um sim ou um não na pergunta anterior. Essa 

pergunta refere-se ao país não ter problemas sociais e possuir um saldo em transações 

correntes maior que 5% das exportações de petróleo. O país que tiver o IDH em 2002 

considerado médio ou baixo pela ONU possui problemas sociais. E o país que tiver um 

saldo em transações correntes no ano de 2003 inferior a 5% das exportações de petróleo 

possui problemas externos em seu fluxo de renda.. 
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 Quanto ao IDH, apenas os Emirados Árabes, o Kuwait e o Qatar possuem esse 

indicador considerado alto, próximo aos maiores índices encontrados nos países 

industrializados da Europa Ocidental e na América do Norte. Os Emirados Árabes 

possuem um IDH de 0,824, o Kuwait de 0,838 e o Qatar de 0,833. Seus IDHs são bem 

próximos uns dos outros.  

Os outros países da OPEP possuem um IDH médio ou baixo. Possuem IDH 

médio em 2002 a Arábia Saudita, de 0,768, a Argélia, de 0,708, o Irã, de 0,732, a Líbia, 

de 0,794 e a Venezuela de 0,778. Já a Nigéria possui um IDH considerado baixo, de 

apenas 0,466. Esses países já não possuem essa condição.  

Quanto à situação em relação do fluxo de renda, a Arábia Saudita possui 

superávit do saldo de transações correntes em relaçãoàs exportações de petróleo maior 

que 5%, de 10,53%, assim como a Argélia de 12,5%, os Emirados Árabes de 9,06%, o 

Iraque de 5,72%, o Kuwait de 19,84%, a Líbia de 28,87%, o Qatar de 20,44% e a 

Venezuela de 10,81%. O Irã possui superávit do saldo de transações correntes em 

relação ao PIB (%) menor que 5%, de 2,92%, e a Nigéria de 2,58%. Tanto os dados de 

IDH de 2002 quanto os dados de saldo em transações correntes sobre as exportações de 

petróleo de 2003 estão no quadro 3 abaixo: 
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País IDH em 2002 Saldo em Transações Correntes em 

relação às exportações de petróleo 

(%) em 2003 

Arábia Saudita 0,768 (médio) 10,53 

Argélia 0,704 (médio) 12,50 

Emirados Árabes 0,824 (alto) 9,06 

Indonésia 0,692 (médio) 3,52 

Irã 0,732 (médio) 2,92 

Iraque não disponível 5,72 

Kuwait 0,838 (alto) 19,84 

Líbia 0,794 (médio) 28,87 

Nigéria 0,466 (baixo) 2,58 

Qatar 0,833 (alto) 20,44 

Venezuela 0,778 (médio) 10,81 

 

Quadro 4 - IDH em 2002 e Saldo em Transações Correntes em relação às 

Exportações de Petróleo (%) em 2003 

Fonte: ONU (2004) e OPEC (2005) 

 

Portanto, quanto a essa terceira e última pergunta, apenas os Emirados Árabes, o 

Kuwait e o Qatar passaram pelas duas condições e receberam um sim. Os demais países 

passaram por nenhuma ou apenas uma das condições propostas e receberam um não. 

Em termos gerais, portanto, conforme a categorização aqui proposta, a Indonésia 

é o único país considerado não vulnerável pois ela possui uma economia diversificada o 

bastante para não depender das receitas de exportação de petróleo. Na segunda 

pergunta, sobre a capacidade física de produção, receberam o sim a Arábia Saudita, os 

Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, o Kuwait e a Venezuela e receberam um não a 
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Argélia, a Líbia, a Nigéria e o Qatar. Na terceira e última pergunta, quanto a ser sem 

problemas sociais e quanto a não ter problemas de natureza macroeconômica, 

receberam um sim apenas os Emirados Árabes, o Kuwait e o Qatar. Os demais: Arábia 

Saudita, Argélia, Irã, Iraque, Líbia, Nigéria, e Venezuela receberam um não. 

Portanto, os Emirados Árabes e o Kuwait são países vulneráveis no mercado 

internacional de petróleo. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Venezuela e Qatar são países 

muito vulneráveis no mercado internacional de petróleo. Os demais países, Argélia, 

Líbia e Nigéria são países extremamente vulneráveis quanto ao petróleo nas suas 

economias. 

Dessa forma, o resultado da árvore de vulnerabilidade resume-se na tabela de 

categorias abaixo: 

 

Categoria País 

Não Vulnerável Indonésia 

Vulneráveis Emirados Árabes Unidos e Kuwait 

Muito Vulneráveis Arábia Saudita, Irã, Iraque, Venezuela e Qatar 

Extremamente Vulneráveis Argélia, Líbia e Nigéria 

 

Quadro 5 - Resultado da Árvore de Vulnerabilidade por Categoria 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 21 -  Resultado da Árvore de Vulnerabilidade de Produtores de Petróleo 
Fonte: Elaboração própria
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Em linhas gerais, é possível notar que todos os países com grandes reservas de 

petróleo, de certa forma protagonistas da Indústria Mundial de Petróleo, atualmente e no 

futuro, têm algum grau de vulnerabilidade associada ao mercado do petróleo. São 

dependentes das receitas do petróleo e/ou sofrem pressões sociais importantes, que 

limitam suas possibilidades de agir, por exemplo, em prol do crescimento do mercado 

mundial do petróleo no longo prazo. De certo modo, a qualidade de ser vulnerável dos 

produtores da OPEP não apenas limita as suas estratégias relacionadas a preço e 

quantidade, no mercado mundial de petróleo, mas também confere certa ambigüidade e 

contradição às ações dos produtores da OPEP, que ora visam o curto prazo (aumento 

excessivo de preço) ora visam o longo prazo (manutenção ou ampliação da fatia do 

mercado mundial). Como vimos nesta dissertação, a História da OPEP também foi 

marcada por esta vulnerabilidade, que levou ora a estratégias defensivas ora a 

estratégias ativas, em relação ao mercado de petróleo. Os resultados das ações da OPEP 

não tiveram o êxito esperado por esta organização. No todo, como vimos nos capítulos 

anteriores desta tese, em média, as ações da OPEP, salvo em alguns períodos em que foi 

marcante a atuação disciplinadora da líder Arábia Saudita (por exemplo, definindo 

bandas de preço nos anos 90), primaram por uma postura reativa visando o curto prazo. 
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4. Conclusão 

 

 É de extrema importância medir a vulnerabilidade dos produtores de petróleo, 

especialmente da OPEP.  Esta vulnerabilidade indica, sobretudo, as restrições com que 

se deparam estes produtores em suas ações para afetar preço ou participação na 

Indústria Mundial do Petróleo. Essas restrições foram analisadas e investigadas nesse 

trabalho, na forma de indicadores de vulnerabilidade de produtores de petróleo, com 

ênfase na OPEP. 

 As vulnerabilidades que a OPEP enfrenta foram divididas nesse trabalho em 

vulnerabilidade comercial, vulnerabilidade física, vulnerabilidade externa estoque, 

vulnerabilidade externa fluxo e vulnerabilidade social. Dessas análises, identificamos 

algumas das restrições e problemas que os países da OPEP enfrentam, alguns deles 

inclusive bem difíceis de serem sanados até no longo prazo. 

 Quanto à vulnerabilidade comercial, destaca-se que a Arábia Saudita e a Argélia 

são os países com uma destinação para suas exportações de petróleo bem atomizada e 

pouco concentrada entre os países consumidores. Já Indonésia, Irã, Iraque, Nigéria e 

Venezuela apresentam pelo menos uma das análises positiva, seja na atomização seja 

na concentração das exportações do seu petróleo. Em pior situação estão, Emirados 

Árabes, Kuwait, Líbia e Qatar, que possuem uma alta concentração do petróleo que 

exportam, e baixa atomização das suas exportações de petróleo por destinação, 

mostrando-se, portanto, mais vulneráveis a qualquer tipo de crise que possa vir a 

acontecer nos países que concentram as suas destinações de exportação de petróleo. 

 Quanto à vulnerabilidade física, que resume de forma simplificada o potencial 

do país produtor em se manter produzindo petróleo pelo maior tempo possível, a OPEP 

possui uma relação de quase 70 anos de produção ainda. Quanto aos seus países-

membro, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, com mais de 100 anos de razão 

reserva provada/produção, se destacam positivamente nessa análise. Irã, Venezuela, 

Arábia Saudita, Líbia e Qatar, com mais de 40 anos de razão reserva provada-produção, 

estão no meio, mas com um tempo considerável de produção pela frente. Já a Nigéria, 

que possui pouco menos de 40 anos de produção, a Argélia e a Indonésia, com menos 

de 20 anos de produção estão numa situação pior e necessitam gerar o máximo de 
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receita no curto prazo, pois suas produções futuras têm duração menor que a dos 

demais integrantes da OPEP. Esta análise distingue, mutatis mutandi, os países que 

teriam interesse em manter ou aumentar a participação do petróleo na economia 

mundial, no longo prazo, dos países que visam exclusivamente ao aumento do preço do 

petróleo, para elevar as suas receitas no curto prazo, mesmo que em detrimento do 

desenvolvimento de fontes energéticas alternativas ao petróleo e de políticas de 

conservação de combustíveis. 

 Na análise da vulnerabilidade externa estoque, a Indonésia é o único país que 

depende em menos de 20% das receitas de exportação de petróleo em relação as suas 

receitas totais de exportação. Os Emirados Árabes dependem em menos de 50%. Já os 

outros países da OPEP dependem mais de 50% das receitas de exportação de petróleo. 

Para Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, mais de 90% das receitas totais de 

exportação advém dessas receitas petrolíferas. Argélia, Irã, Qatar e a Venezuela 

dependem muito, mas nem tanto quanto os citados acima.  Já em relação às dívidas 

externas dos países da OPEP em relação às receitas de exportação de petróleo, todos os 

países da OPEP possuem uma dívida externa elevada, e dependem das receitas 

petrolíferas para reduzirem as suas dívidas. 

 Quanto à vulnerabilidade externa fluxo, utilizou-se, como indicador, o saldo em 

transações correntes dos países da OPEP. Neste caso, apenas o Kuwait e os Emirados 

Árabes Unidos estão em situação positiva, pois tiveram saldo em transações correntes 

médio acima dos 10%. Em situação não tão confortável estão: Qatar, Líbia, Venezuela, 

Argélia, Nigéria, Irã e Iraque, que tiveram um saldo médio em transações correntes 

médio entre 0% e 10%. Arábia Saudita e Indonésia possuem déficit acumulado nas 

duas últimas décadas e estão em pior situação macroeconômica dentre os países-

membro da OPEP pois dependem mais ainda das receitas petrolíferas para financiar o 

déficit em transações correntes. 

