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RESUMO 

 

O tema de estudo da pesquisa foi a influência da geopolítica do petróleo na fixação dos preços 

do próprio petróleo e a relação quantitativa e qualitativa entre a variação do preço do petróleo 

e a variação dos preços das commodities selecionadas: açúcar; café; milho; soja e trigo. A 

amostra para a pesquisa foi colhida junto ao IPEA e compreendeu o período do primeiro 

trimestre de 1990 até o primeiro trimestre de 2016, 105 observações. Esse período foi escolhido 

em função de não compreender os principais choques negativos de oferta do petróleo da década 

de 1970. O trabalho de pesquisa objetivou a compreensão do comportamento dos preços do 

petróleo a partir da interação entre ofertantes (majors do petróleo e OPEP) e demandantes. A 

partir daí, buscou entender a correlação de longo prazo entre a variação dos preços do petróleo 

e a variação dos preços das commodities agrícolas escolhidas, as quais têm muita importância 

para o equilíbrio da balança comercial brasileira. O referencial teórico para a compreensão da 

geopolítica do petróleo teve como literatura básica os trabalhos de Yergin (2010), Clô (2000) e 

Torres Filho (2004). Para a revisão de literatura sobre as commodities agrícolas, foram 

utilizadas as bibliografias básicas de Von Lampe (2006), Souza et al (2010), Peres (2005), 

Pinazza (2007). Para a verificação da relação quantitativa entre o preço do petróleo e os preços 

das commodities foram feitos alguns procedimentos econométricos de séries temporais, 

incuindo testes de raiz unitária com quebra estrutural e cointegração. A análise econométrica e 

estatística das séries temporais dos preços das commodities selecionadas confirmaram uma 

relação positiva entre a variação dos preços do petróleo e a variação dos preços para todas as 

commodities na maior parte do período da pesquisa, com inversões de sinais temporárias para 

apenas a soja. Esses testes mostraram que essa relação pode não ser verificada no curto prazo, 

porém verifica-se que há uma relação de longo prazo entre as séries.  

 

PALAVRAS-CHAVE: geopolítica do petróleo; commodities; matriz energética; quebra 

estrutural; cointegração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

ABSTRACT 
 

 

The research theme was the influence of petroleum geopolitics on the fixing of oil prices and 

the quantitative and qualitative relationship between oil price variation and selected commodity 

price changes: sugar; coffee; corn; soy and wheat. The sample for the survey was collected from 

the IPEA and comprised the period from the first quarter of 1990 to the first quarter of 2016, 

105 observations. This period was chosen because it did not comprehend the main negative oil 

supply shocks of the 1970s. The research work aimed at understanding the behavior of oil prices 

from the interaction between oil majors and OPEC and demanders . From that point on, it sought 

to understand the long-term correlation between the variation of oil prices and the variation in 

the prices of the chosen agricultural commodities, which are very important for the balance of 

the Brazilian trade balance. The theoretical reference for the understanding of petroleum 

geopolitics was based on the works of Yergin (2010), Clô (2000) and Torres Filho (2004). For 

the review of the literature on agricultural commodities, the basic bibliographies of Von Lampe 

(2006), Souza et al (2010), Peres (2005) and Pinazza (2007) were used. To verify the 

quantitative relationship between oil prices and commodity prices, some time series 

econometric procedures were performed, including unit root tests with structural break and 

cointegration. The econometric and statistical analysis of time series of selected commodity 

prices confirmed a positive relationship between oil price changes and price changes for all 

commodities for most of the period of the survey, with temporary inversions of signals for 

soybean only . These tests showed that this relationship may not be verified in the short term, 

but there is a long-term relationship between the series. 

 

KEY WORDS: petroleum geopolitics; commodities; energy matrix; structural break; 

cointegration. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

          O tema de estudo da pesquisa será a influência da geopolítica do petróleo nos preços do 

petróleo e a relação quantitativa entre a variação do preço do petróleo e a variação dos preços 

internacionais das commodities selecionadas: açúcar; café; milho; soja e trigo. A amostra 

compreende o período do primeiro trimestre de 1990 até o primeiro trimestre de 2016. Os preços 

trimestrais dessas commodities foram transformados em índices, tendo como base o primeiro 

trimestre do ano 2000. A pesquisa buscará enterder a interação entre ofertantes e demandantes 

na fixação dos preços de mercado do petróleo e, a partir daí, compreender a relação de longo 

prazo entre a variação dos preços do petróleo e a variação dos preços das commodities agrícolas 

escolhidas, as quais são muito importantes para o equilíbrio da balança comercial brasileira.   

          O petróleo é a principal ou uma das principais fontes de matérias-primas e a mais 

importante fonte de energia que sustentou e sustentará, por um longo período, o crescimento 

econômico das sociedades contemporâneas. Por ele, disputas econômicas ocorreram, guerras 

foram travadas e, por se tratar de uma fonte de energia não renovável, cujas reservas estão 

desigualmente distribuídas pelo planeta, esteve no centro da geopolítica mundial durante o 

século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, enquanto vigorou a Guerra Fria.  

          A estratégia norte-americana de desenvolvimento da sua indústria petrolífera contribuiu 

para a difusão do petróleo como fonte de energia e matéria prima principal para os países. A 

necessidade de conter o avanço do petróleo soviético sobre o bloco capitalista garantiu a oferta 

em níveis suficiente para manter o preço baixo do petróleo, o que contribuiu para o elevado 

crescimento econômico nos anos dourados do capitalismo. O elevado consumo nos países 

desenvolvidos e a concentração das reservas em áreas de instabilidade política tornou essa 

mercadoria diferente de todas as demais. O entendimento da dinâmica do mercado do petróleo 

necessita da compreensão do confronto de forças entre os países produtores, os países 

consumidores, as potências econômicas e bélicas, e as multinacionais do petróleo. O 

crescimento econômico mundial no pós Segunda Guerra e a substituição do carvão pelo 

petróleo como matriz energética mundial criou um cenário mundial de disputa por essa 

commodity no mercado internacional. Isso ocorreu em virtude dos maiores campos petrolíferos 

estarem concentrados no Oriente médio, Norte da África e Estados Unidos, ao contrário do que 

ocorreu com as jazidas de carvão que são mais bem distribuídas geograficamente pelos 

continentes. Como a produção dos EUA esteve sempre reservada estrategicamente para o 

consumo interno, a demanda, tanto dos países capitalistas desenvolvidos quanto dos 



 
  

14 

 

subdesenvolvidos, teve que ser suprida principalmente pelo Oriente Médio e Norte da África. 

          Enquanto as empresas norte-americanas e britânicas dominaram a exploração do petróleo 

no Oriente Médio e Norte da África a estratégia dos EUA de dominar e garantir a segurança 

energética dos seus aliados funcionou, mas no momento em que a OPEP surgiu e, 

gradativamente, passou a dominar a produção nos países membros, a segurança energética do 

mundo capitalista esteve ameaçada. Enquanto a produção de petróleo nos Estados Unidos foi 

suficiente para suprir o mercado interno, os norte-americanos não intervieram efetivamente nas 

áreas de maior produção. No momento em que sua produção não foi mais capaz de suprir o 

crescimento da demanda interna, os EUA passaram a intervir mais efetivamente para garantir a 

sua segurança energética e a dos aliados.  

          Alguns fatores contribuíram, significativamente, para a afirmação do petróleo como 

matriz energética mundial e principal fonte de matéria prima para a indústria durante o século 

XX: abundância relativa em relação às demais fontes de energia e matéria prima; preço relativo 

menor que os demais combustíveis; estratégia norte-americana de afirmação da sua indústria 

do petróleo; política dos EUA de contenção do avanço do petróleo soviético. Esses fatores 

fizeram com que o preço do petróleo permanecesse baixo e estável no período compreendido 

entre o pós Segunda Guerra e a primeira crise da década de 1970. Não foi coincidência que 

nesse período a economia mundial cresceu a taxas muito elevadas. A estratégia dos EUA de 

controlar a oferta de petróleo mundial foi possível em virtude da afirmação das majors do 

petróleo norte-americanas e britânicas que controlaram a produção no Oriente Médio e Norte 

da África do início do século XX até a década de 1960. Nas décadas seguintes, gradativamente, 

a OPEP passou a controlar a produção nos países membros. A indústria do petróleo nos Estados 

Unidos nasce no século XIX e se expande oligopolizada para o Oriente Médio no século 

posterior. Os grandes capitais nortea-mericanos e britânicos dominaram verticalmente todas as 

etapas do setor petrolífero até a década de 1960, o que viabilizou a política pública dos EUA de 

dominância da principal fonte de matéria prima e energia do planeta. 

          Enquanto as majors americanas e britânicas dominaram a exploração nos países 

anfitriões, os conflitos de interesse entre os países da OPEP e as potências capitalistas ficaram 

adormecidos. No momento em que a OPEP reivindicou o controle efetivo da exploração das 

suas reservas, esses conflitos vieram à tona, culminando com a Guerra do Golfo Pérsico em 

1990. Essa Guerra marcou a intervenção mais efetiva dos EUA na geopolítica da região e 

deixou os países da OPEP mais vulneráveis às influências das potências ocidentais, em especial 

aos interesses dos ianques. Os países árabes tinham com o bloco socialista uma aliança que 

mantinha o equilíbrio de forças na região. Com o fim da “Guerra Fria” e a saída efetiva dos 
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soviéticos da região, os "órfãos da perestroika", países árabes da OLP, sentiram-se 

extremamente ameaçados e o Estado de Israel viu a sua superioridade aumentar 

significativamente no Golfo.  

          O acirramento dos conflitos de interesses e o domínio da OPEP na produção de petróleo 

na região teve como consequência a diminuição relativa da participação do petróleo dos países 

membros na produção mundial. Isso ocorreu porque as multinacionais do petróleo direcionaram 

os investimentos para áreas de maior estabilidade política, mas contribuiu para a elevação 

relativa das reservas da OPEP em função da diminuição da sua produção, ou seja, as 

explorações em novas áreas diminuíram a dependência momentânea do petróleo da OPEP, pois 

com o aumento futuro da demanda, as reservas dos países membros dessa organização se 

tornaram essenciais para sustentar o crescimento econômico mundial. 