Quanto à vulnerabilidade social, conclui-se que apenas o Kuwait, o Qatar e os 

Emirados Árabes Unidos apresentam desempenho razoável nos indicadores propostos. 

Porém, mesmo esses países, assim como todos os outros integrantes da OPEP, 

enfrentam uma pressão cada vez maior dos jovens não qualificados a procura de 

emprego. Os outros países da OPEP, Arábia Saudita, Argélia, Indonésia, Irã, Iraque, 

Líbia e Venezuela enfrentam muitos problemas sociais, sendo que a Nigéria está na pior 
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situação dentre todos os países da OPEP. Esse país resume a situação social observada 

na África Sub-Saariana, de muita miséria e falta de condições básicas de vida.  

 A análise da “árvore de vulnerabilidade de produtores de petróleo”, proposta 

nesta tese, mostrou, finalmente, que a Indonésia não é vulnerável ao petróleo, pois 

depende muito pouco do petróleo, possuindo uma economia diversificada. São 

vulneráveis: Emirados Árabes Unidos e Kuwait, que não possuem uma economia 

diversificada. Já Arábia Saudita, Irã, Iraque, Venezuela e Qatar são muito vulneráveis, 

pois, além de serem dependentes do petróleo, os três primeiros são muito vulneráveis 

socialmente, e o Qatar não possui capacidade física, mas não é vulnerável socialmente. 

Os países extremamente vulneráveis são: Argélia, Líbia e Nigéria, que tanto não 

possuem uma economia diversificada, como não possuem muita capacidade física de 

aumento da produção de petróleo no longo prazo e ainda possuem muitos problemas 

sociais. 

 Portanto, presume-se que a OPEP é, em média, muito vulnerável no mercado 

internacional de petróleo. O petróleo que ela exporta afeta consideravelmente seus 

indicadores sócio-econômicos. 

 Finalmente, a partir das análises empreendidas, propõem-se recomendações de 

estudos futuros para aprimoramento e detalhamento do tema da dissertação: 

1. Um estudo interessante poderia basear-se no aprimoramento da “árvore de 

vulnerabilidade” aqui proposta, através da utilização de novos dados e de uma 

análise multicritério para definir critérios quantitativos de classificação e 

ponderação dos indicadores de vulnerabilidade aplicados na árvore. 

2. Uma outra recomendação seria estender a análise aqui empreendida para outros 

países produtores de petróleo. Produtores importantes fora da OPEP incluem 

países como Rússia, Canadá, México e Noruega.  

3. Uma outra recomendação seria fazer a análise incluindo tanto o petróleo como o 

gás natural. Isso porque alguns países, inclusive da OPEP, como o Qatar, por 

exemplo, possuem uma receita atual muito dependente também das suas 

exportações de gás natural. Aliás, no caso do Qatar e até mesmo do Irã, deve-se 

esperar, no médio para longo prazo, um peso crescente do gás natural em suas 

receitas de exportação. 
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4. Finalmente, também poderia ser recomendada uma análise mais detalhada dos 

principais países da organização, como Arábia Saudita, Irã e Venezuela, países 

que possuem uma certa liderança dentro da OPEP. 
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Anexo Estatístico: 

Tabela 1 - Total de Exportações  de Petróleo da OPEP por Destino (Milhares de 

Barris por Dia) – 1982-2004 

 
País ou Região/Ano 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Estados Unidos 1371,9 1179,6 1164,2 1077,4 1984,8 2333,9 2603,6 3206,1 

América do Norte 1559,8 1289,6 1258,9 1169,7 2131,6 2450,3 2714,7 3372,7 

América Latina 1370,0 1210,4 1120,5 908,6 811,9 657,4 716,8 667,3 

Europa Oriental 172,4 122,0 197,2 221,2 431,7 408,0 473,0 518,2 

França 1121,7 875,1 840,3 709,7 795,4 484,4 542,3 639,9 

Alemanha 810,6 653,8 498,7 414,4 522,2 467,7 561,0 651,3 

Itália 1223,5 1052,5 1027,8 986,8 1142,2 997,6 888,1 982,0 

Grã-Bretanha 373,3 240,9 182,8 208,6 255,3 182,3 240,0 206,0 

Europa Ocidental 5510,3 4637,8 4623,5 4425,3 5181,1 4321,5 4649,5 5147,1 

Oriente Médio 479,1 387,0 371,1 384,3 425,2 305,7 280,4 284,4 

África 202,0 147,2 160,9 158,8 195,4 220,1 196,4 231,0 

Japão 2788,2 2699,2 2709,5 2301,2 2166,6 2291,2 2321,6 2682,5 

Ásia e Pacífico 4714,3 4372,2 3952 3293,1 3417,1 3434,3 3959,4 4655,2 

Outros 41,5 44,5 53,0 8,5 0,0 0,3 42,7 0,0 

Total 14049,4 12210,7 11737,1 10569,5 12594 11797,6 13032,9 14875,9

 
País ou Região/Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Estados Unidos 3570,6 3511,5 3306,5 3542,2 3555,3 3439,9 3463,4 3960,2 

América do Norte 3770,0 3714,4 3391,2 3690,1 3768,1 3676,8 3698,2 4214 

América Latina 708,9 661,4 844,0 766,8 810,6 675,0 800,4 713,1 

Europa Oriental 332,0 230,0 241,6 142,9 174,5 197,9 183,9 234,0 

França 730,6 858,3 837,0 1025,6 892,5 882,9 839,8 850,1 

Alemanha 700,3 738,9 741,1 626,5 744,8 597,9 576,2 532,4 

Itália 1134,6 1235,4 1142,4 1120 938,9 1028,9 1113,6 1258,9 

Grã-Bretanha 296,8 285,4 270,3 347,5 231 203,5 1883,8 134,5 

Europa Ocidental 5362,9 5552,6 5515,9 5578,4 5267,5 5110,1 5053,6 5307,1 

Oriente Médio 300,9 286,9 309,3 298,8 313,3 304,2 312,4 307,8 

África 294,3 356,7 281,3 277,0 296,2 506,0 517,3 563,7 

Japão 2964,5 3128,2 3253,5 3371,2 3598,7 3598 3558,2 3743,3 

Ásia e Pacífico 5281,9 6154,7 6805,1 7124,6 7387,7 7620,7 7759,3 7985,8 

Outros 0,0 0,0 25,5 21,0 0,0 10,9 55,9 5,4 

Total 16050,9 16956,7 17413,9 17899,6 18017,9 18101,6 18381 19330,9
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País ou Região/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 4448,1 4175,6 4515,9 4640,8 3937,0 3761,5 4751,7 

América do Norte 4731,0 4455,1 4798 4945,7 4286,8 4144,4 5219,1 

América Latina 771,4 826,2 913,5 920,1 759,9 803,4 834,9 

Europa Oriental 247,6 181,3 205,1 152,7 126,5 153,9 163,2 

França 992,9 824,5 804,7 718,5 635,4 692,8 770,4 

Alemanha 550,1 478,5 499,7 419,0 376,1 367,6 430,9 

Itália 1357,6 1188,7 1212,2 1027,4 1033,5 1033,8 1144,0 

Grã-Bretanha 148,5 86,8 76,2 83,5 127,6 112,4 128,4 

Europa Ocidental 5827,3 4981 5112,4 4349,1 3933,9 4087,8 4624,4 

Oriente Médio 310,1 293,6 272,1 271,2 238,9 236,0 338,6 

África 578,4 557,7 621,8 559,0 491,0 688,9 704,7 

Japão 3563,2 3492,8 3542,5 2991,6 3830,9 3837,3 4307,0 

Ásia e Pacífico 8104,1 7900,1 8271,8 8078,5 7844,2 8990,7 9557,1 

Outros 16,8 210,5 332,1 343,0 84,2 390,5 147,2 

Total 20586,7 19405,5 20526,8 19619,3 17765,4 19495,6 21589,3 

 

Fonte: OPEC (2005) 

 

Tabela 2 - Percentagem do Total de Exportações  de Petróleo da OPEP por 

Destino (%) – 1982-2004 

 
País ou Região/Ano 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Estados Unidos 9,8% 9,7% 9,9% 10,2% 15,8% 19,8% 20,0% 21,6% 

América do Norte 11,1% 10,6% 10,7% 11,1% 16,9% 20,8% 20,8% 22,7% 

América Latina 9,8% 9,9% 9,5% 8,6% 6,4% 5,6% 5,5% 4,5% 

Europa Oriental 1,2% 1,0% 1,7% 2,1% 3,4% 3,5% 3,6% 3,5% 

França 8,0% 7,2% 7,2% 6,7% 6,3% 4,1% 4,2% 4,3% 

Alemanha 5,8% 5,4% 4,2% 3,9% 4,1% 4,0% 4,3% 4,4% 

Itália 8,7% 8,6% 8,8% 9,3% 9,1% 8,5% 6,8% 6,6% 

Grã-Bretanha 2,7% 2,0% 1,6% 2,0% 2,0% 1,5% 1,8% 1,4% 

Europa Ocidental 39,2% 38,0% 39,4% 41,9% 41,1% 36,6% 35,7% 34,6% 

Oriente Médio 3,4% 3,2% 3,2% 3,6% 3,4% 2,6% 2,2% 1,9% 

África 1,4% 1,2% 1,4% 1,5% 1,6% 1,9% 1,5% 1,6% 

Japão 19,8% 22,1% 23,1% 21,8% 17,2% 19,4% 17,8% 18,0% 

Ásia e Pacífico 33,6% 35,8% 33,7% 31,2% 27,1% 29,1% 30,4% 31,3% 

Outros 0,3% 0,4% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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País ou Região/Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Estados Unidos 22,2% 20,7% 19,0% 19,8% 19,7% 19,0% 18,8% 20,5% 

América do Norte 23,5% 21,9% 19,5% 20,6% 20,9% 20,3% 20,1% 21,8% 

América Latina 4,1% 3,9% 4,8% 4,3% 4,5% 3,7% 4,4% 3,7% 

Europa Oriental 1,4% 1,4% 1,4% 0,8% 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% 

França 4,6% 5,1% 4,8% 5,7% 5,0% 4,9% 4,6% 4,4% 

Alemanha 4,4% 4,4% 4,3% 3,5% 4,1% 3,3% 3,1% 2,8% 

Itália 7,1% 7,3% 6,6% 6,3% 5,2% 5,7% 6,1% 6,5% 

Grã-Bretanha 1,8% 1,7% 1,6% 1,9% 1,3% 1,1% 10,2% 0,7% 

Europa Ocidental 33,4% 32,7% 31,7% 31,2% 29,2% 28,2% 27,5% 27,5% 

Oriente Médio 1,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 

África 1,8% 2,1% 1,6% 1,5% 1,6% 2,8% 2,8% 2,9% 

Japão 18,5% 18,4% 18,7% 18,8% 20,0% 19,9% 19,4% 19,4% 

Ásia e Pacífico 32,9% 36,3% 39,1% 39,8% 41,0% 42,1% 42,2% 41,3% 

Outros 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
País ou Região/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 21,6% 21,5% 22,0% 23,7% 22,2% 19,3% 22,0% 

América do Norte 23,0% 23,0% 23,4% 25,2% 24,1% 21,3% 24,2% 

América Latina 3,7% 4,3% 4,5% 4,7% 4,3% 4,1% 3,9% 

Europa Oriental 1,2% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 

França 4,8% 4,2% 3,9% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 

Alemanha 2,7% 2,5% 2,4% 2,1% 2,1% 1,9% 2,0% 

Itália 6,6% 6,1% 5,9% 5,2% 5,8% 5,3% 5,3% 

Grã-Bretanha 0,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,6% 

Europa Ocidental 28,3% 25,7% 24,9% 22,2% 22,1% 21,0% 21,4% 

Oriente Médio 1,5% 1,5% 1,3% 1,4% 1,3% 1,2% 1,6% 

África 2,8% 2,9% 3,0% 2,8% 2,8% 3,5% 3,3% 

Japão 17,3% 18,0% 17,3% 15,2% 21,6% 19,7% 19,9% 

Ásia e Pacífico 39,4% 40,7% 40,3% 41,2% 44,2% 46,1% 44,3% 

Outros 0,1% 1,1% 1,6% 1,7% 0,5% 2,0% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2005) 
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Tabela 3 - Arábia Saudita - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de 

Barris por Dia) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 1412,7 1.405,0 1.524,3 1.482,4 1.284,6 1.570,0 1515,7 

América do Norte 1491,1 1.463,6 1.581,3 1.534,4 1.339,2 1.635,4 1529,8 

América Latina 86,1 73,8 61,6 100,7 60,5 65,3 61,1 

França 363,2 302,6 315,2 238,5 225,2 226,4 251,8 

Alemanha 104,4 88,8 92,3 81,1 72,6 77,9 84,7 

Itália 272,2 179,0 169,7 182,0 167,4 214,6 236,3 

Holanda 290,7 224,5 244,8 212,7 152,0 212,7 260,9 

Espanha 190,8 127,9 133,8 127,0 135,6 140,5 137,9 

Grã-Bretanha 65,7 14,5 41,5 30,9 41,0 53,5 65,7 

Europa Ocidental 1769,1 1.244,7 1.325,5 1.112,0 940,0 1.191,4 1259,1 

Oriente Médio 209,6 189,0 165,6 157,4 135,5 199,1 261,5 

África 135,9 201,8 217,7 177,0 187,3 263,9 243,1 

Japão 907,5 792,5 908,1 353,2 910,1 957,2 1016,8 

Ásia e Pacífico 2698,6 2.546,8 2.901,5 2.954,4 2.622,1 3.167,7 3458,4 

TOTAL 6390,4 5.719,7 6.253,2 6.035,9 5.284,6 6.522,8 6813,1 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 4 - Arábia Saudita - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino 

(%) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 22,1% 24,6% 24,4% 24,6% 24,3% 24,1% 22,2% 

América do Norte 23,3% 25,6% 25,3% 25,4% 25,3% 25,1% 22,5% 

América Latina 1,3% 1,3% 1,0% 1,7% 1,1% 1,0% 0,9% 

França 5,7% 5,3% 5,0% 4,0% 4,3% 3,5% 3,7% 

Alemanha 1,6% 1,6% 1,5% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% 

Itália 4,3% 3,1% 2,7% 3,0% 3,2% 3,3% 3,5% 

Holanda 4,5% 3,9% 3,9% 3,5% 2,9% 3,3% 3,8% 

Espanha 3,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,6% 2,2% 2,0% 

Grã-Bretanha 1,0% 0,3% 0,7% 0,5% 0,8% 0,8% 1,0% 

Europa Ocidental 27,7% 21,8% 21,2% 18,4% 17,8% 18,3% 18,5% 

Oriente Médio 3,3% 3,3% 2,6% 2,6% 2,6% 3,1% 3,8% 

África 2,1% 3,5% 3,5% 2,9% 3,5% 4,0% 3,6% 

Japão 14,2% 13,9% 14,5% 5,9% 17,2% 14,7% 14,9% 

Ásia e Pacífico 42,2% 44,5% 46,4% 48,9% 49,6% 48,6% 50,8% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 5 - Argélia - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris por 

Dia) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 138,0 14,7 0,0 7,3 40,8 140,6 227,2 

Canadá 66,7 64,3 59,9 77,9 106,3 123,2 127,1 

América do Norte 204,8 79,0 59,9 85,2 147,1 263,9 354,3 

América Latina 3,4 14,6 15,0 11,3 63,4 65,2 85,4 

Europa Oriental 11,2 3,8 8,9 0,0 1,8 0,7 0,0 

França 103,8 82,8 71,2 121,8 101,7 133,6 141,4 

Alemanha 36,0 31,5 74,1 38,0 38,8 31,3 14,8 

Itália 102,0 117,1 130,7 98,7 100,3 110,8 78,2 

Holanda 8,7 8,5 2,0 1,3 11,7 5,0 5,0 

Espanha 31,1 36,6 30,1 26,0 16,6 32,0 53,6 

Grã-Bretanha 14,0 24,3 11,7 27,3 37,3 33,7 32,6 

Europa Ocidental 326,8 315,4 353,7 318,1 335,3 383,4 399,5 

Ásia e Pacífico 0,0 0,0 0,0 26,8 15,1 28,0 45,4 

Outros 3,2 1,8 23,6 0,1 3,5 0,0 8,6 

TOTAL 549,4 414,6 461,1 441,5 566,2 741,0 893,2 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 6 - Argélia – Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 

1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 25,1% 3,5% 0,0% 1,7% 7,2% 19,0% 25,4% 

Canadá 12,1% 15,5% 13,0% 17,6% 18,8% 16,6% 14,2% 

América do Norte 37,3% 19,1% 13,0% 19,3% 26,0% 35,6% 39,7% 

América Latina 0,6% 3,5% 3,3% 2,6% 11,2% 8,8% 9,6% 

Europa Oriental 2,0% 0,9% 1,9% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 

França 18,9% 20,0% 15,4% 27,6% 18,0% 18,0% 15,8% 

Alemanha 6,6% 7,6% 16,1% 8,6% 6,9% 4,2% 1,7% 

Itália 18,6% 28,2% 28,3% 22,4% 17,7% 15,0% 8,8% 

Holanda 1,6% 2,1% 0,4% 0,3% 2,1% 0,7% 0,6% 

Espanha 5,7% 8,8% 6,5% 5,9% 2,9% 4,3% 6,0% 

Grã-Bretanha 2,5% 5,9% 2,5% 6,2% 6,6% 4,5% 3,6% 

Europa Ocidental 59,5% 76,1% 76,7% 72,0% 59,2% 51,7% 44,7% 

Ásia e Pacífico 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 2,7% 3,8% 5,1% 

Outros 0,6% 0,4% 5,1% 0,0% 0,6% 0,0% 1,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 7 - Emirados Árabes - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de 

Barris por Dia) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

América do Norte 2,5 0,0 1,3 19,6 10,0 7,0 5,0 

Europa Ocidental 2,5 1,0 1,3 6,1 3,0 0,0 0,0 

África 57,0 39,0 34,3 37,0 26,0 28,0 30,0 

Japão 1205,0 1085,0 1065,8 1066,8 1182,8 1224,0 1047,7 

Ásia e Pacífico 1959,0 1875,0 1778,0 1724,0 1575,0 2013,0 2137,0 

Outros 18,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 2039,0 1919,0 1814,9 1786,7 1614,0 2048,0 2172,0 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 8 - Emirados Árabes - Porcentagem de Exportações de Petróleo por 

Destino (%) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

América do Norte 0,1% 0,0% 0,1% 1,1% 0,6% 0,3% 0,2% 

Europa Ocidental 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 

África 2,8% 2,0% 1,9% 2,1% 1,6% 1,4% 1,4% 

Japão 59,1% 56,5% 58,7% 59,7% 73,3% 59,8% 48,2% 

Ásia e Pacífico 96,1% 97,7% 98,0% 96,5% 97,6% 98,3% 98,4% 

Outros 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 9 - Indonésia - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris 

por Dia) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 68,1 73,5 38,8 40,0 47,1 33,5 33,4 

América do Norte 68,1 73,5 38,8 40,0 47,1 33,5 33,4 

Austrália 141,6 118,9 56,3 88,4 96,1 62,5 57,2 

China 77,6 86,5 92,6 89,1 87,6 29,6 0,0 

Japão 219,8 259,5 205,2 179,6 148,3 123,6 139,9 

Coréia do Sul 87,9 125,7 102,5 128,0 146,4 104,0 103,8 

Ásia e Pacífico 609,4 673,4 552,1 532,6 562,8 389,4 379,3 

Outros 0,5 35,0 31,6 26,6 29,9 10,1 0,0 

TOTAL 678 781,9 622,5 599,2 639,9 433,0 412,7 

 
Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 10 - Indonésia - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 

1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 10,0% 9,4% 6,2% 6,7% 7,4% 7,7% 8,1% 

América do Norte 10,0% 9,4% 6,2% 6,7% 7,4% 7,7% 8,1% 

Austrália 20,9% 15,2% 9,0% 14,8% 15,0% 14,4% 13,9% 

China 11,4% 11,1% 14,9% 14,9% 13,7% 6,8% 0,0% 

Japão 32,4% 33,2% 33,0% 30,0% 23,2% 28,5% 33,9% 

Coréia do Sul 13,0% 16,1% 16,5% 21,4% 22,9% 24,0% 25,2% 

Ásia e Pacífico 89,9% 86,1% 88,7% 88,9% 88,0% 89,9% 91,9% 

Outros 0,1% 4,5% 5,1% 4,4% 4,7% 2,3% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 11 - Irã - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris por Dia) 