          A perda efetiva de poder do oligopólio das majors e a entrada de outras empresas no 

mercado petrolífero mundial aumentou a competição e contribuiu para maior flutuação do preço 

do petróleo no mercado internacional. A partir do momento em que o petróleo passou a ser 

negociado nas bolsas de valores, os fundamentos microeconômicos da interação entre oferta e 

demanda deixaram de funcionar satisfatoriamente e, portanto, as variações de preço passaram 

a não traduzir o comportamento real da demanda, dificultando os produtores na tomada de 

decisão quanto à produção e aos investimentos. 

          O cenário mais recente da geopolítica do petróleo envolve outros atores que passaram a 

demandar elevadas quantidades de petróleo em função do tamanho das suas economias e do 

elevado crescimento econômico mais recente, como foi o caso dos países dos BRICs. Esses 

novos players exercerão maior pressão sobre a demanda mundial de energia e matérias primas 

e, consequentemente, haverá maior disputa pelas reservas de petróleo disponíveis.  

          Em virtude da expectativa de elevação futura dos preços do petróleo e da necessidade de 

utilização de fontes de energia menos poluidoras, os biocombustíveis deverão elevar a sua 

participação na matriz energética mundial. As fontes de energia renováveis ainda são pouco 

utilizadas pelos países na substituição do petróleo como fonte de energia em virtude do custo 

produtivo ainda ser muito superior ao custo de produção do petróleo, mas, com os acordos 

internacionais mais recentes para a conservação do clima, este cenário deverá mudar e, 

consequentemente, a demanda por fontes de energia menos poluidoras deverá aumentar 

significativamente. 

          O petróleo esteve no cerne da geopolítica mundial durante todo o século XX, 

principalmente no pós Segunda Guerra, quando a demanda por essa commodity elevou-se 

significativamente. No século XXI, não será diferente. Pelo menos até que seja substituído por 
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outra fonte de energia e matéria prima abundante e mais barata, o petróleo continuará no centro 

das disputas entre as nações. A substituição plena do petróleo por outra matéria prima capaz de 

suprir satisfatoriamente as necessidades industriais e de energia está muito longe de acontecer. 

Parcialmente, podemos ter uma substituição dessa commodity por fontes de energia renováveis 

menos poluidoras, mas ainda não há nenhuma matéria prima que possa ser produzida em escala 

suficiente para substituir todas as utilizações do petróleo. Pode ocorrer uma restrição relativa 

da queima dos combustíveis fósseis em função da necessidade de redução da emissão de 

carbono no ambiente, mas as utilizações industriais da matéria prima do petróleo ainda está 

muito longe de diminuir. 

          O Brasil tem expressiva importância na produção e exportação de açúcar, café, milho e 

soja. O trigo tem um peso relativo na pauta importadora brasileira, bem como é consumido 

mundialmente, e para o petróleo, a partir da exploração do pré-sal1, o Brasil se tornará 

autossuficiente ou até poderá se tornar exportador líquido dessa commodity e de seus derivados. 

Entre o petróleo, a soja e o açúcar há duas relações: na primeira, os derivados do petróleo são 

computados no custo produtivo dessas commodities agrícolas, seja como insumo produtivo ou 

pelo custo de transporte; na segunda, os combustíveis derivados do petróleo (gasolina e GNV) 

têm como substitutos o etanol, produzido a partir da cana; para a gasolina, o etanol também é 

um bem complementar, pois a gasolina que é vendida nos postos de combustíveis recebe um 

percentual de álcool2. O óleo de soja pode ser considerado um bem complementar do biodiesel, 

pois este é produzido a partir de uma mistura que recebe óleo de soja. Portanto há indícios de 

que haja uma relação forte entre a variação do preço do petróleo e o preço da soja. Há também 

uma relação de substituibilidade entre o etanol produzido a partir do milho e os combustíveis 

automotivos derivados do petróleo (gasolina e GNV), mas o Brasil não tem um complexo 

produtor de etanol a partir do milho que tenha escala significativa, apesar de ter um dos custos 

mundiais mais baixos na produção do milho3. Outros países se utilizam dessa forma de 

produção do etanol. Como destaque, podemos utilizar como exemplo a produção de etanol dos 

EUA que utiliza como matéria prima o milho. 

                                                           
1 A média anual da produção operada na camada pré-sal em 2016, a qual inclui a produção da Petrobras e de 

parceiros, foi recorde, atingindo 1,02 milhão bpd (barris de petróleo/dia) de petróleo e superando a produção de 

2015 em 33% (fonte: Relatório da administração da Petrobras de 2016). 
2 Atualmente a gasolina comum recebe 27% de adição de álcool anidro, enquanto a gasolina premium o percentual 

é de 25% (CIMA).  
3 O milho produzido no Centro-Oeste, especialmente na porção norte do Mato Grosso, é um dos mais baratos do 

mundo. Na safra passada de 2014/2015 o cereal chegou a ser vendido abaixo do mínimo estabelecido pelo governo 

federal, em R$ 13,56 a saca de 60 quilos, ou R$ 226 por tonelada. A Usimat, por exemplo, chegou a pagar R$ 208 

pela tonelada (Portal Nova Cana, acesso 28/10/2016). 
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          Comparando a produção e a utilização dos insumos da produção do milho com a 

produção da soja no Brasil, verificamos que o complexo da soja é muito mais diversificado e 

encadeado que o complexo do milho. Enquanto este utiliza o insumo milho basicamente para a 

produção de alimentação humana e ração animal, o complexo da soja é utilizado também como 

matéria prima para a produção de biocombustível4. Os complexos produtivos do milho, da soja 

e do açúcar têm um elevado encadeamento com os demais setores produtivos da economia5, 

principalmente em relação ao complexo produtivo de biocombustíveis e em relação à atividade 

abate e produtos de carne. Para este setor, o milho e a soja fornecem matérias-primas para a 

produção de ração animal que é um insumo muito importante para essa atividade econômica. 

          Os produtores das commodities agrícolas enfrentam uma dificuldade na fase do plantio 

que é a previsibilidade dos preços desses produtos no período da colheita, ou seja, eles não 

sabem qual o preço que vigorará no mercado no momento da venda da safra e, portanto, não 

sabem, previamente, o retorno financeiro que terão. A atividade agrícola, em virtude da 

dificuldade de previsibilidade de mercado e de outras características intrínsecas, possui risco 

elevado. Além da dificuldade de se prever o preço das vendas após a colheita, os agricultores 

enfrentam a dificuldade na previsão dos custos que incorrerão nas fases de plantio, de colheita 

e de comercialização. Alguns desses custos têm relação direta e indireta com a variação dos 

derivados do petróleo, seja em função dos custos de transporte da safra ou devido aos insumos, 

produzidos a partir do petróleo, que são utilizados nas diversas fases da atividade agrícola. 

          O trabalho de pesquisa buscará ajudar, em parte, a resolução desse problema que é 

melhorar a previsibilidade dos custos relacionados com os insumos derivados do petróleo. O 

objetivo geral é investigar a relação quantitativa e qualitativa que há entre os preços 

internacionais das commodities escolhidas e os preços internacionais do petróleo. Para atingir 

esse objetivo, a pesquisa terá como objetivos específicos: o entendimento do funcionamento da 

indústria do petróleo, ou seja, a caracterização do tipo de mercado a partir da interação entre as 

empresas multinacionais do petróleo, os países produtores individuais, os demandantes (países 

                                                           
4 O complexo de soja é uma das maiores cadeias agroindustriais do Brasil, seu principal destino é o processamento 

do grão em óleo e proteína. Do grão esmagado, aproximadamente 80% é convertido em farelo e o restante em 

óleo. O farelo é o insumo fundamental para a produção de aves, ovos e suínos enquanto o óleo tem ampla utilização 

na indústria e na produção de biodiesel. A intensificação do esmagamento da soja tem provocado um vínculo 

crescente entre a indústria, a agricultura e a pecuária (SOUZA et al, 2010). 
5 Os dados disponíveis para o Brasil (MIP 2010), com 67 atividades. No que tange aos multiplicadores de produção, 

os maiores valores foram encontrados para as atividades: abate e produtos de carne, inclusive os produtos do 

laticínio e da pesca, 2,5174; outros produtos alimentares, 2,3921; fabricação de biocombustíveis, 2,3356. Destaque 

também para a atividade de fabricação e refino de açúcar, 2,2919. O multiplicador de produção corresponde à 

variação do valor da produção total, que ocorrerá em todas as atividades da economia brasileira, a partir da variação 

de unidade monetária gasta em demanda final em uma determinada atividade da economia. 
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importadores e consumidores finais); compreender a geopolítica do petróleo que envolve a 

OPEP, as grandes potências capitalistas, as grandes empresas produtoras e os demais países 

consumidores; entender as relações de substituibilidade e complementariedade entre os 

derivados do petróleo e os biocombustíveis que podem ser produzidos a partir das commodities 

selecionadas na pesquisa. 

A possibilidade de entender o comportamento dos preços do petróleo ajudará os 

agricultores na previsibilidade de parte significativa dos custos, bem como a verificação de 

possível relação direta entre a variação dos preços das commodities escolhidas e a variação dos 

preços do petróleo ajudará na tomada de decisão dos agricultores no período de plantio. 

          A importância do tema em questão se dá em função desses produtos terem elevada 

importância na pauta comercial brasileira, bem como a importância que o milho e a soja têm na 

produção de ração animal. Há fortes indícios de que a possível influência do preço do petróleo 

se dá diretamente nos preços das commodities escolhidas e direta e indiretamente nos preços de 

outros produtos agropecuários exportados, como por exemplo os preços do boi e do frango via 

elevação dos custos de transporte e outros custos, bem como pela influência no preço da ração 

que é um dos insumos mais importante na criação desses animais. O valor das exportações do 

agronegócio brasileiro teve uma participação de 45,90% do total das exportações brasileiras em 

2016. Ele foi o responsável direto pelo superavit da balança comercial brasileira no período de 

2001 a 2016, mostrando a elevada dependência que o Brasil tem das exportações de produtos 

agrícolas para equilibrar o balanço de pagamentos (Agrostat Brasil a partir de dados da 

SECEX/MDIC). 