– 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

América Latina 50,0 50,0 60,0 45,0 35,0 52,5 58,8 

Europa Oriental 120,0 100,0 110,0 104,0 90,0 124,9 139,9 

França 159,3 137,1 102,8 72,9 76,3 111,4 124,8 

Alemanha 19,9 16,2 18,3 5,1 1,3 0,5 0,5 

Itália 292,9 286,4 209,7 206,5 189,0 202,2 226,5 

Holanda 75,5 71,6 64,9 23,4 30,3 46,4 52,0 

Europa Ocidental 1033,9 949,2 920,8 744,3 620,6 708,8 794,0 

Oriente Médio 25,0 25,0 30,0 27,6 25,0 26,5 29,7 

África 190,0 150,0 200,0 160,9 120,0 166,4 186,3 

Japão 460,3 496,6 409,5 536,6 530,5 652,2 730,5 

Ásia e Pacífico 1093,1 1016,8 1171,4 1102,8 1203,0 1202,6 1347,0 

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,6 128,4 

TOTAL 2512,0 2291,0 2492,2 2184,6 2093,6 2396,3 2684,1 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 12 - Irã - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 1998-

2004 

 

Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

América Latina 2,0% 2,2% 2,4% 2,1% 1,7% 2,2% 2,2% 

Europa Oriental 4,8% 4,4% 4,4% 4,8% 4,3% 5,2% 5,2% 

França 6,3% 6,0% 4,1% 3,3% 3,6% 4,6% 4,6% 

Alemanha 0,8% 0,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

Itália 11,7% 12,5% 8,4% 9,5% 9,0% 8,4% 8,4% 

Holanda 3,0% 3,1% 2,6% 1,1% 1,4% 1,9% 1,9% 

Europa Ocidental 41,2% 41,4% 36,9% 34,1% 29,6% 29,6% 29,6% 

Oriente Médio 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 

África 7,6% 6,5% 8,0% 7,4% 5,7% 6,9% 6,9% 

Japão 18,3% 21,7% 16,4% 24,6% 25,3% 27,2% 27,2% 

Ásia e Pacífico 43,5% 44,4% 47,0% 50,5% 57,5% 50,2% 50,2% 

Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 4,8% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 13 - Iraque - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris por 

Dia) – 1998-2004 
 

Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 

Estados Unidos 345,2 754,4 658,9 846,1 876,6 239,2 892,4 

América do Norte 358,3 780,9 700,4 922,5 932,8 277,3 1034,7 

Europa Oriental 110,0 70,0 80,0 35,0 24,6 0,0 0,0 

França 168,4 146,2 146,3 95,8 81,4 8,0 29,9 

Alemanha 19,3 16,7 4,4 0,4 0,9 0,6 2,2 

Itália 113,6 137,0 177,7 79,3 53,9 34,7 129,5 

Holanda 108,2 162,4 63,5 95,3 68,0 13,1 48,9 

Europa Ocidental 739,0 831,7 781,1 398,6 414,3 87,6 326,7 

Oriente Médio 75,0 75,0 75,0 85,0 78,4 10,4 38,8 

Japão 17,2 98,3 72,0 5,4 12,6 10,7 40,0 

Ásia e Pacífico 135,3 232,2 227,4 47,3 44,5 13,4 49,8 

Outros 0,0 141,1 175,9 221,8 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 1417,6 2130,9 2039,8 1710,2 1494,6 388,6 1450,0 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 14 - Iraque - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 

1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 

Estados Unidos 24,4% 35,4% 32,3% 49,5% 58,7% 61,6% 61,5% 

América do Norte 25,3% 36,6% 34,3% 53,9% 62,4% 71,4% 71,4% 

Europa Oriental 7,8% 3,3% 3,9% 2,0% 1,6% 0,0% 0,0% 

França 11,9% 6,9% 7,2% 5,6% 5,4% 2,1% 2,1% 

Alemanha 1,4% 0,8% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 

Itália 8,0% 6,4% 8,7% 4,6% 3,6% 8,9% 8,9% 

Holanda 7,6% 7,6% 3,1% 5,6% 4,5% 3,4% 3,4% 

Europa Ocidental 52,1% 39,0% 38,3% 23,3% 27,7% 22,5% 22,5% 

Oriente Médio 5,3% 3,5% 3,7% 5,0% 5,2% 2,7% 2,7% 

Japão 1,2% 4,6% 3,5% 0,3% 0,8% 2,8% 2,8% 

Ásia e Pacífico 9,5% 10,9% 11,1% 2,8% 3,0% 3,4% 3,4% 

Outros 0,0% 6,6% 8,6% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
 

Tabela 15 - Kuwait - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris por 

Dia) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 219,3 158,0 270,5 238,5 215,9 164,7 179,1 

América do Norte 219,5 158,0 270,5 238,5 215,9 164,7 179,1 

França 16,9 15,0 27,1 20,3 11,6 34,4 33,9 

Alemanha 16,3 14,8 13,0 2,2 2,4 0,0 0,0 

Itália 0,0 2,7 31,8 13,2 0,6 0,0 1,2 

Holanda 95,2 82,4 131,6 121,8 29,9 80,3 90,9 

Europa Ocidental 186,0 116,2 203,4 159,3 118,8 108,4 121,7 

África 53,8 24,8 25,0 25,0 0,0 0,0 13,0 

Japão 391,9 346,4 395,7 411,0 522,8 295,5 904,1 

Ásia e Pacífico 724,1 647,2 699,2 739,4 803,3 961,2 1101,0 

Outros 6,8 2,0 32,6 51,9 0,0 8,6 0,0 

TOTAL 1190,2 948,2 1230,7 1214,1 1138,0 1242,9 1414,9 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 16 - Kuwait - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 

1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 18,4% 16,7% 22,0% 19,6% 19,0% 13,3% 12,7% 

América do Norte 18,4% 16,7% 22,0% 19,6% 19,0% 13,3% 12,7% 

França 1,4% 1,6% 2,2% 1,7% 1,0% 2,8% 2,4% 

Alemanha 1,4% 1,6% 1,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 

Itália 0,0% 0,3% 2,6% 1,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Holanda 8,0% 8,7% 10,7% 10,0% 2,6% 6,5% 6,4% 

Europa Ocidental 15,6% 12,3% 16,5% 13,1% 10,4% 8,7% 8,6% 

África 4,5% 2,6% 2,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Japão 32,9% 36,5% 32,2% 33,9% 45,9% 23,8% 63,9% 

Ásia e Pacífico 60,8% 68,3% 56,8% 60,9% 70,6% 77,3% 77,8% 

Outros 0,6% 0,2% 2,6% 4,3% 0,0% 0,7% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 17 - Líbia - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris por 

Dia) – 1998-2004 
 

Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

América do Norte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 

Europa Oriental 5,0 7,5 3,5 13,7 7,5 4,4 1,6 

Áustria 30,6 22,9 12,9 25,5 13,6 11,5 22 

França 49,5 46,0 48,5 60,8 46,5 70,9 82,3 

Alemanha 264,2 250,0 233,7 202,5 187,7 180,1 256,7 

Itália 539,7 438,9 466,9 409,6 484,6 431,7 444,6 

Espanha 130,8 128,1 140,7 145,4 129,9 153,0 144,2 

Suíça 19,5 37,6 36,3 47,7 43,5 49,3 47,5 

Europa Ocidental 1131,0 974,2 986,5 963,9 961,1 1048,2 1172,6 

África 20,0 10,0 15,0 10,0 13,6 20,1 21,2 

Ásia e Pacífico 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 53,9 47,0 

Outros 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8 20,6 

TOTAL 1161,0 991,7 1005,0 987,6 983,6 1126,5 1284,5 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 18 - Líbia - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 

1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

América do Norte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Europa Oriental 0,4% 0,8% 0,3% 1,4% 0,8% 0,4% 0,1% 

Áustria 2,6% 2,3% 1,3% 2,6% 1,4% 1,0% 1,7% 

França 4,3% 4,6% 4,8% 6,2% 4,7% 6,3% 6,4% 

Alemanha 22,8% 25,2% 23,3% 20,5% 19,1% 16,0% 20,0% 

Itália 46,5% 44,3% 46,5% 41,5% 49,3% 38,3% 34,6% 

Espanha 11,3% 12,9% 14,0% 14,7% 13,2% 13,6% 11,2% 

Suíça 1,7% 3,8% 3,6% 4,8% 4,4% 4,4% 3,7% 

Europa Ocidental 97,4% 98,2% 98,2% 97,6% 97,7% 93,0% 91,3% 

África 1,7% 1,0% 1,5% 1,0% 1,4% 1,8% 1,7% 

Ásia e Pacífico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 4,8% 3,7% 

Outros 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 1,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 94,7% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 19 - Nigéria - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris por 

Dia) – 1998-2004 
 

Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 805,5 654,4 904,3 855,8 580,8 848,9 877,1 

América do Norte 827,2 676,0 931,2 868,7 644,3 931,3 951,4 

América Latina 92,1 110,1 105,7 151,9 136,4 164,5 236,2 

França 120,4 94,7 91,5 103,3 88,8 104,1 106,2 

Alemanha 40,2 22,2 37,8 60,9 56,7 57,9 55,0 

Itália 34,5 26,2 23,7 35,4 31,5 34,5 29,0 

Europa Ocidental 478,1 426,3 437,9 534,2 412,3 444,3 484,5 

Europa Oriental 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 23,9 21,7 

África 118,4 130,4 129,8 149,0 140,6 170,5 211,0 

Japão 12,3 23,5 15,1 11,8 79,0 73,6 80,2 

Ásia e Pacífico 315,6 362,4 379,2 385,7 462,0 449,0 451,3 

Outros 1,4 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 

TOTAL 1832,8 1705,1 1986,4 2089,4 1798,2 2183,5 2356,1 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 20 - Nigéria - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 

1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 43,9% 38,4% 45,5% 41,0% 32,3% 38,9% 37,2% 

América do Norte 45,1% 39,6% 46,9% 41,6% 35,8% 42,7% 40,4% 

América Latina 5,0% 6,5% 5,3% 7,3% 7,6% 7,5% 10,0% 

França 6,6% 5,6% 4,6% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 

Alemanha 2,2% 1,3% 1,9% 2,9% 3,2% 2,7% 2,3% 

Itália 1,9% 1,5% 1,2% 1,7% 1,8% 1,6% 1,2% 

Europa Ocidental 26,1% 25,0% 22,0% 25,6% 22,9% 20,3% 20,6% 

Europa Oriental 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 1,1% 0,9% 

África 6,5% 7,6% 6,5% 7,1% 7,8% 7,8% 9,0% 

Japão 0,7% 1,4% 0,8% 0,6% 4,4% 3,4% 3,4% 

Ásia e Pacífico 17,2% 21,3% 19,1% 18,5% 25,7% 20,6% 19,2% 

Outros 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 21 - Qatar - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris por 