          Os trabalhos de pesquisa que existem sobre a relação de longo prazo entre a variação dos 

preços do petróleo e a variação dos preços das commodities agrícolas indicam que há uma 

relação direta de causalidade, mas a maioria desses trabalhos não incluem a geopolítica do 

petróleo na análise. Portanto há uma lacuna na literatura que esse trabalho de pesquisa pretende 

explorar na tentativa de responder algumas questões importantes: qual o tipo de causalidade 

entre a variação dos preços do petróleo e a variação de preços dessas commodities; qual a 

relação mais importante (complementaridade ou substituibilidade) entre o petróleo a soja, o 

milho e o açúcar (cana-de-açúcar), que são matérias primas utilizadas para a produção de 

biocombustíveis, de alimentos e de ração animal; qual a relação do petróleo com as outras 

commodities escolhidas; qual o tipo de mercado que melhor caracteriza a formação de preços 

do petróleo (concorrência perfeita, monopólio ou oligopólio); qual a importância da geopolítica 

do petróleo na formação de seus preços; o processo histórico de formação do mercado do 

petróleo tem importância na previsão do comportamento dos seus preços e, consequentemente, 
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das commodities agrícolas escolhidas; a necessidade de substituição gradativa do consumo de 

petróleo por outras fontes de energia menos poluidoras alterará a relação entre o preço do 

petróleo e os preços da soja, do milho e do açúcar (cana-de-açúcar), que são, alternativamente, 

utilizados na fabricação de combustíveis.  

          Portanto, o tema da pesquisa em questão, apesar de ter elevada relevância para o 

agronegócio brasileiro, ainda é pouco explorado em virtude de haverem poucos trabalhos 

científicos com essa abordagem e esses trabalhos, em quase sua maioria, não incluem na 

pesquisa a questão da geopolítica do petróleo que torna esse mercado muito sujeito a crises de 

oferta. 

          Além dessa introdução ao tema, a dissertação será estruturada da seguinte forma: no 

segundo capítulo, será feita a revisão de literatura sobre a geopolítica do petróleo; no terceiro 

será feita a revisão bibliográfica sobre as commodities agrícolas escolhidas; no quarto, será 

apresentada a metodologia dos testes econométricos que serão realizados; no quinto teremos os 

resultados dos testes econométricos e estatísticos feitos para a comprovação ou não da hipótese 

de relação de correlação de longo prazo entre o preço do petróleo e os preços das commodities 

selecionadas; e no sexto teremos a conclusão da pesquisa. 
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2. A GEOPOLÍTICA DO PETRÓLEO 
 
 

          Neste capítulo, utilizaremos as literaturas que tratam do desenvolvimento da indústria do 

petróleo desde o seu nascimento até a fase atual. Procuraremos compreender a trajetória 

histórica, a formação e o tipo de mercado, a relação entre ofertantes e demandantes, a 

geopolítica que envolve a indústria do petróleo e as inter-relações entre os seus principais 

atores: empresas multinacionais produtoras; Governos dos países produtores e dos países 

importadores; a OPEP; e os consumidores finais. A compreensão da relação entre os atores 

principais será importante para entender a formação dos preços do petróleo, bem como entender 

os movimentos especulativos que ocorrem frequentemente nesse mercado. 

          Para contextualizar a problemática do comportamento dos preços dos petróleos e de seus 

derivados, levando-se em conta os condicionantes geopolíticos inerentes a essa indústria, será 

feita uma revisão dos acontecimentos históricos da indústria do petróleo, desde o seu 

surgimento nos Estados Unidos, passando para a exploração no Oriente Médio, até o 

desenvolvimento mais recente da exploração em outras áreas marginais. Essa análise se mostra 

importante para identificar elementos de dependência da trajetória, responsáveis pelas atuais 

características do mercado internacional do petróleo. O referencial teórico terá como literatura 

básica os trabalhos de Yergin (2010), Clô (2000) e Torres Filho (2004). A partir desse 

referencial teórico, será analisado o comportamento da indústria do petróleo ao longo das 

diversas fases de expansão, procurando entender o comportamento da demanda e da oferta de 

mercado. O tipo de mercado será analisado levando-se em consideração a elasticidade-renda e 

a elasticidade-preço da demanda, tanto no curto quanto no longo prazo. A caracterização do 

tipo de mercado é muito importante para entendermos o comportamento histórico dos preços a 

partir da interação entre ofertantes e demandantes. Será analisada a geopolítica do petróleo 

durante a “Guerra Fria”, pois nesse período os Estados Unidos usaram o controle de preço do 

petróleo em prol da sua estratégia geopolítica de contenção do avanço da produção de petróleo 

soviética, a qual, entre 1955 e 1960, havia dobrado devido à exploração de novas áreas 

(TORRES FILHO, 2004). 

 

2.1. O nascimento da indústria do petróleo 

           

          A gênese do  petróleo tem como data aproximada o ano de 1859, quando então foi 

descoberto em Titusville (Pensilvânia). Até o final do século XIX a indústria do petróleo era 

um fenômeno quase único Para os Estados Unidos, mas ainda era pouco utilizado como fonte 
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de energia e de matéria prima. Durante esse período, o  querosene foi o principal produto 

derivado utilizado, seguido por óleos lubrificantes, nafta e óleos para fins médicos. Em 1870 o 

consumo de petróleo ainda representava menos de 1% do saldo energético norte-americano e 

em 1900 apenas 4%, em termos absolutos em pouco menos de 9 milhões de toneladas anuais 

(CLÔ, 2000).  

          A utilização do petróleo em escala maior dentro dos Estados Unidos era dificultada pela 

tecnologia limitada da época, pelos altos custos de transporte (ferroviário) e pela grande 

variação no preço de venda: de 16 dólares por barril em 1859, 9,25 em 1860, 0,49 em 1861,  1 

dólar em 1862, antes de saltar para 11 dólares em dezembro 1864. Diante de tal variação 

extrema, é claro por que uma associação de produtores com o objetivo de proteger os interesses 

dos proprietários de poços já existia na Pensilvânia em 1869 (CLÔ, 2000).  

          Desde o seu surgimento, a indústria do petróleo mostrou-se uma atividade que 

apresentava assimetrias elevadas entre ofertantes e demandantes, que se traduziam na acentuada 

volatilidade dos preços durante as fases de expansão da indústria petrolífera. Essa característica 

juntamente com a necessidade de proteger o capital investido incentivou o comportamento 

cartelizado das empresas e, conforme a atividade ganhava força, o número de empresas dentro 

dessa indústria diminuía. Gradativamente, poucas empresas passaram a operar a exploração do 

petróleo no mercado norte-americano. A necessidade de estabilizar os preços e proteger os 

elevados investimentos dificultou a prática do livre mercado na atividade petrolífera e facilitou 

a oligopolização do setor nos Estados Unidos.  

          A segunda fase de expansão da indústria petrolífera ocorreu do início do século XX até 

o final da década de 1930. Essa fase compreendeu tanto o aumento progressivo da produção 

quanto do consumo fora dos Estados Unidos; a integração de outras áreas produtoras, 

principalmente aquelas do Oriente Médio; a criação das grandes multinacionais petrolíferas; e 

o surgimento de mercados regionais importantes fora dos Estados Unidos, com destaque para 

o mercado europeu e o mercado asiático. O início da expansão da indústria do petróleo foi 

marcado pelo surgimento de importantes multinacionais americanas e britânicas denominadas 

as “Sete Irmãs” que dominaram, no início do século XX, a oferta mundial de petróleo: 

- Exxon: anteriormente nomeada Standard Oil de New Jersey, que derivou do desmantelamento 

da Standard Oil Trust, fundada por John D. Rockefeller em 1870; 

 - Royal Dutch-Shell: fundada em 1907 a partir da fusão do Royal Dutch Petr. Co., com a British 

Shell Transportation and Trading Co., que detinha 60% e 40% do capital, respectivamente;  

- British Petroleum (BP): anteriormente a Anglo-Persian Oil Co., fundada em 1909 por William 

Knox D'Arcy, e totalmente de propriedade britânica;  
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- Gulf Oil: criada em 1907 pela família americana Mellon; Vendida em 1984 à Chevron;  

- Chevron: anteriormente nomeada Standard Oil da Califórnia, ela própria derivada do 

desmantelamento, em 1911, do Standard Oil Trust; 

- Mobil Oil: anteriormente chamada Socony Mobil e também decorrente do desmantelamento 

da Standard Ol Trust; 

-Texaco: americana, fundada no início do século 20.  

          A indústria de petróleo tem algumas características peculiares que elevam 

significativamente o risco da atividade e, de certa forma, justificam a oligopolização do setor: 

a) o investimento inicial em capital fixo necessário para início da exploração dos poços de 

petróleo é muito elevado; 

b) A real capacidade dos poços de petróleo somente é confirmada com o início da 

exploração, mesmo com o desenvolvimento das pesquisas geológicas mais modernas; 

c) A expectativa dos preços de mercado são totalmente incertas, pois dependem de 

variáveis econômicas e geopolíticos que são muito difíceis de serem previstas; 

d) O petróleo é um recurso limitado e exaurível no tempo. 

          Apesar do elevado risco, algumas características dessa atividade podem propiciar 

elevado retorno: 

a) baixa elasticidade-preço da demanda6 e alta elasticidade-renda da demanda7; 

b) elevadas economias de escala e escopo; 

c) elevada participação na demanda de energia mundial, pois cerca de 40% do total da 

energia consumida no mundo vem do petróleo; 

d) os insumos essenciais originários do petróleo têm poucos substitutos; 

e) a dependência que a indústria de transporte tem dos combustíveis derivados do 

petróleo; 

f) a baixa relação entre os custos de produção/preço devido ao elevado grau de 

monopólio.  

         Toda a história da indústria do petróleo sempre foi pautada pela incerteza sobre os 

resultados que permeiam essa atividade. As estratégias de competição das empresas sempre 

buscaram a diminuição do risco, a garantia dos retornos mínimos aceitáveis sobre a atividade e 

a sobrevivência das empresas no tempo. As empresas sempre evitaram o comportamento 

                                                           
6 com valores no curto prazo entre -0,12 e -0,24 e no longo prazo entre -0,7 e -0,9. Esses números mostram que 

mesmo no longo prazo, a demanda de energia permanece inelástica à variação dos preços (CLÔ, 2000, cap 01). 
7 Os valores para a área da OCDE estão entre 0,8 e 1,0. Estes valores são muito mais elevados nos países mais 

recentemente industrializados, assumindo uma tendência cada vez mais decrescente quando se atingem níveis de 

plena maturidade industrial (CLÔ, 2000, cap 01). 
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competitivo, buscaram sempre acordos cooperativos que tinham como intuito manter o preço 

do petróleo acima dos custos marginais. Além da cooperatividade, as grandes multinacionais 

do petróleo, para diminuir o risco, utilizaram o mecanismo da verticalização da atividade. Essas 

empresas atuam nas principais atividades do setor: a mineração, que inclui as pesquisas 

geológicas, a extração e o armazenamento; o transporte8 das áreas produtoras até as refinarias; 

o refino propriamente; e a distribuição dos seus derivados. A verticalização da atividade 

envolveu a participação das multinacionais do petróleo nos três setores da economia (primário, 

secundário e terciário).  

          A atividade do petróleo é restringida aos grandes capitais, pois para participar dessa 

atividade as empresas devem ter elevada capacidade de autofinanciamento e de sustentar 

elevadas perdas originárias da flutuação do preço do petróleo no mercado, bem como arcar com 

os elevados custos dos investimentos nas fases pré-operacionais. O elevado capital próprio 

requerido para a participação da exploração do petróleo ocorre em função do elevado risco que 

limita e encarece a aquisição dos empréstimos junto as instituições financeiras. A barreira de 

capital contribuiu para a oligopolização da indústria petrolífera. A maioria das pequenas e 

médias empresas que conseguiram entrar nesse setor faziam parte de conglomerados 

empresariais maiores ou tinham uma legislação protetora, o que ocorreu principalmente com 

empresas controladas pelo Estado ou nacionais, as quais foram protegidas e incentivadas 

visando o alcance de diferentes objetivos estratégicos de cada país com intuito de promover 

uma segurança energética em função da volatilidade do mercado internacional. Uma 

característica da atividade de exploração de petróleo que contribui significativamente para a 

volatilidade dos preços praticados no mercado internacional é o alto nível de investimento pré-

operacional e o baixo custo marginal. O elevado investimento em capital fixo que as empresas 

devem fazer antes de iniciar a extração nos poços de petróleo e o baixo investimento em capital 

variável se traduzem em custo marginal inferior ao custo total médio para níveis elevados da 

produção e o custo total médio da empresa tem um formato “L” em boa parte da trajetória 

produtiva das empresas. Os custos marginais da extração crescem lentamente enquanto houver 

pressão natural no interior do poço que permita a extração espontânea9 do petróleo. Quando a 

                                                           
8 Do total da capacidade de transporte dos petroleiros, 40% são controlados pelas companhias petrolíferas, 

enquanto os restantes 60% pertencem a companhias marítimas que oferecem serviços de transporte com contratos 

temporários por períodos limitados, viagens consecutivas ou viagens únicas (CLÔ, 2000). 
9 No início da exploração os poços de petróleo apresentam pressão interna suficiente para levar os fluídos até a 

superfície por elevação natural. Com o aprofundamento da exploração, a pressão no reservatório cai, não sendo 

suficiente para elevar esses fluidos até a superfície naturalmente e, a partir desse momento, serão utilizados 

métodos de elevação artificial. 
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pressão interna do poço começa a diminuir, o custo marginal da extração se eleva na medida 

em que novas técnicas mais sofisticadas são utilizadas na extração. Isso faz a curva de custo 

total ter uma forma de “U” mais alongado. Essa peculiaridade produtiva incentiva as empresas 

a elevarem a produção com o intuito de recuperarem os elevados investimentos iniciais, bem 

como dificulta os acordos de cotas de produção entre as empresas cartelizadas. As empresas 

sempre serão tentadas a elevar a produção em função do baixo custo marginal por unidade de 

volume e, portanto a oferta agregada do mercado pode superar a demanda, provocando 

diminuição do preço de equilíbrio.  

          A indústria do petróleo apresenta um tipo de risco inerente a sua atividade que 

normalmente não ocorre em outras atividades, é o risco político, que compreende as 

instabilidades políticas que ocorrem nos países anfitriões. As mudanças políticas nos países 

produtores de petróleo são diversas e sempre acabam afetando o nível de custo produtivo e, 

consequentemente, a rentabilidade das empresas. Não podemos esquecer que as maiores 

produções de petróleo passaram a se concentrar no Oriente Médio e no Norte da África, áreas, 

que no decorrer do século XX, passaram a ter as maiores produções e possuem as maiores 

reservas em conjunto, uma vez que a Venezuela individualmente passou a possuir as maiores 

reservas provadas. Essas áreas são zonas de ocorrência de inúmeros conflitos bélicos e 

apresentam regimes políticos que, em sua maioria, não são permeados pela democracia e, 

portanto, possuem maiores instabilidades. A avaliação do risco político irá influenciar o nível 

de capital disponível para a empresa para um determinado investimento e, portanto, o seu custo 

e o custo da remuneração do capital. A natureza perigosa das atividades de mineração, estando 

ligada à disponibilidade de capital de investimento, ajuda a colocar o problema das decisões 

ótimas de investimento, bem como as decisões relacionadas aos preços, em termos de 

sobrevivência no tempo das empresas, em vez da maximização dos seus lucros a curto prazo 

(CLÔ, 2000). 

 

2.2. Comportamento da demanda  

           

          O petróleo tem basicamente duas utilizações alternativas: é utilizado como matéria 

prima10 para a indústria petroquímica e é utilizado como fonte de energia térmica que é 

                                                           
10 Principais aplicações de alguns dos produtos petroquímicos básicos: 

Eteno – o seu principal derivado é o polietileno que é usado na fabricação de sacos plásticos para embalagem de 

produtos alimentícios e de higiene e limpeza, utensílios domésticos, caixas d’água, brinquedos e playgrounds 

infantis. Dentre suas outras aplicações podemos destacar o PVC, usado na construção civil, em calçados e em 

bolsas de sangue. Propeno – é a matéria prima para o polipropileno, usado, por exemplo, em embalagens 

alimentícias e de produtos de higiene e limpeza, peças para automóveis, tapetes, tecidos e móveis. Apresenta, além 
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considerada uma procura derivada. A demanda por outras energias gera indiretamente a procura 

por energia térmica que pode ser obtida pela queima de alguns derivados do petróleo, ou seja, 

a demanda por energia elétrica; energia mecânica; energia térmica; energia química e outras 

energias gera indiretamente a demanda por petróleo. Essa demanda pode ser suprida também 

por outras fontes de energia: fontes renováveis (hidráulicas, solares, biomassas, eólicas, etc.), 

fontes fósseis (carvão, gás natural), geotérmicas e nucleares. A predominância da utilização de 

determinada fonte de energia depende de vários fatores entre os quais podemos destacar:  

a) abundância relativa e seus preços relativos; 

b) características de qualidade; 

c) localização em relação ao uso; 

d) qualidade termodinâmica; 

e) facilidade de uso e possibilidade de armazenamento; 

f) elementos que não podem ser expressos plenamente no fator de preço, como fator de 

poluição do meio ambiente.    

          O petróleo atendeu a quase todos esses requisitos e, por isso, se tornou a fonte de energia 

mais utilizada. O processo de afirmação do petróleo como principal fonte de energia teve início 

nos anos de 1940 (apesar do seu consumo ter se iniciado a partir da sua descoberta em 1859 

nos Estados Unidos) e teve seu pico no final dos anos de 1960, quando se tornou a fonte de 

energia dominante nos países industrializados, substituindo o carvão. O petróleo como fonte de 

matéria prima para as indústrias tem tanta ou mais importância que a sua utilização energética, 

pois não há fontes de  matérias primas capazes de substituí-lo plenamente. 

          A partir da afirmação do petróleo como principal fonte de energia no período pós 

Segunda Guerra Mundial, a demanda aumentou pari passu o crescimento econômico dos países. 

Multiplicando o consumo por um fator de 15 desde o início do século até o final dos anos 80 - 

podemos ver que 80% a 90% de seu aumento pode ser atribuído ao crescimento das economias 

(Como expresso pelo produto interno bruto) (CLÔ, 2000). Duas características principais 

tornam o preço do petróleo muito sensível à demanda: elevada elasticidade-renda11 e baixa 

                                                           
dessa, diversas outras aplicações como, por exemplo, produção de derivados acrílicos para tintas, adesivos, fibras 

e polímero superabsorvente para fraldas descartáveis. Butadieno – usado principalmente na produção de borracha 

sintética, em pneus e solados para calçados, por exemplo. Aromáticos – são matérias-primas para produtos como 

o PET utilizado em garrafas e fibras sintéticas, e o poliestireno, material empregado em eletroeletrônicos, 

eletrodomésticos, embalagens de iogurtes, copos, pratos e talheres e material escolar. Metanol – é insumo para 

produção de biocombustíveis e de diversos intermediários químicos usados, por exemplo, pela indústria de móveis 

e de defensivos agrícolas. Amônia – é uma das matérias-primas para a indústria de fertilizantes, sendo usada na 

produção de uréia e de fertilizantes nitrogenados utilizados nas culturas de milho, cana de açúcar, café, algodão e 

laranja, entre outras. (informações obtidas no acesso à página da PETROBRAS em 26/05/2017). 
11 Entre 0,8 e 1,0 para os países da OCDE e superiores a 1 para os países mais recentemente industrializados (CLÔ, 

2010). 
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elasticidade-preço12 da demanda, principalmente no curto prazo. A elevada elasticidade-renda 

da demanda está relacionada com a necessidade crescente que os países têm de matérias primas 

derivadas do petróleo e energia para sustentar o crescimento econômico, bem como da baixa 

disponibilidade de fontes de energia e matérias primas capazes de substituir o petróleo. Esses 

dois fatores também são as principais causas para a baixa elasticidade-preço da demanda por 

essa commodity. A elasticidade-renda e a elasticidade-preço da demanda estão intimamente 

relacionadas com o fator tempo de resposta da oferta. Os ajustamentos a longo prazo da oferta 

se situam em intervalos de tempo que estão entre um mínimo de 3 a 6 anos, para alteração de 

plantas individuais, a um máximo de até 20 a 30 anos para construção de novas refinarias e 

novos complexos da indústria petroquímica. Na indústria do petróleo, as decisões de 

investimento geram efeitos muito atrasados no tempo. 

          No pós Segunda Guerra Mundial, a demanda por petróleo se elevou significativamente 

principalmente em função do crescimento econômico mundial e da substituição da utilização 

do carvão pelo petróleo como matriz energética mundial. No período de 1949 a 1973, o PIB 

mundial cresceu 4,9% ao ano. Nesse mesmo período o consumo mundial de energia cresceu 

em média 5% ao ano, acompanhando o crescimento do PIB mundial, ao passo que o petróleo 

aumentou de 29% para 45% a sua participação na matriz energética global (CLÔ, 2000, cap. 