Dia) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 

Estados Unidos 1,4 0,9 0,0 0,2 8,9 3,0 3,9 

América do Norte 1,4 0,9 0,0 0,2 14,8 3,0 4,0 

Japão 349,2 391,0 390,3 427,2 444,8 371,7 347,8 

Ásia e Pacífico 561 546,4 563,1 561,5 555,1 534,8 535,8 

Outros 10 33,2 54,5 43,8 10,9 2,9 0,0 

TOTAL 572,4 580,5 617,6 605,5 580,8 540,7 542,7 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 22 - Qatar - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) – 

1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 1,5% 0,6% 0,7% 

América do Norte 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 2,5% 0,6% 0,7% 

Japão 61,0% 67,4% 63,2% 70,6% 76,6% 68,7% 64,1% 

Ásia e Pacífico 98,0% 94,1% 91,2% 92,7% 95,6% 98,9% 98,7% 

Outros 1,7% 5,7% 8,8% 7,2% 1,9% 0,5% 0,5% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 23 - Venezuela - Exportações de Petróleo por Destino (Milhares de Barris 

por Dia) – 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 1455,3 1.114,6 1.117,8 1.151,0 872,3 750,9 1018,2 

Canadá 102,9 108,6 96,9 85,7 63,3 28,0 51,3 

América do Norte 1558,2 1.223,2 1.214,8 1.236,7 935,6 804,6 1106,0 

América Latina 532,4 577,6 671,2 611,2 464,5 416,0 391,6 

Alemanha 49,7 38,4 26,2 28,7 15,7 19,3 15,7 

Itália 2,6 1,3 2,0 2,8 6,2 4,3 0,0 

Holanda 13 12,6 7,4 9,3 4,7 0,0 0,0 

Espanha 31,3 24,4 22,5 32,7 39,5 16,4 9,1 

Grã-Bretanha 29,1 20,4 16,0 22,9 22,2 22,6 26,8 

Europa Ocidental 150,3 122,1 99,5 112,8 126,9 82,0 63,4 

Outros 3 0,1 18,0 4,0 45,0 232,4 5,2 

TOTAL 2243,9 1.923,0 2.003,5 1.964,7 1.572,0 1.535,0 1566,2 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 
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Tabela 24 - Venezuela - Porcentagem de Exportações de Petróleo por Destino (%) 

– 1998-2004 

 
Destino/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estados Unidos 64,9% 58,0% 55,8% 58,6% 55,5% 48,9% 65,0% 

Canadá 4,6% 5,6% 4,8% 4,4% 4,0% 1,8% 3,3% 

América do Norte 69,4% 63,6% 60,6% 62,9% 59,5% 52,4% 70,6% 

América Latina 23,7% 30,0% 33,5% 31,1% 29,5% 27,1% 25,0% 

Alemanha 2,2% 2,0% 1,3% 1,5% 1,0% 1,3% 1,0% 

Itália 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,3% 0,0% 

Holanda 0,6% 0,7% 0,4% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 

Espanha 1,4% 1,3% 1,1% 1,7% 2,5% 1,1% 0,6% 

Grã-Bretanha 1,3% 1,1% 0,8% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 

Europa Ocidental 6,7% 6,3% 5,0% 5,7% 8,1% 5,3% 4,0% 

Outros 0,1% 0,0% 0,9% 0,2% 2,9% 15,1% 0,3% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: OPEC (2003), OPEC (2004b) e OPEC (2005) 

 

Tabela 25 - Reservas Provadas em Bilhões de Barris – 1980-2004 

 
País/Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Arábia Saudita 168,0 167,9 165,5 168,8 171,7 171,5 169,7 169,6 
Argélia 8,2 8,1 9,4 9,2 9,0 8,8 8,8 8,6 
Emirados Árabes 30,4 32,2 32,4 32,3 32,5 33,0 97,2 98,1 
Indonésia 11,6 11,0 10,5 10,1 9,6 9,2 9,0 9,0 
Irã 58,3 57,0 56,1 55,3 58,9 59,0 92,9 92,9 
Iraque 30,0 32,0 59,0 65,0 65,0 65,0 72,0 100,0 
Kuwait 67,9 67,7 67,2 67,0 92,7 92,5 94,5 94,5 
Líbia 20,3 22,6 22,2 21,8 21,4 21,3 22,8 22,8 
Nigéria 16,7 16,5 16,8 16,6 16,7 16,6 16,1 16,0 
Qatar 3,6 3,5 3,4 3,3 4,5 4,5 4,5 4,5 
Venezuela 19,5 19,9 24,9 25,9 28,0 54,5 55,5 58,1 
Total OPEP 434,6 438,3 467,4 475,3 510,0 535,8 643,0 674,0 
Total Mundo 667,1 687,5 716,8 727,4 761,6 770,4 877,3 908,9 
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País/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Arábia Saudita 255,0 260,1 260,3 260,9 261,2 261,4 261,4 261,5 
Argélia 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 10,0 10,0 
Emirados Árabes 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 
Indonésia 9,0 5,1 5,4 5,9 5,6 5,2 5,0 5,0 
Irã 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 94,3 93,7 
Iraque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kuwait 94,5 97,1 97,0 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 
Líbia 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 29,5 
Nigéria 16,0 16,0 17,1 20,0 21,0 21,0 21,0 20,8 
Qatar 4,5 4,5 3,0 3,0 3,1 3,1 3,5 3,7 
Venezuela 58,5 59,0 60,1 62,6 63,3 64,4 64,9 66,3 
Total OPEP 760,5 764,8 765,9 771,9 773,7 774,5 777,4 785,1 
Total Mundo 996,2 1.003,8 1.001,1 1.005,6 1.011,2 1.012,4 1.017,5 1.026,8 
 
 
 
País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Arábia Saudita 261,4 261,5 261,5 262,8 262,8 262,7 262,8 262,7 262,7 
Argélia 10,8 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,8 11,8 
Emirados Árabes 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 
Indonésia 5,0 4,9 5,1 5,2 5,1 5,1 4,7 4,7 4,7 
Irã 92,6 92,6 93,7 93,1 99,5 99,1 130,7 133,3 132,5 
Iraque 112,0 112,5 112,5 112,5 112,5 115,0 115,0 115,0 115,0 
Kuwait 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 99,0 99,0 
Líbia 29,5 29,5 29,5 29,5 36,0 36,0 36,0 39,1 39,1 
Nigéria 20,8 20,8 22,5 29,0 29,0 31,5 34,3 35,3 35,3 
Qatar 3,7 3,7 3,7 3,7 13,2 15,2 15,2 15,2 15,2 
Venezuela 72,7 74,9 76,1 76,8 76,8 77,7 77,3 77,2 77,2 
Total OPEP 802,8 806,0 810,3 818,2 840,5 847,9 881,7 891,1 890,3 
Total Mundo 1.048,8 1.058,4 1.069,5 1.088,4 1.115,8 1.139,7 1.176,9 1.188,3 1.188,6
 
Fonte: BP (2005) 
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Tabela 26 - Percentagem de Reservas Provadas (%) – 1980-2004 

 
País/Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Arábia Saudita 25,19% 24,41% 23,09% 23,21% 22,55% 22,26% 19,35% 18,66% 

Argélia 1,23% 1,18% 1,32% 1,27% 1,18% 1,14% 1,00% 0,94% 

Emirados Árabes 4,56% 4,68% 4,51% 4,45% 4,27% 4,28% 11,08% 10,79% 

Indonésia 1,74% 1,60% 1,47% 1,39% 1,26% 1,19% 1,03% 0,99% 

Irã 8,74% 8,29% 7,83% 7,60% 7,73% 7,66% 10,58% 10,22% 

Iraque 4,50% 4,65% 8,23% 8,94% 8,53% 8,44% 8,21% 11,00% 

Kuwait 10,18% 9,85% 9,37% 9,21% 12,17% 12,00% 10,77% 10,40% 

Líbia 3,05% 3,29% 3,10% 2,99% 2,81% 2,76% 2,60% 2,51% 

Nigéria 3,05% 3,29% 3,10% 2,99% 2,81% 2,76% 2,60% 2,51% 

Qatar 0,54% 0,50% 0,48% 0,46% 0,59% 0,58% 0,51% 0,50% 

Venezuela 2,93% 2,89% 3,47% 3,56% 3,68% 7,07% 6,33% 6,39% 

Total OPEP 65,15% 63,75% 65,20% 65,34% 66,96% 69,54% 73,29% 74,16% 

Total Mundo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 
País/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita 25,60% 25,91% 26,01% 25,95% 25,83% 25,82% 25,69% 25,46% 

Argélia 0,92% 0,92% 0,92% 0,91% 0,91% 0,91% 0,98% 0,97% 

Emirados Árabes 9,85% 9,77% 9,80% 9,76% 9,70% 9,69% 9,64% 9,55% 

Indonésia 0,90% 0,51% 0,54% 0,59% 0,55% 0,51% 0,49% 0,48% 

Irã 9,32% 9,25% 9,27% 9,23% 9,18% 9,17% 9,27% 9,13% 

Iraque 10,04% 9,96% 9,99% 9,94% 9,89% 9,88% 9,83% 9,74% 

Kuwait 9,49% 9,68% 9,69% 9,60% 9,54% 9,53% 9,48% 9,40% 

Líbia 2,29% 2,27% 2,28% 2,27% 2,25% 2,25% 2,24% 2,87% 

Nigéria 2,29% 2,27% 2,28% 2,27% 2,25% 2,25% 2,24% 2,87% 

Qatar 0,45% 0,45% 0,30% 0,30% 0,31% 0,31% 0,34% 0,36% 

Venezuela 5,87% 5,88% 6,00% 6,23% 6,26% 6,37% 6,38% 6,46% 

Total OPEP 76,34% 76,19% 76,50% 76,77% 76,51% 76,51% 76,40% 76,45% 

Total Mundo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Arábia Saudita 24,93% 24,71% 24,45% 24,15% 23,55% 23,05% 22,33% 22,11% 22,10% 
Argélia 1,03% 1,06% 1,06% 1,04% 1,01% 0,99% 0,96% 0,99% 0,99% 
Emirados Árabes 9,32% 9,24% 9,14% 8,99% 8,76% 8,58% 8,31% 8,23% 8,23% 
Indonésia 0,47% 0,46% 0,48% 0,48% 0,46% 0,45% 0,40% 0,40% 0,40% 
Irã 8,83% 8,75% 8,76% 8,55% 8,92% 8,69% 11,10% 11,21% 11,14% 
Iraque 10,68% 10,63% 10,52% 10,34% 10,08% 10,09% 9,77% 9,68% 9,68% 
Kuwait 9,20% 9,12% 9,02% 8,87% 8,65% 8,47% 8,20% 8,33% 8,33% 
Líbia 2,81% 2,79% 2,76% 2,71% 3,23% 3,16% 3,06% 3,29% 3,29% 
Nigéria 2,81% 2,79% 2,76% 2,71% 3,23% 3,16% 3,06% 3,29% 3,29% 
Qatar 0,35% 0,35% 0,35% 0,34% 1,18% 1,33% 1,29% 1,28% 1,28% 
Venezuela 6,93% 7,08% 7,12% 7,06% 6,89% 6,82% 6,57% 6,50% 6,50% 
Total OPEP 76,55% 76,15% 75,76% 75,18% 75,33% 74,40% 74,92% 74,99% 74,91% 
Total Mundo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Fonte: BP (2005) 
 