5). Outros fatores secundários também tiveram uma contribuição significativa para o aumento 

da demanda de petróleo, dentre os quais podemos destacar: o aumento da importância dos bens 

de consumo duráveis, começando com o automóvel, cuja produção anual mundial subiu de 8 

para 22 milhões de unidades entre os anos de 1950 e 1970 (CLÔ, 2000, cap. 5); e o rápido 

desenvolvimento da indústria petroquímica. 

          Até 1950, 65% do consumo mundial de petróleo ocorria no mercado norte-americano. O 

consumo de petróleo na Europa era muito reduzido porque a demanda de energia ainda era 

suprida, quase integralmente, pela queima do carvão mineral (CLÔ, 2000, cap. 4). As plantas 

da indústria europeia foram construídas para utilizarem o carvão como combustível motriz. 

Esse cenário começou a mudar nos anos 50, quando a demanda de energia cresceu 

significativamente em função da reconstrução no pós Segunda Guerra, a qual foi financiada 

pelo Governo dos Estados Unidos. As grandes empresas produtoras de petróleo viram o 

consumo de energia se manifestar claramente na Europa em função da recuperação econômica 

e aproveitaram o Plano Marshall para acelerar a substituição do carvão pelo petróleo como 

matriz energética europeia e japonesa, a partir da criação de novas plantas industriais. Essas 

                                                           
12 No curto prazo está entre -0,12 e -0,24 e no longo prazo entre -0,7 e -0,9 (CLÔ, 2010). 
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novas plantas foram projetadas para a utilização do petróleo como fonte de energia. Houve 

também a disseminação do petróleo como fonte de matéria prima a partir do desenvolvimento 

da indústria petroquímica. Essa estratégia foi essencial para escoar a crescente produção do 

Oriente Médio e Norte da África em função do fechamento do mercado norte-americano. O 

grande excedente de petróleo dos campos orientais e africanos aceleraram o declínio da 

indústria do carvão em virtude da nova fonte de energia abundante e barata que tinha um custo 

de produção muito inferior ao do carvão. O carvão tinha inicialmente vantagem de preços da 

ordem de 40%, mas em poucos anos viu a sua competitividade despencar com preços entre 20% 

e 100% superiores aos do petróleo em 1960 (CLÔ, 2000, cap. 4).  

          A única possibilidade do carvão competir com o petróleo seria através da utilização de 

uma política fiscal dos governos europeus ou numa intervenção protecionista, semelhante 

àquela praticada pelos Estados Unidos, com quotas de importação de petróleo para o seu 

mercado interno, mas isso foi impossibilitado pelo Plano Marshall. De fato, a política fiscal em 

todos os países europeus se adaptou perfeitamente à estratégia de preços das companhias de 

petróleo. No final dos anos sessenta, a conquista do mercado europeu pelo petróleo e pelas 

grandes empresas poderia ser considerada completa. A participação do carvão no balanço 

energético caiu de 80% para 25%, enquanto a do petróleo subiu de 10% para 60%. Ao mesmo 

tempo, a dependência externa passou de 10% para 65% (CLÔ, 2000, cap. 4). 

 

2.3. Comportamento da oferta 

 

          Um fator importante que deve ser analisado na atividade petrolífera é a descontinuidade 

da curva de oferta agregada potencial. Isso ocorre porque o custo produtivo contabilizado sobre 

a reserva de petróleo provada é muito heterogêneo e a viabilidade de exploração de cada poço 

depende do preço de mercado. Para ilustrar podemos fazer uma analogia da teoria da renda da 

terra ricardiana com a exploração de petróleo. David Ricardo mostrou em sua teoria que a renda 

da terra obtida nas terras agrícolas mais férteis se elevava à medida que a demanda por alimento 

provocava a subida dos preços agrícolas e, consequentemente, novas terras menos férteis eram 

utilizadas para a produção, ou seja, a viabilidade da produção das terras menos férteis dependia 

diretamente dos preços dos alimento e a variação destes era a causa da elevação da renda da 

terra. A exploração de petróleo tem semelhança com a teoria de Ricardo porque as reservas 

marginais provadas de petróleo somente serão exploradas, quando o preço de mercado for 

superior ao custo de exploração. A elevação do preço do petróleo eleva a oferta agregada 

potencial de forma descontínua no tempo, pois incentivará a exploração e produção em novos 
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poços de petróleo, bem como provocará o aumento na produção nos poços antigos. A 

descontinuidade da curva de oferta é mais um fator que pode contribuir para a volatilidade do 

preço de mercado. A variação de preço tem como variável de influência o fator tempo, pois 

uma elevação da demanda do petróleo no mercado no tempo presente incentivará a elevação da 

produção futura, mas a elevação do preço é presente, haja vista o tempo necessário para a 

instalação de novas capacidades de produção. Quanto maior o tempo necessário para a elevação 

da capacidade produtiva, mais fácil será para os vendedores dessa commodity elevarem os 

preços e mantê-los elevados antes de serem afetados pela concorrência de recém-chegados no 

mercado ou de fontes alternativas de energia.   

          O comportamento dos preços de equilíbrio do petróleo dependerá da taxa de crescimento 

da demanda em relação à capacidade ociosa das empresas produtoras. Se a demanda crescer 

mais rápido que a oferta disponível a tendência é que haja picos de preço no mercado 

internacional, pois o tempo necessário para a incorporação de novos poços de petróleo é 

elevado. Durante o intervalo de tempo entre a decisão de aumentar as despesas de pesquisa e o 

aumento da capacidade de produção haverá pressão para o aumento dos preços e permanecerá 

acima do equilíbrio até que a nova capacidade esteja finalmente disponível. A fase de mineração 

tem muita influência sobre os preços do petróleo, mas outras etapas a jusante dessa atividade 

também exercem influência sobre o preço de equilíbrio dessa commodity. Devido a natureza 

integrada da indústria do petróleo, a forma estrutural e o comportamento de cada etapa 

influencia o comportamento e os resultados das etapas seguintes. As fases a jusante apresentam 

elevadas economias de escala e elevada interdependência operacional entre elas. 

          Uma empresa que verticalize as três etapas principais da indústria do petróleo: mineração; 

refino e transporte terá três curvas de custo diferentes, uma para cada etapa. A curva de custo 

total unitário da mineração terá um formato de “U” mais alongado, enquanto a curva de custo 

de refino por unidade de volume terá um formato em “L” descendente e a curva de custo de 

transporte por unidade de volume terá um formato também em “L”. As causas que influenciam 

o formato da curva de custo unitário da etapa de mineração já foram analisadas anteriormente. 

O formato em “L” da curva de custo unitário de refino ocorre devido a combinação de 

economias de escala elevadas com um baixo valor absoluto dos custos operacionais variáveis. 

Isso leva a três condições para a avaliação do comportamento da empresa: (a) a tendência 

decrescente contínua dos custos unitários; (b) uma clara predominância, na sua estrutura, de 

custos fixos sobre variáveis: uma relação de 4 para 1 (para uma utilização plena da capacidade); 

e (c) custos diretos ou marginais muito inferiores aos custos médios (CLÔ, 2000). 

          O comportamento da curva de custo de transporte de petróleo ou dos seus derivados 
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possui dinâmicas semelhantes às do refino. Quanto maior o navio mais elevada será a economia 

de escala, ou seja, a economia de escala está relacionada positivamente com a capacidade em 

toneladas de peso morto do navio (DWT)13 e negativamente relacionada com o custo unitário 

de transporte por volume. Com o aumento da capacidade de transporte dos navios, as empresas 

conseguiram diminuir significativamente o custo para transportar o petróleo das áreas 

produtoras para as áreas consumidoras. A diminuição do custo de transporte alterou a geografia 

mundial do refino do petróleo: no final da década de 30, cerca de 70% da capacidade de refino 

estava localizada no Oriente Médio, no Extremo Oriente e no Caribe; apenas 30% nos mercados 

de consumo. Três décadas mais tarde, 80% da capacidade de refino estava localizada nos 

mercados de consumo (CLÔ, 2000).    

Com o aumento exponencial do comércio e da extensão das rotas, as 

dimensões unitárias dos navios viram uma expansão enorme, dos 

valores médios (para navios na construção) de 21 mil DWT em 1953 

a aproximadamente 50 mil em 1963, atingindo 164 mil em 1973, 

Enquanto as dimensões máximas no início dos anos 80 excederam 

550 mil DWT. Como consequência, a estrutura da frota, por classe 

dimensional - no final dos anos 50, 98% centrada em navios com 

capacidade inferior a 50 mil DWT - experimentou uma mudança 

gradual para as categorias superiores. No final dos anos 80 cerca de 

60% da tonelagem excedeu 125 mil DWT e 45% ultrapassou os 200 

mil DWT (CLÔ, 2000).  
 

          O fenômeno da concentração das refinarias nos mercados consumidores permitiu maior 

adaptação da quantidade refinada à estrutura do consumo do mercado local, contribuiu para a 

otimização dos custos de investimento, supriu o anseios dos países consumidores que queriam 

ter as suas próprias instalações de refinação, que encontraram, também, uma forma de se 

proteger  da vulnerabilidade política dos países exportadores, os quais, em muitos momentos, 

utilizaram a racionalização da produção como arma política em prol de seus interesses. 

 

2.4. O controle dos Estados Unidos na indústria do petróleo 

 

          Os Estados Unidos a partir da Segunda Guerra mundial, quando a indústria do petróleo 

deixou de ser exclusivamente norte-americana, passaram a controlar os preços internos do 

petróleo por meio de políticas públicas que tinham como objetivo influenciar as decisões das 

empresas americanas que, a essa altura, já controlavam mais da metade da oferta de petróleo 

                                                           
13 O porte bruto ou porte (DWT, gross deadweight ou deadweight ) é a soma de todos os pesos variáveis que um 

navio é capaz de embarcar em segurança. Na prática, mede a capacidade comercial dos navios, pelo peso que são 

capazes de transportar, o que dá também uma ideia do seu tamanho. É constituído pelo somatório dos pesos do 

combustível, água, mantimentos, consumíveis, tripulantes, passageiros, bagagens e carga embarcados. O porte é 

normalmente expresso em toneladas, frequentemente referidas como ‘toneladas de peso morto (DWT). 
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mundial14, bem como proteger a indústria de petróleo interna. Para conseguir seus objetivos, os 

EUA aprovaram um aparato regulatório federal e estadual que conflitava e limitava as decisões 

autônomas das empresas. A concorrência era falseada e a alocação de recursos comprometida 

em vez de se expressar em níveis ótimos. Todas as medidas regulatórias adotadas tiveram 

sempre como objetivo principal garantir ao país um alto grau de autonomia no abastecimento 

de petróleo. A política econômica doméstica compreendia quatro mecanismos: regulação da 

produção, restrições de quotas de importação, política fiscal e controle dos preços domésticos. 

          O controle da produção doméstica tinha como objetivo evitar o exaurimento das reservas 

de petróleo norte-americanas em virtude do aumento acentuado da demanda após a Segunda 

Guerra Mundial, bem como evitar a criação de excedentes que provocassem reduções nos 

preços. O controle era feito seguindo o critério de inversão de custos de extração e também da 

variação da demanda. As áreas que tinham menor custo e maior produtividade foram as mais 

afetadas, enquanto as áreas marginais, que tinham menor produtividade, não foram afetadas. 

No Texas, uma das áreas mais ricas em petróleo, a produção foi permitida em 1952 por 261 

dias, descendo para 194 dias durante a ligeira recessão de 1954, para 122 em 1958 após a 

reabertura do Canal de Suez e para um mínimo de 97 dias em 1962 (CLÔ, 2000, cap 3). Em 

períodos de recessão, a produção era reduzida e de expansão econômica a produção era 

aumentada. As consequências dessa medida foram a elevação dos preços e dos custos 

produtivos, bem como a manutenção da oferta a níveis rigorosamente iguais aos da demanda 

corrente. O aumento dos custos se deu em função da diminuição da produção nos campos de 

menores custos produtivos, contribuindo para o aumento do nível dos custos médios das 

empresas. 

          O controle das importações de petróleo para o mercado americano foi adotado com a 

finalidade de permitir aos Estados Unidos dominar por mais algum tempo a produção mundial 

dessa commodity, pois a perspectiva era de que no futuro próximo, com os custos produtivos 

no Oriente Médio declinando acentuadamente no Pós Segunda Guerra, o mercado americano 

perderia o posto de maior produtor exportador mundial. Essa política foi, de certa forma, 

viabilizada pela descoberta de novos campos petrolíferos no Texas. Apesar do sucesso 

momentâneo, esse controle teve três efeitos indesejados: intensificou a redução da relação 

reservas/produção nos campos petrolíferos americanos; elevou os preços no mercado norte-

americano; e intensificou o fluxo de exportação do petróleo mais barato do Oriente Médio para 

                                                           
14 Em 1948, os americanos produziram 275 milhões de toneladas de petróleo, de uma produção global total de 435 

milhões de toneladas (excluindo a URSS). Cinco empresas americanas controlavam mais de 50% das reservas 

petrolíferas no Oriente Médio, em comparação com apenas 10% em 1940 (CLÔ, 2000, cap 2). 
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a Europa e para Japão, em virtude do menor preço de exportação. 

          A política fiscal favorável às empresas garantiu a continuidade dos investimentos, apesar 

dos riscos crescentes enfrentados com a intensificação da exploração norte-americana. Essa 

política adotou três formas básicas: subsídio de exaustão, dedução de custos intangíveis e 

crédito tributário estrangeiro. A provisão para esgotamento significava que as empresas 

estavam sendo autorizadas a deduzir (a partir de 1925) uma percentagem fixa da receita bruta 

da produção de petróleo (27,5% até 1965 e depois 22%) (CLÔ, 2000, cap 3). A dedução 

tributária foi autorizada durante toda a vida produtiva do reservatório e era superior à 

depreciação técnica dos ativos. A intenção com essa mediada era incentivar a produção interna 

para todos os níveis de preços praticados no mercado americano. A dedução tributária dos 

custos intangíveis diminuiu os custos pré-operacionais das empresas, bem como incentivou as 

pesquisas pela descoberta de novos campos petrolíferos dentro dos Estados Unidos. 

          A adoção do crédito tributário estrangeiro beneficiou tanto as empresas quanto os países 

anfitriões das multinacionais americanas. A medida permitia as empresas deduzirem dos 

impostos que deveriam pagar ao fisco norte-americano os tributos pagos nos países onde o 

petróleo era explorado. Isso evitou conflitos das empresas com os países do Oriente Médio e 

do Norte da África, que passaram a exigir maiores retornos para a concessão da exploração 

dentro de seu território. Esse mecanismo começou com a Aranco (multinacional americana do 

petróleo) que concedeu à Arábia Saudita maior participação nos lucros (até 50%), sem ao 

mesmo tempo reduzir as suas margens de lucro. A diferença entre os 12% e os 50% pagos a 

título de imposto de renda a esse país pela Aramco era descontado dos impostos devidos ao 

tesouro dos EUA pela atividade petrolífera exercida em território norte-americano. Esta prática 

foi estendida a todos os outros consórcios americanos que operavam no Oriente Médio.  

          O controle dos preços do petróleo teve como estratégia a prática de um preço base de 

uma área produtiva determinada. Em virtude da sua maior produtividade, no início da Segunda 

Guerra Mundial, o preço base praticado era o do Texas, pois os EUA ainda eram o maior 

produtor e exportador de petróleo do mundo. As empresas americanas, com essa medida do 

governo americano, passaram a praticar um modelo de preço único com diferenciação apenas 

do custo de transporte, ou seja, o preço FOB era o mesmo não importando se o petróleo fora 

produzido no Golfo do México, no norte da África, em algum país do Oriente Médio ou em 

outro local, desde que produzido por uma empresa americana. O controle de preços foi possível 

em virtude das empresas americana controlarem, ainda nesse período, mais de 50% da produção 

mundial. O Governo norte-americano preferiu utilizar essa medida ao invés de barreiras 

tarifárias para proteger o mercado americano, pois era mais conveniente para as  empresas em 



 
  

32 

 

virtude da colusão que permitia uma lucratividade maior, bem como protegeu, eficientemente, 

o mercado americano da concorrência do Oriente Médio. O preço do petróleo foi, portanto, 

mantido em níveis bem superiores aos custos produtivos das empresas e permaneceram mais 

estáveis por um longo período. Por quase uma década após o fim da guerra, não houve alteração 

no mercado mundial do petróleo, bem como as empresas coexistiram pacificamente entre si e 

as suas relações com os países produtores foram relativamente amigáveis. Nada aconteceu que 

pudesse perturbar a estrutura dos preços do petróleo ou alterar o padrão de controle da indústria 

de forma significativa (CLÔ 2000, cap 3). 

 

2.5. A competitividade na indústria do petróleo  

 

          Até a década de 1950 as empresas norte-americanas tiveram o controle da oferta mundial 

de petróleo e, consequentemente, mantiveram os preços administrados estáveis dessa 

commodity em patamares que garantiram a manutenção da hegemonia da indústria petrolífera 

dos Estados Unidos, propiciaram retornos elevados sobre os investimentos, bem como evitaram 

os conflitos com os países anfitriões que estavam, até então, satisfeitos com os retornos sobre 

os contratos de cessão de exploração. A hegemonia das grandes empresas norte-americanas 

começou a diminuir a partir da entrada no mercado de pequenas e médias empresas 

independentes que tinham baixo grau de integração vertical e do esforço dos países produtores 

para aumentarem o controle e o rendimento sobre a exploração do petróleo.  

          A combinação destes dois fatores foi gradualmente erodindo a estrutura organizacional 

das majors e preparando o terreno para que elas fossem encarar uma competição, durante os 

anos setenta, com outras empresas que obtiveram concessões individuais no Oriente Médio. O 

sucesso dessas novas empresas foi conseguido graças aos apoios que tinham de seus governos, 

aos acordos empresariais que firmaram com as empresas locais e da maior rentabilidade sobre 

a exploração que concederam aos países anfitriões. Em 1946 apenas 9 empresas operavam no 

Oriente Médio, as sete maiores (as “Sete Irmãs”) , mais a CFP francesa e o petroleiro armênio 

Colouste Gulbenkian. Em 1956 havia 19, principalmente devido à entrada de americanos 

independentes, enquanto em 1970 o número tinha subido para 81 (Yergin, 2014).   

          A entrada dessas novas firmas no cenário internacional teve como consequência imediata 

a exploração em novas área de extração e  o surgimento de novos players. Grandes campos 

foram descobertos na Argélia, na Líbia, na Nigéria e nos Emirados Árabes. Nos anos sessenta, 
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as reservas provadas de petróleo aumentaram15 em 41%. Desses 32 estavam localizados no 

Oriente Médio e Norte da África e apenas 4,5 nos Estados Unidos. Os custos das novas reservas 

totalizaram apenas 1,5 centavos por tonelada no Oriente Médio e 13 centavos na África, contra 

1,4 dólar nos Estados Unidos e 3 dólares na Europa (CLÔ, 2000, cap 4). A maior parte do 

acréscimo da produção era originário das novas empresas entrantes. Esses novos produtores 

não conseguiram penetrar no mercado norte americano, pois este era inteiramente dominado 

pelas grandes empresas norte-americanas que supriam o mercado dos Estados Unidos 

prioritariamente pela produção doméstica e somente a diferença entre a oferta interna e a 

demanda era importado também por elas. Essa dificuldade fez a produção dos novos entrantes 

ser direcionada para os mercados europeu e japonês, elevando a oferta e pressionando os preços 

dos petróleo para baixo nas transações livres, aquelas que não eram dominadas pelas majors. 

Os recém-chegados tinhas estímulos para elevarem rapidamente a produção com o objetivo de 

recuperarem os investimentos e garantir um fluxo de caixa para pagamento do serviço das 

dívidas, assumidas no período pré-operacional, em virtude dos recursos financeiros limitados 

que possuíam. 

          Gradativamente, conforme um mercado livre de petróleo crescia pari passu o aumento da 

produção das novas entrantes, o poder das grandes empresas de controlar o mercado 

internacional ia diminuindo e os preços eram forçados para baixo. A posição agressiva das 

novas empresas tinha como objetivo a sobrevivência e a proteção dos seus investimentos no 

Oriente Médio e no Norte da África. A estratégia utilizada por elas foi a diversificação dos 

investimentos: intensificação da exploração nos novos campos petrolíferos recém agregados à 

produção; e a ofensiva sobre as áreas até então exploradas pelas grandes empresas norte-

americanas e inglesas. Para ter sucesso, essas empresas deveriam ofertar contratos de 

exploração muito mais vantajosos aos países anfitriões. Os recém-chegados ofereceram aos 

países produtores diversas vantagens que não eram oferecidas pelas majors: extensão de área 

produtiva; controle sobre os investimentos; maiores lucros; participação de empresas locais na 

produção entre outras vantagens. Os países anfitriões viam nesses novos contratos maiores 

perspectivas de retornos e de aumentar o controle dos seus recursos petrolíferos no longo prazo. 