 

Tabela 27 – Razão R/P - Reservas Provadas Sobre Produção (em Anos) – 1980-

2004 

 
País/Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Arábia Saudita 44,8 44,8 65,1 93,4 103,8 130,5 89,3 101,0 

Argélia 19,7 21,1 24,3 24,1 21,7 21,0 20,1 19,1 

Emirados Árabes 47,7 57,2 64,5 68,4 69,4 71,7 167,1 167,7 

Indonésia 20,2 18,8 21,6 19,5 17,5 18,7 17,3 17,4 

Irã 108,0 118,3 64,2 61,7 79,0 73,3 123,8 108,6 

Iraque 30,9 96,7 163,6 161,1 145,0 124,9 103,9 114,6 

Kuwait 105,9 156,3 213,4 164,3 206,7 224,8 214,0 241,6 

Líbia 29,9 49,4 51,7 51,9 57,4 56,9 58,7 62,3 

Nigéria 22,2 31,4 35,6 36,7 32,9 30,3 30,0 32,4 

Qatar 20,7 22,4 27,2 28,9 34,9 39,1 34,7 39,2 

Venezuela 24,0 25,2 34,9 38,3 41,4 85,5 80,7 83,3 

Total OPEP 40,7 47,8 58,9 65,3 71,4 78,6 82,5 87,0 

Total Mundo 29,0 31,6 34,3 35,2 36,2 36,7 39,8 41,0 
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País/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita 122,1 126,4 100,4 81,1 78,7 79,9 78,8 78,5 

Argélia 20,1 19,8 18,7 18,7 19,0 19,0 20,7 20,6 

Emirados Árabes 165,9 132,8 117,7 101,8 107,1 110,0 108,3 111,5 

Indonésia 18,0 9,5 9,6 9,7 9,7 8,9 8,6 8,6 

Irã 108,3 87,9 77,8 72,7 72,2 68,5 69,3 68,6 

Iraque 98,5 96,5 127,5 960,1 515,7 601,8 542,2 516,7 

Kuwait 201,4 189,0 275,7 1429,1 245,5 135,9 126,8 124,1 

Líbia 59,4 53,7 43,9 43,4 42,4 44,6 43,7 56,2 

Nigéria 29,3 24,7 25,1 28,0 28,5 28,4 28,9 28,6 

Qatar 34,2 30,6 18,9 19,5 17,3 18,6 21,2 22,0 

Venezuela 80,2 80,4 73,3 68,6 69,4 68,1 64,6 61,4 

Total OPEP 89,5 84,1 78,8 79,0 75,4 73,4 72,4 72,4 

Total Mundo 43,2 42,9 41,9 42,2 42,1 42,0 41,5 41,3 

 
País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Arábia Saudita 77,3 75,6 75,1 80,8 75,7 77,7 80,3 70,4 68,0 

Argélia 21,4 21,6 21,2 20,5 19,6 19,8 18,4 17,4 16,7 

Emirados Árabes 108,1 107,5 104,8 116,4 107,2 110,3 126,1 105,2 100,5 

Indonésia 8,6 8,6 9,2 10,1 9,6 10,0 10,0 10,9 11,5 

Irã 67,5 67,2 66,6 70,8 71,4 72,8 104,9 91,3 88,9 

Iraque 528,8 264,4 145,0 121,3 119,3 132,6 154,8 233,3 155,5 

Kuwait 124,2 123,7 121,5 132,2 125,7 126,4 142,1 121,2 111,9 

Líbia 55,7 54,3 54,6 56,7 66,9 69,2 71,7 72,0 66,7 

Nigéria 26,6 24,6 28,4 38,5 36,9 38,0 44,7 42,7 38,5 

Qatar 17,8 14,1 13,6 12,7 42,2 48,8 53,2 45,5 42,1 

Venezuela 63,5 61,8 59,4 64,8 63,4 65,8 65,8 80,7 71,0 

Total OPEP 72,2 69,3 67,0 70,5 69,0 71,2 78,3 74,7 69,8 

Total Mundo 41,1 40,2 39,8 41,2 40,8 41,7 43,3 42,3 40,6 

 

Fonte: BP (2005) 
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Tabela 28 - Exportações Totais dos Países da OPEP em milhões de dólares (m 

US$) – 1982-2003 

 
País/Ano 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Arábia Saudita 79.081 45.861 37.545 27.476 20.183 23.198 24.376 

Argélia 13.170 12.703 12.803 12.861 8.255 9.470 8.429 

Emirados Árabes 18.224 15.391 15.990 14.764 10.129 12.765 12.250 

Indonésia 22.328 21.146 21.888 18.587 14.805 17.136 19.219 

Irã 20.452 21.507 17.087 14.175 7.171 11.916 10.709 

Iraque 10.033 8.161 9.317 10.409 7.465 9.705 9.609 

Kuwait 10.961 11.574 12.280 10.597 7.251 8.264 7.758 

Líbia 13.984 12.341 11.148 12.314 7.711 7.986 6.673 

Nigéria 12.176 10.363 11.849 13.111 5.083 7.560 6.875 

Qatar 4.341 3.357 4.513 3.419 1.849 1.985 2.210 

Venezuela 16.590 13.937 15.997 14.438 8.660 10.577 10.244 

Total OPEP 223.322 178.324 172.401 154.136 100.548 122.549 120.340 

 
País/Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita 28.369 44.416 47.697 50.287 42.395 42.614 50.041 

Argélia 10.222 14.707 13.313 12.147 10.864 9.946 11.178 

Emirados Árabes 17.596 23.544 24.436 24.756 23.640 27.390 29.176 

Indonésia 22.160 25.675 29.142 33.967 36.823 40.053 45.418 

Irã 13.081 19.305 18.661 19.868 18.080 19.434 18.360 

Iraque 12.284 10.314 377 518 457 453 496 

Kuwait 11.476 7.042 1.088 6.572 10.246 11.260 12.785 

Líbia 8.034 13.225 11.234 10.793 8.544 7.865 8.510 

Nigéria 7.871 13.671 12.264 11.886 11.590 11.319 12.248 

Qatar 2.687 3.529 3.047 3.736 3.181 3.146 3.481 

Venezuela 13.286 17.497 15.155 14.185 14.686 16.089 18.457 

Total OPEP 149.055 194.915 178.405 190.707 182.499 191.563 212.145 
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País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arábia Saudita 60.728 60.732 38.822 50.690 77.481 67.973 72.464 92.029 

Argélia 14.066 14.657 11.090 12.522 21.650 19.132 18.820 24.105 

Emirados Árabes 33.613 34.014 31.059 36.495 49.878 48.773 49.596 56.833 

Indonésia 49.814 53.444 48.847 48.666 62.124 56.447 58.120 62.631 

Irã 22.391 18.381 13.118 21.030 28.345 23.904 28.186 33.899 

Iraque 731 4.602 5.500 12.750 20.603 15.905 13.157 7.587 

Kuwait 14.889 14.224 9.554 12.164 19.436 16.203 15.369 20.287 

Líbia 10.155 9.576 6.032 7.961 12.689 11.376 11.604 14.344 

Nigéria 16.142 16.525 11.346 13.227 21.174 17.688 18.573 24.047 

Qatar 3.752 3.791 4.880 7.061 11.424 10.156 10.771 12.613 

Venezuela 23.060 21.624 17.193 20.190 31.802 27.409 24.482 25.800 

Total OPEP 251.337 231.943 182.246 224.565 326.804 289.558 298.662 350.378 

 

Fonte: OPEC (2005) 

 

Tabela 29 - Exportações de Petróleo dos Países da OPEP em milhões de dólares (m 

US$) – 1982-2003 

 
País/Ano 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Arábia Saudita 78.119 44.829 36.282 25.930 18.060 20.427 20.205 

Argélia 11.149 9.655 9.778 9.668 5.161 6.555 5.725 

Emirados Árabes 15.956 13.016 12.037 10.896 6.865 7.900 7.627 

Indonésia 15.493 13.558 12.477 9.083 5.501 6.157 5.042 

Irã 18.690 20.273 15.713 13.012 5.900 9.400 8.419 

Iraque 9.933 7.816 8.863 10.097 6.905 9.416 9.312 

Kuwait 9.066 10.069 10.996 9.451 6.378 7.523 6.840 

Líbia 13.692 12.341 10.970 12.132 7.568 6.293 6.070 

Nigéria 11.883 9.941 11.534 12.568 4.770 7.024 6.267 

Qatar 4.214 2.993 4.386 3.068 1.720 1.829 1.709 

Venezuela 15.633 13.857 14.824 12.956 7.178 9.054 8.158 

Total OPEP 205.810 160.331 149.844 130.846 77.992 93.565 87.362 
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País/Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita 24.095 40.129 43.607 46.527 38.621 38.138 43.547 

Argélia 6.815 9.588 8.464 7.885 6.902 6.335 6.938 

Emirados Árabes 10.215 14.846 14.356 14.251 12.118 11.683 12.822 

Indonésia 6.062 7.404 6.714 6.619 5.693 6.005 6.443 

Irã 11.315 16.831 15.276 15.184 12.773 13.576 14.973 

Iraque 11.876 9.594 351 482 425 421 461 

Kuwait 10.432 6.385 874 6.221 9.711 10.459 12.054 

Líbia 6.573 10.715 10.211 9.326 7.689 7.170 7.763 

Nigéria 7.470 13.265 11.792 11.642 10.859 11.040 11.512 

Qatar 1.955 3.273 2.828 2.870 2.811 2.623 2.987 

Venezuela 10.001 13.953 12.302 11.336 10.859 12.292 13.987 

Total OPEP 108.798 147.973 128.766 134.335 120.454 121.736 135.482 

 
País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arábia Saudita 54.272 53.343 32.569 44.880 70.866 59.788 63.814 84.908 