Vários acordos de participação mútua na exploração entre essas empresas e as empresas locais 

passaram a ocorrer. Historicamente, o mais relevante foi o acordo de coparticipação assinado 

em 1957 entre a National Iranian Oil Company e Agip (do grupo ENI) de Enrico Mattei (CLÔ, 

2000, cap 4). Com acordos desse tipo, os países do Oriente Médio e do Norte da África 

                                                           
15 Essas reservas não contabilizam a produção dos países socialistas. 
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começaram aos poucos a se livrar dos monopólios bilaterais impostos pelas majors. Antes da 

entrada das novas empresas, os países produtores somente tinham duas alternativas: permitir a 

exploração do seu petróleo pelas grandes empresas ou adiar a exploração, pois não havia 

empresas domésticas nem estrangeiras capazes de assumir o papel do cartel das “Sete Irmãs”.   

          Outra pressão para a queda dos preços foi o reaparecimento do petróleo soviético nos 

mercados internacionais, que antes da Segunda Guerra Mundial já representava um percentual 

significativo nas exportações soviéticas, mas sua participação no mercado internacional era 

extremamente baixa. No pós-guerra, a produção soviética cresceu e, como a demanda 

energética de energia interna ainda era suprida essencialmente pelo carvão, houve um excedente 

produtivo significativo que era exportado para o bloco socialista e também passou a concorrer 

com o petróleo do ocidente. O preço do petróleo soviético era baixo devido ao modelo produtivo 

do sistema socialista. Em plena Guerra Fria  Enrico Mattei16 firmou em 1958 um contrato de 

compra de petróleo da URSS que representava uma grande percentual das importações 

italianas. Esse contrato provocou fortes reações do bloco capitalista, mas também mostrou o 

novo comportamento da oferta de petróleo mundial.   

          A incorporação dos novos entrantes ao mercado mundial do petróleo provocou um 

processo evolutivo de redução do grau de coordenação oligopolística e de controle do comércio 

pelas grandes empresas petrolíferas. Com a redução do poder do cartel das “Sete Irmãs”, o 

arranjo da oferta mundial de petróleo sofreu alteração. O surgimento de um mercado livre de 

petróleo bruto ofertado pelas pequenas e médias empresas, chamado de mercado spot17 (à vista), 

no qual o preço de oferta era inferior ao praticado pelas majors para contratos de fornecimento 

mais longos, pressionou gradativamente o preço do petróleo bruto para baixo. A pressão para 

baixar os preços foi momentaneamente interrompida pela Guerra da Coreia (1950-53), pelo 

desaparecimento das exportações iranianas após a nacionalização de Mossadeq (1951-54) e 

pela Guerra de Suez (1956-57). Com a volta da normalidade ao mercado internacional, a 

diferença entre os preços publicados e os preços spot tendeu a aumentar a partir de 1958, 

chegando a superar os 25% nos meados dos anos sessenta.  

        Devido do aumento da competição do mercado livre, as majors responderam com uma 

redução de preços publicados nos mercados, mas, diante das fortes reações do países 

produtores, elas tiveram que  manter os preços publicados constantes e passaram a dar 

                                                           
16 Enrico Mattei foi diretor da ENI, empresa estatal fundada pelo governo italiano em 1953. 
17 Mercado spot compreende as transações em que a entrega da mercadoria é imediata e o pagamento é feito à 

vista. Por isso, é também chamado de mercado disponível, mercado físico ou mercado pronto (revista de 

informações e debates do IPEA, edição 21 – 4/4/2006). 
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descontos aos compradores, sendo que esses preços ficaram mais baixos que os praticados no 

mercado à vista. A partir do final dos anos 50, o mercado mundial do petróleo passou a ser 

dividido em três submercados: 

a) o mercado norte-americano, que estava fechado e praticava preços superiores aos 

internacionais; 

b) o mercado soviético, muito restrito ao bloco socialista, com exceção de poucas 

transações com o bloco capitalista; e 

c) o mercado internacional, que, por sua vez, era subdividido no mercado controlado pelas 

grandes empresas, que representavam 85% a 90% do comércio global, e o mercado livre 

ou a domicílio que tratava dos outros 10% a 15% (CLÔ, 2000, cap 4). 

 

2.6. A OPEP e os países produtores 

 

        O aumento da competitividade entre as majors e os recém entrantes elevou a oferta de 

petróleo no bloco capitalista e, consequentemente, implicou redução dos preços praticados 

nesse mercado. Essa redução significou uma queda proporcional na receita do petróleo dos 

países produtores e provocou fortes reações por parte desses países porque suas economias eram 

quase inteiramente baseadas no petróleo. Os países anfitriões não participavam diretamente dos 

processos decisórios das empresas nem havia homogeneidade nas suas políticas fiscais, ou seja, 

cada país tributava a produção em seu território de forma diferente. Na maior parte desses 

países, os impostos recebidos pelos Estados eram calculados com base nos preços publicados. 

Os países viram na concessão de exploração concedida as novas empresas uma oportunidade 

de elevarem os retornos sobre os novos contratos firmados, bem como tinham intenção de 

aumentar o controle sobre a produção interna. O resultado do novo arranjo competitivo elevou 

a oferta a níveis superiores ao da demanda, provocou a redução dos preços e, 

consequentemente, a redução das receitas fiscais desses países.   

          Outro acontecimento que também pressionou os preços para baixo foi o aumento da 

concorrência do petróleo da União Soviética no mercado mundial, especialmente, o Europeu. 

Segundo Yergin (2010), a queda do preço do petróleo ajudaria a estratégia norte-americana de 

conter os avanços do socialismo, pois a venda do petróleo da União Soviética a possibilitaria 

acumular divisas estrangeira para importar máquinas e equipamentos necessários para acelerar 

o seu processo de industrialização. Os Estados Unidos usaram o controle de preço do petróleo 

em prol da sua estratégia geopolítica no período da Guerra Fria. Os EUA queriam conter o 

avanço da produção de petróleo soviética, pois entre 1955 e 1960 a produção havia dobrado por 
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meio da exploração de novas áreas (TORRES FILHO, 2004), os americanos, por meio de sua 

influência no Golfo Pérsico, mantiveram a produção acima da demanda mundial com o intuito 

de conter a ofensiva russa sobre os mercados ocidentais. A entrada de outros países no cenário 

da produção de petróleo mundial comprometeu a hegemonia da produção americana e britânica 

no Golfo Pérsico. A entrada dos italianos e dos japoneses nesse mercado fez os países 

exportadores reverem os seus contratos de concessão com o cartel das “Sete Irmãs” com o 

intuito de elevarem os seus ganhos, pois já não julgavam vantajoso o contrato de partilha dos 

lucros em 50% de igualdade, ou seja, sabiam que poderiam fazer acordos mais vantajosos com 

outros países ou poderiam explorar diretamente as suas reservas.   

          A insatisfação dos Estados produtores com as grandes empresas já havia tempo, mas foi 

intensificada com a questão da queda dos preços. Os Estados produtores passaram a buscar a 

cooperação entre si e a homogeneidade nos contratos firmados com as empresas. Para balancear 

a relação de forças com as grandes empresas e defender os seus interesses, os países produtores 

fundaram a OPEP em Setembro de 1960, que representou um ato político coletivo. A OPEP 

tinha duas linhas de ação fundamentais em matéria de preços: em primeiro lugar, bloquear a 

sua queda através de uma revisão da política fiscal sempre que o preço tender a cair; em segundo 

lugar, padronizar as regras fiscais nos diversos países, eliminando as diferenças nocivas do 

passado. As primeiras resoluções da OPEP significaram que as empresas não poderiam reduzir 

preços antes de consultar os Estados envolvidos. A alteração mais significativa na política fiscal 

foi a substituição do imposto direto sobre o rendimento para um imposto indireto sobre a 

quantidade produzida, em centavos por barril, que passou a representar para a empresa um custo 

e foi incorporado ao preço. O preço dos petróleo passou a ser homogêneo nos países produtores, 

levando-se em conta a diferenciação de qualidade e de localização. Essa medida travou a 

entrada de outras empresas nesse mercado internacional, pois elas perderam competitividade 

em relação as majors. 

       Segundo Yergin (2010), o princípio da tributação dos lucros da produção de petróleo no 

Oriente Médio seria a partilha dos resultados na proporção de 50% para cada parte (empresa 

produtora e governo anfitrião), acordo denominado de “fifty-fifty”. Na prática isso não ocorreu 

em função da diferença entre os preços publicados e os preços de mercado, e da diferença do 

custo produtivo das majors para os das novas entrantes no mercado. Primeiro os preços de 

mercado eram inferiores aos publicados, segundo os custos produtivos enfrentados pelas 

maiores empresas eram muito menores que os das novas empresas. O cálculo dos tributos sobre 

a produção passou a ser feito, a partir de 1964, conforme a Tabela 1. Ela mostra a forma de 

tributação diferenciada para os três produtores básicos: o produtor A que representava as 
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grandes multinacionais do petróleo; e os produtores B e C, que representavam as firmas de porte 

médio e pequenas empresas respectivamente; ambas novas entrantes no mercado do petróleo. 

A tributação dos três produtores passou a ter como base o preço publicado, que era o preço de 

oferta da empresa A. A arrecadação do imposto por barril compreendia a aplicação de uma 

alíquota de 50% sobre o lucro nominal mais a incidência de 12,50% de royalties sobre o preço 

publicado. O lucro nominal compreendia o preço publicado menos 8,5% a título de subsídio 

incidente sobre esse mesmo preço, menos os royalties e menos o custo de produção por barril. 