Argélia 8.826 8.352 5.691 8.314 14.204 11.736 12.370 16.476 

Emirados Árabes 14.980 15.269 11.131 15.021 26.148 22.414 21.768 25.153 

Indonésia 7.879 7.243 4.600 6.580 10.935 8.944 8.583 9.685 

Irã 19.441 15.553 10.048 16.098 25.443 21.420 19.219 26.124 

Iraque 680 4.280 5.111 12.104 19.771 15.685 12.593 7.519 

Kuwait 14.132 13.468 8.472 11.026 18.185 14.980 14.060 18.780 

Líbia 9.543 8.905 5.612 7.734 12.230 10.875 10.482 13.567 

Nigéria 14.888 14.391 8.754 12.453 20.040 17.188 17.083 22.184 

Qatar 3.489 3.744 3.357 4.775 7.834 6.964 6.885 8.814 

Venezuela 19.659 18.140 12.007 16.465 26.755 20.300 20.940 21.838 

Total OPEP 169.785 164.685 109.350 157.449 254.411 212.295 209.799 257.051 

 

Fonte: OPEC (2005) 

164
 

 



Tabela 30 - Porcentagem das Receitas de Exportações de Petróleo sobre as 

Receitas Totais de Exportação do País (%) – 1982-2003 

 
País/Ano 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Arábia Saudita 98,78% 97,75% 96,64% 94,37% 89,48% 88,06% 82,89% 

Argélia 84,65% 76,01% 76,37% 75,17% 62,52% 69,22% 67,92% 

Emirados Árabes 87,55% 84,57% 75,28% 73,80% 67,78% 61,89% 62,26% 

Indonésia 69,39% 64,12% 57,00% 48,87% 37,16% 35,93% 26,23% 

Irã 91,38% 94,26% 91,96% 91,80% 82,28% 78,89% 78,62% 

Iraque 99,00% 95,77% 95,13% 97,00% 92,50% 97,02% 96,91% 

Kuwait 82,71% 87,00% 89,54% 89,19% 87,96% 91,03% 88,17% 

Líbia 97,91% 100,00% 98,40% 98,52% 98,15% 78,80% 90,96% 

Nigéria 97,59% 95,93% 97,34% 95,86% 93,84% 92,91% 91,16% 

Qatar 97,07% 89,16% 97,19% 89,73% 93,02% 92,14% 77,33% 

Venezuela 94,23% 99,43% 92,67% 89,74% 82,89% 85,60% 79,64% 

Total OPEP 92,16% 89,91% 86,92% 84,89% 77,57% 76,35% 72,60% 

 
País/Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita 84,93% 90,35% 91,43% 92,52% 91,10% 89,50% 87,02% 

Argélia 66,67% 65,19% 63,58% 64,91% 63,53% 63,69% 62,07% 

Emirados Árabes 58,05% 63,06% 58,75% 57,57% 51,26% 42,65% 43,95% 

Indonésia 27,36% 28,84% 23,04% 19,49% 15,46% 14,99% 14,19% 

Irã 86,50% 87,18% 81,86% 76,42% 70,65% 69,86% 81,55% 

Iraque 96,68% 93,02% 93,10% 93,05% 93,00% 92,94% 92,94% 

Kuwait 90,90% 90,67% 80,33% 94,66% 94,78% 92,89% 94,28% 

Líbia 81,81% 81,02% 90,89% 86,41% 89,99% 91,16% 91,22% 

Nigéria 94,91% 97,03% 96,15% 97,95% 93,69% 97,54% 93,99% 

Qatar 72,76% 92,75% 92,81% 76,82% 88,37% 83,38% 85,81% 

Venezuela 75,27% 79,75% 81,17% 79,92% 73,94% 76,40% 75,78% 

Total OPEP 72,99% 75,92% 72,18% 70,44% 66,00% 63,55% 63,86% 
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País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arábia Saudita 89,37% 87,83% 83,89% 88,54% 91,46% 87,96% 88,06% 92,26% 

Argélia 62,75% 56,98% 51,32% 66,40% 65,61% 61,34% 65,73% 68,35% 

Emirados Árabes 44,57% 44,89% 35,84% 41,16% 52,42% 45,96% 43,89% 44,26% 

Indonésia 15,82% 13,55% 9,42% 13,52% 17,60% 15,84% 14,77% 15,46% 

Irã 86,83% 84,61% 76,60% 76,55% 89,76% 89,61% 68,19% 77,06% 

Iraque 93,02% 93,00% 92,93% 94,93% 95,96% 98,62% 95,71% 99,10% 

Kuwait 94,92% 94,69% 88,67% 90,64% 93,56% 92,45% 91,48% 92,57% 

Líbia 93,97% 92,99% 93,04% 97,15% 96,38% 95,60% 90,33% 94,58% 

Nigéria 92,23% 87,09% 77,15% 94,15% 94,64% 97,17% 91,98% 92,25% 

Qatar 92,99% 98,76% 68,79% 67,62% 68,57% 68,57% 63,92% 69,88% 

Venezuela 85,25% 83,89% 69,84% 81,55% 84,13% 74,06% 85,53% 84,64% 

Total OPEP 67,55% 71,00% 60,00% 70,11% 77,85% 73,32% 70,25% 73,36% 

 

Fonte: OPEC (2005) 

 

Tabela 31 - Dívida Externa em Milhões de Dólares (m US$) – 1988-2003 

 
País/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita 15.225 16.964 15.494 17.395 17.265 18.785 19.951 17.355 

Argélia 25.572 29.775 27.308 31.691 30.288 29.279 33.061 34.756 

Emirados Árabes 10.860 11.053 11.623 10.153 10.983 10.963 13.400 10.827 

Indonésia 51.286 54.056 68.027 77.243 86.438 88.440 99.179 108.278 

Irã 4.933 6.279 11.462 14.534 16.479 15.930 20.884 21.392 

Iraque 20.143 22.573 22.574 21.493 21.390 20.840 20.566 21.709 

Kuwait 7.680 8.194 8.238 4.135 9.505 10.032 9.915 9.991 

Líbia 5.459 5.684 4.884 4.338 4.613 3.153 3.272 3.317 

Nigéria 30.396 34.109 30.431 30.321 28.571 27.291 25.394 24.871 

Qatar 929 938 1.369 1.803 1.285 2.121 4.644 6.523 

Venezuela 28.823 28.504 44.395 44.366 45.942 45.228 42.277 39.334 

Total OPEP 201.306 218.129 245.805 257.472 272.759 272.062 292.543 298.353 
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País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arábia Saudita 15.866 22.624 29.302 45.742 42.312 38.883 35.341 30.498 

Argélia 36.756 35.691 34.288 29.938 25.773 23.431 21.602 22.963 

Emirados Árabes 10.876 12.349 18.171 20.151 16.324 14.952 17.828 16.978 

Indonésia 111.778 124.464 122.237 120.166 113.251 108.405 97.327 98.156 

Irã 20.555 16.387 16.569 13.284 12.061 10.883 10.739 15.484 

Iraque 20.984 20.397 20.442 - - - - - 

Kuwait 7.538 9.427 9.381 10.992 9.870 8.864 10.204 13.052 

Líbia 3.255 3.655 3.620 5.539 5.094 4.535 5.387 4.622 

Nigéria 22.730 25.543 27.622 23.438 23.767 21.260 20.656 21.320 

Qatar 7.726 8.603 7.968 9.706 10.281 10.473 9.541 9.348 

Venezuela 36.849 32.813 32.960 34.513 32.821 31.587 31.667 32.284 

Total OPEP 294.913 311.953 322.560 313.469 291.554 273.273 260.292 264.705 

 

Fonte: OECD (2000) e OECD (2004) 

 

Tabela 32 - Porcentagem da Dívida Externa sobre as Receitas de Exportação de 

Petróleo (%) – 1988-2003 

 
País/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita 75,35% 70,40% 38,61% 39,89% 37,11% 48,64% 52,31% 39,85% 

Argélia 446,67% 436,90% 284,81% 374,42% 384,12% 424,21% 521,88% 500,95% 

Emirados Árabes 142,39% 108,20% 78,29% 70,72% 77,07% 90,47% 114,70% 84,44% 

Indonésia 1017,18% 891,72% 918,79% 1150,48% 1305,91% 1553,49% 1651,61% 1680,55%

Irã 58,59% 55,49% 68,10% 95,14% 108,53% 124,72% 153,83% 142,87% 

Iraque 216,31% 190,07% 235,29% 6123,36% 4437,76% 4903,53% 4885,04% 4709,11%

Kuwait 112,28% 78,55% 129,02% 473,11% 152,79% 103,31% 94,80% 82,89% 

Líbia 89,93% 86,47% 45,58% 42,48% 49,46% 41,01% 45,63% 42,73% 

Nigéria 485,02% 456,61% 229,41% 257,13% 245,41% 251,32% 230,02% 216,04% 

Qatar 54,36% 47,98% 41,83% 63,76% 44,77% 75,45% 177,05% 218,38% 

Venezuela 353,31% 285,01% 318,18% 360,64% 405,28% 416,50% 343,94% 281,22% 

Total OPEP 230,43% 200,49% 166,11% 199,95% 203,04% 225,86% 240,31% 220,22% 
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País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arábia Saudita 29,23% 42,41% 89,97% 101,92% 59,71% 65,03% 55,38% 35,92% 

Argélia 416,45% 427,33% 602,50% 360,09% 181,45% 199,65% 174,63% 139,37% 

Emirados Árabes 72,60% 80,88% 163,25% 134,15% 62,43% 66,71% 81,90% 67,50% 

Indonésia 1418,68% 1718,40% 2657,33% 1826,23% 1035,67% 1212,04% 1133,95% 1013,48%

Irã 105,73% 105,36% 164,90% 82,52% 47,40% 50,81% 55,88% 59,27% 

Iraque 3085,88% 476,57% 399,96% - - - - - 

Kuwait 53,34% 70,00% 110,73% 99,69% 54,28% 59,17% 72,57% 69,50% 

Líbia 34,11% 41,04% 64,50% 71,62% 41,65% 41,70% 51,39% 34,07% 

Nigéria 152,67% 177,49% 315,54% 188,21% 118,60% 123,69% 120,92% 96,11% 

Qatar 221,44% 229,78% 237,35% 203,27% 131,24% 150,39% 138,58% 106,06% 

Venezuela 187,44% 180,89% 274,51% 209,61% 122,67% 155,60% 151,23% 147,83% 

Total OPEP 173,70% 189,42% 294,98% 199,09% 114,60% 128,72% 124,07% 102,98% 

 

Fonte: OPEC (2005), OECD (2000) e OECD (2003) 

 

Tabela 33 - Saldo em Transações Correntes (em milhares de US$) – 1982-2003 

 
País/Ano 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Arábia Saudita 7.573 -16.852 -18.401 -12.932 -11.795 -9.773 -7.340 

Argélia -183 -85 74 1.015 -2.230 141 -2.040 

Emirados Árabes 7.001 5.257 7.463 6.946 2.370 4.086 2.533 

Indonésia -5.324 -6.338 -1.856 -1.923 -3.911 -2.098 -1.397 

Irã 5.733 358 -414 -476 -5.155 2.090 -1.869 

Iraque -11.679 -2.051 -730 -488 -942 2.400 1.974 

Kuwait 4.963 5.311 6.428 4.798 5.616 4.561 4.602 

Líbia -1.560 -1.643 -1.457 1.906 -155 -1.036 -1.826 

Nigéria -7.282 -4.332 123 2.604 211 -73 -296 

Qatar 1.124 410 830 549 -189 -132 -261 

Venezuela -4.246 4.427 4.651 3.327 -2.245 -1.390 -5.809 

Total OPEP -3.880 -15.538 -3.289 5.326 -18.425 -1.224 -11.729 
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País/Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita -9.538 -4.152 -27.546 -17.740 -17.268 -10.487 -5.325 

Argélia -1.081 1.420 2.367 1.020 362 -1.820 -2.305 

Emirados Árabes 4.549 5.230 1.634 3.043 4.369 2.078 3.875 

Indonésia -1.108 -2.988 -4.260 -2.780 -2.106 -2.792 -6.431 

Irã -191 327 -9.448 -6.504 -4.215 4.950 3.358 

Iraque 3.037 2.654 -860 -500 -250 -229 -402 

Kuwait 9.136 3.886 -26.479 -450 2.499 3.227 5.016 

Líbia -1.026 2.201 -219 1.407 -1.366 26 1.650 

Nigéria 1.090 4.988 1.203 2.268 -780 -2.128 -2.578 

Qatar -4 306 -100 -9 -659 -502 -2.160 

Venezuela 2.161 8.279 1.736 -3.749 -1.993 2.541 2.014 

Total OPEP 7.025 22.151 -61.972 -23.994 -21.407 -5.136 -3.288 

 
País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arábia Saudita 680 305 -13.150 412 14.317 9.353 11.873 22.271 

Argélia 1.190 3.210 -920 300 9.143 7.025 4.583 7.030 

Emirados Árabes 4.946 5.174 894 898 12.158 6.543 3.534 6.856 

Indonésia -7.663 -4.889 4.096 5.785 7.985 6.899 7.823 7.336 

Irã 5.232 2.213 -2.139 6.589 12.645 5.985 3.731 3.935 

Iraque -523 819 1.168 2.018 3.269 1.031 2.282 1.136 

Kuwait 7.107 7.935 2.215 5.010 14.672 8.324 4.192 8.652 

Líbia 1.220 1.550 -351 2.136 9.257 5.516 3.109 6.641 

Nigéria 3.507 552 -4.315 502 7.015 2.171 1.933 1.439 

Qatar -1.246 -1.679 -455 2.171 4.576 4.152 3.129 4.176 

Venezuela 8.914 3.467 -4.432 1.837 12.106 2.062 7.423 9.624 

Total OPEP 23.364 18.657 -17.389 27.658 107.143 59.061 53.612 79.096 

 

Fonte: OPEC (2005) 
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Tabela 34 – Porcentagem do Saldo em Transações Correntes em relação às 

Exportações de petróleo (%) – 1982-2003 

 
País/Ano 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Arábia Saudita 6,25% -13,08% -15,43% -12,45% -13,74% -11,42% -8,33% 

Argélia -0,41% -0,17% 0,14% 1,75% -3,53% 0,22% -3,60% 

Emirados Árabes 22,87% 18,75% 26,94% 25,70% 10,99% 17,24% 10,70% 

Indonésia -5,65% -7,28% -2,12% -2,17% -4,41% -2,68% -1,58% 

Irã 4,64% 0,24% -0,33% -0,29% -2,60% 1,57% -1,53% 

Iraque -31,76% -5,47% -1,72% -1,10% -2,36% 5,49% 4,55% 

Kuwait 22,99% 25,45% 29,61% 22,37% 31,37% 20,39% 22,24% 

Líbia -4,93% -5,45% -5,16% 6,86% -0,68% -4,92% -7,68% 

Nigéria -9,44% -12,04% 0,35% 7,48% 0,92% -0,32% -1,17% 

Qatar 14,80% 6,32% 12,08% 8,92% -3,74% -2,42% -4,32% 

Venezuela -6,26% 6,55% 7,73% 5,56% -3,69% -2,97% -9,62% 

Total OPEP -0,59% -2,42% -0,54% 0,83% -2,94% -0,22% -2,10% 

 
País/Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arábia Saudita -10,02% -3,56% -21,00% -13,03% -13,08% -7,82% -3,61% 

Argélia -1,97% 2,29% 5,18% 2,13% 0,73% -4,34% -5,66% 

Emirados Árabes 16,68% 15,54% 4,82% 8,59% 12,30% 5,74% 10,45% 

Indonésia -1,09% -2,61% -3,32% -2,00% -1,33% -1,58% -3,18% 

Irã -0,16% 0,28% -7,93% -6,06% -5,71% 4,68% 3,21% 

Iraque 6,27% 5,45% -11,12% -5,84% -2,67% -2,37% -4,02% 

Kuwait 37,58% 21,12% -240,48% -2,23% 10,33% 12,91% 18,64% 

Líbia -4,08% 7,60% -0,68% 4,15% -4,45% 0,09% 6,46% 

Nigéria 4,24% 15,58% 4,05% 8,08% -3,71% -9,10% -9,29% 

Qatar -0,06% 4,16% -1,45% -0,12% -9,21% -6,81% -26,54% 

Venezuela 5,57% 17,09% 3,26% -6,22% -3,34% 4,37% 2,60% 

Total OPEP 1,24% 3,53% -10,35% -3,84% -3,56% -0,79% -0,46% 
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País/Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arábia Saudita 0,43% 0,19% -9,02% 0,26% 7,60% 5,11% 6,31% 10,53% 

Argélia 2,61% 6,72% -1,94% 0,62% 17,11% 12,86% 8,20% 12,50% 

Emirados Árabes 11,09% 10,48% 1,92% 1,63% 17,28% 9,43% 4,97% 9,06% 

Indonésia -3,38% -2,27% 4,29% 4,11% 5,26% 4,86% 4,50% 3,52% 

Irã 4,87% 2,19% -1,81% 5,94% 12,69% 5,04% 3,27% 2,92% 

Iraque -4,96% 5,04% 6,06% 7,93% 9,73% 3,52% 8,50% 5,72% 

Kuwait 22,87% 26,57% 8,82% 17,17% 39,63% 24,32% 11,86% 19,84% 

Líbia 4,37% 5,05% -1,29% 7,01% 26,74% 19,29% 16,06% 28,87% 

Nigéria 10,06% 1,56% -13,08% 1,34% 14,73% 4,55% 4,19% 2,58% 

Qatar -13,75% -14,86% -4,44% 17,52% 25,77% 23,40% 15,88% 20,44% 

Venezuela 12,61% 3,90% -4,63% 1,79% 9,98% 1,63% 7,78% 10,81% 

Total OPEP 3,05% 2,36% -2,62% 3,67% 12,52% 6,94% 6,34% 8,43% 

 

Fonte: OPEC (2005) 

 

Tabela 35 - IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) – 1975, 1990 e 2002 

 
País/Ano 1975 1990 2002 Nível em 2002 

Arábia Saudita 0,504 0,642 0,704 Médio 

Argélia 0,602 0,707 0,768 Medio 

Emirados Árabes 0,704 0,805 0,824 Alto 

Indonésia 0,467 0,623 0,692 Médio 

Irã 0,565 0,649 0,732 Medio 

Iraque - - - - 

Kuwait 0,761 - 0,838 Alto 

Líbia - - 0,794 Medio 

Nigéria 0,324 0,430 0,466 Baixo 

Qatar - - 0,833 Alto 

Venezuela 0,716 0,759 0,778 Medio 

 

Fonte: ONU (2004) 
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Tabela 36 - Taxa de Alfabetização Adulta (%) - 2002 

 
País/Ano 2002  

Arábia Saudita 68,9% 

Argélia 77,9% 

Emirados Árabes 77,3% 

Indonésia 87,9% 

Irã 77,1% 

Iraque - 

Kuwait 82,9% 

Líbia 81,7% 

Nigéria 66,8% 

Qatar 84,2% 

Venezuela 93,1% 

 

Fonte: ONU (2004) 

 

Tabela 37 - Taxa de Desemprego (% sobre a Força de Trabalho) – 2000-2003 

 
País/Ano 2000  2001  2002  2003  

Arábia Saudita - - - - 

Argélia 29,5 27,3 23,7 17,7 

Emirados Árabes 2,3 2,4 2,6 2,7 

Indonésia 6,1 8,1 8,3 8,7 

Irã 13,4 14,1 14,7 12,2 

Iraque - - - - 

Kuwait - - - - 

Líbia - - - - 

Nigéria 2,4 2,5 2,6 2,7 

Qatar - - - - 

Venezuela 13,9 13,3 15,9 21,0 

 

Fonte: IMF (1999), IMF (2004), IMF (2005a), IMF (2005b), IMF (2005c), IMF 

(2005d), IMF (2005e), IMF (2005f) e IMF (2006)  
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Tabela 38 - Composição Populacional por Idade (%) - 2001 

 
País/Faixa Etária 0-14 anos 14-64 anos 65 anos ou +

Arábia Saudita 40,9 56,2 2,9 

Argélia 35,4 60,7 3,9 

Emirados Árabes 26,1 71,2 2,7 

Indonésia 30,2 65,1 4,7 

Irã 32,6 62,7 4,7 

Iraque 40,9 56,2 2,9 

Kuwait 32,2 65,5 2,3 

Líbia 33,6 62,9 3,5 

Nigéria 43,9 53,5 2,6 

Qatar - - - 

Venezuela 33,5 62,1 4,4 

 

Fonte: WORLD BANK (2003) 

 

Tabela 39 - Gastos com Saúde per capita em US$ - 2000 

 
País Valor (US$) 

Arábia Saudita 448 

Argélia 64 

Emirados Árabes 767 

Indonésia 19 

Irã 258 

Iraque 375 

Kuwait 586 

Líbia 246 

Nigéria 8 

Qatar - 

Venezuela 233 

 

Fonte: WORLD BANK (2003) 
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