Com essa forma de cálculo, o lucro residual por barril variou muito: a empresa A tinha um lucro 

de 0,81 dólar por barril; a empresa B tinha um lucro de 0,50  dólar/barril; e a empresa C, 0,19 

dólar/barril. A tributação efetiva dos Estados sobre os produtores variou de 52,5% para a 

empresa A, 62.50% para a empresa B e 80,50% para a empresa C. Essa forma de tributação 

comprometeu a rentabilidade das novas empresas entrantes, pois estas sofriam a tributação 

sobre o preço publicado, mas ofertavam o barril no mercado a um preço bem inferior, além de 

terem custos produtivos mais elevados. Contabilizando-se os custos de capital, os superavits 

das empresas entrantes diminuíam mais ainda, pois elas tinham custos de capital também mais 

elevados que as majors. 

 

Tabela 1 - Arrasto fiscal do governo e lucros das empresas (dólar / barril) 

 Produtor A Produtor B Produtor C 

Preço de mercado (1) 1,80 1,55 1,30 

Custo de produção por barril (2) 0,10 0,22 0,33 

Lucro real (3) = (1) - (2) 1,70 1,33 0,97 

Cálculo dos impostos    

Preço publicado (4) 1,80 1,80 1,80 

Subsídio (8.5% sobre o preço publicado) (5) 0,15 0,15 0,15 

Royalties (12.5% sobre o preço publicado) (6) 0,23 0,23 0,23 

Lucro nominal (7) = (4) - (5) - (2) - (6) 1,32 1,20 1,09 

Imposto de Renda (8) = 50% (7) 0,66 0,60 0,55 

Direitos totais dos governos (9) = (8) + (6) 0,89 0,83 0,78 

Lucro residual das empresas (10) = (3) - (9) 0,81 0,50 0,19 

% Tributação efetiva do Governo (9) : (3) 52,50 62,50 80,50 

% Lucros reais das empresas (10) : 3 47,50 37,50 19,50 

Cálculo da Receita dos Produtores    

Custo de capital por barril. produção anual (11) 0,50 0,83 1,15 

Lucro mínimo (12) = 10% (11) 0,05 0,08 0,12 
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   (Continua) 

Custo de produção (13) = (12) + (2) 0,15 0,30 0,45 

Excedente do produtor (14) = (1) -(13) 1,65 1,25 0,85 

Excedente do governo 0,89 0,83 0,78 

Superavit das empresas 0,76 0,42 0,07 

Fonte: Polanyi (1966), apud Clô (2000, p. 96) 

 

          Nesse sistema de tributação, as empresas e os Estados anfitriões tinham como objetivo 

principal maximizar a receita do produtor em um nível de equilíbrio monopolista igualando, 

portanto, receita marginal ao custo marginal. Esse sistema afetou a rentabilidade de todas as 

empresas, mas não era contra os interesses das majors: pois impedia a queda dos preços e, 

consequentemente, a queda dos lucros; estabilizou os mercados; travou a entrada de novas 

empresas no mercado; oligopolizou ainda mais a oferta; e manteve os Estados produtores 

satisfeitos com a elevação da arrecadação tributária. O mercado internacional do petróleo entre 

a década de 1950 a 1970 permaneceu estabilizado com a dominância das majors. A oferta foi 

superior à demanda, o que provocou reduções dos preços reais do petróleo, contribuindo para 

o elevado crescimento da economia mundial no pós Segunda Guerra até os choques de oferta 

ocorridos na década de 1970. 

          Inicialmente a OPEP foi criada com o intuito de aumentar o poder decisório dos países 

exportadores de petróleo sobre a exploração das suas elevadas reservas, mas depois acabou se 

tornando também uma arma política do Oriente Médio contra o Ocidente. O objetivo da OPEP 

de controle pleno sobre a exploração dos seus recursos naturais foi respaldado na Resolução 

2.158, de 25 de novembro de 1966, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A 

Resolução declarou: o direito inalienável de todos os países de exercer soberania permanente 

sobre a exploração de seus recursos naturais no interesse do desenvolvimento nacional (item 

1); maior participação nas empresas, sob controle estrangeiro, para aumentar a quota dos lucros 

obtidos numa base de igualdade (item 1) (CLÔ, 2000, cap 5). O aumento do controle da 

produção do petróleo pelos países anfitriões significava a desverticalização da indústria 

internacional e maior redistribuição de poder entre Ocidente e Oriente Médio na geopolítica do 

petróleo. O custo do aumento do poder político da OPEP representava o enfraquecimento dos 

mecanismos estabilizadores do mercado internacional habilmente estabelecidos pelas majors. 

A OPEP tinha como objetivo a padronização das ações políticas que permitiria a maximização 

dos interesses individuais e coletivos dos países associados. Esse objetivo não era fácil de ser 

conseguido em virtude das diferenças das ideologias políticas dos países, bem como das 
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relações econômicas que mantinham com as duas grandes potências (Estados Unidos e União 

Soviética). A relação econômica com os países industrializados do Ocidente, principalmente 

Estados Unidos e Inglaterra, era mais profunda em virtude do enraizamento do capital originário 

da indústria do petróleo em outros setores produtivos.  

          As multinacionais petrolíferas tinham ciência da irreversibilidade desse quadro, tanto que 

a partir do início dos anos 60 alteraram a estratégia da produção: diminuíram os investimentos 

no Oriente Médio e passaram a elevar os investimentos em áreas politicamente mais confiáveis, 

embora possuissem custos produtivos muito mais elevados (como no caso Do Alasca e do Mar 

do Norte). 

 

2.7. A crise do petróleo de 1973 - 1974 

 

          Nas décadas de 1950 e 1960, a oferta de petróleo mundial continuou sendo dominada 

pelo cartel das “Sete Irmãs”. As majors mantiveram a oferta em patamares superiores ao da 

demanda o que, consequentemente, provocou reduções nos preços reais do petróleo e 

desagradava os países anfitriões que viram as suas arrecadações tributárias diminuir. Na década 

de 1960, o cenário do mercado petrolífero começou a se alterar. O surgimento da OPEP e o 

aumento da concorrência, em virtude da entrada de pequenas e médias empresas no mercado, 

provocou a diminuição da lucratividade das grandes empresas. O novo rearranjo competitivo e 

a instabilidade política nos países produtores provocaram algumas consequências que alteraram 

a oferta ao longo da década de 1960: houve redução da rentabilidade18 das empresas em virtude 

da diminuição dos preços reais do petróleo, da majoração tributária e dos aumentos dos custos 

produtivos19 que ocorreram pelo direcionamento dos investimentos para áreas de custos 

produtivos mais elevados; a capacidade ociosa das empresas diminuiu significativamente, 

extinguindo a pressão para a redução do preço do barril. 

          No início da década de 1970 o mercado do petróleo começou a se tornar muito instável 

pela conjunção de alguns fatores: a baixa substituibilidade do petróleo por outras fontes de 

energia e matérias primas; elevação da demanda em virtude do crescimento econômico da 

economia mundial no pós Segunda Guerra; a concentração da produção em áreas de elevada 

instabilidade política; domínio do mercado mundial pela OPEP que controlava 65% da 

produção em 1973 e 62% em 1978 (YERGIN, 2014); e a perda do poder político das grandes 

                                                           
18 Dos níveis de 12 a 19% em 1956-57, a taxa de rendibilidade das principais empresas caiu para 13% a 14% nos 

anos 1958-63 e para valores em torno de 11% no final dos anos 60 (PIRINC, 1971, apud CLÔ, 2000, CAP 4). 
19 Em virtude da instabilidade política surgida no Oriente Médio na década de 1960, os investimentos foram 

direcionados para áreas que apresentavam custo produtivo mais elevado como o Alasca e o Mar do Norte.  
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empresas no mercado internacional. Diante da centralidade que o petróleo adquiriu no 

desenvolvimento econômico das sociedades modernas, as quais se tornaram extremamente 

vulneráveis em virtude da inexistência de segurança energética que tinha como causa principal 

a dependência do petróleo importado de áreas com forte instabilidade política; a OPEP passou 

a ter um peso muito elevado na determinação da oferta e, consequentemente, do preço, pois 

passou a ter o monopólio exclusivo sobre as decisões de produção que nas décadas anteriores 

pertenciam às grandes empresas norte-americanas e inglesas.  

          A política norte-americana de produção de petróleo até a década de 1970 foi a de manter 

uma capacidade ociosa que tinha como objetivo conservar as reservas e manter os preços mais 

elevados internamente que os praticados no mercado internacional e ter condições de abastecer 

todo o mundo ocidental, caso houvesse crises internacionais que interrompessem a produção 

no Oriente médio e/ou no Norte da África. Mas no final da década de 1960 e início da de 1970, 

os EUA esgotaram a sua capacidade de produção excedente em virtude da elevação da demanda 

interna. Em 1970, a produção dos Estados Unidos era de 11,3 milhões de barris por dia, sendo 

que apenas 1 milhão de barris poderia ser considerado excedente exportáveis para o Ocidente 

(YERGIN, 2014, p. 639).  

          A produção americana na década de 1970 não foi capaz de atender a demanda interna 

crescente, tanto que as importações líquidas subiram de 2,2 milhões de barris por dia em 1967, 

para 6 milhões de barris por dia, em 1973. Nesse período as importações subiram de 19% para 

36% do consumo total de petróleo (YERGIN, 2014, p. 640). O fim do excedente de petróleo 

norte-americano significava a perda da margem de segurança da qual o mundo Ocidental 

dependia. Na realidade a dependência passou para o petróleo do Oriente Médio e Norte da 

África. Entre 1960 e 1970 a demanda por petróleo no mundo capitalista aumentou para 21 

milhões de barris por dia. Nesse mesmo período, o Oriente Médio (incluído o Norte da África) 

aumentou a produção para treze milhões de barris por dia, ou seja, cerca de dois terços do 

consumo do Ocidente passou a ser suprido pelo petróleo do Oriente Médio (YERGIN, 2014, p. 

640). 

        Até a década de 1970 os Estados anfitriões produtores de petróleo conseguiram elevada 

acumulação de capital, mesmo com perda de excedente para a majors e para os países 

consumidores, em virtude da pequena população e da acentuada desigualdade na distribuição 

da riqueza em suas sociedades. Essa característica permitiu aos países produtores reduzir ou 

praticar  interrupção temporária da produção sem comprometer o padrão de consumo interno 

do país. Os países produtores sabiam que poderiam racionalizar a produção para atender aos 

seus interesses, pois não corriam riscos de sofrerem alguma sanção econômica em virtude da 
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elevada dependência do Ocidente em relação ao petróleo da OPEP.  

          O mercado internacional do petróleo interpretou a elevação dos preços como um choque 

negativo de oferta que ocorreu devido à manifestação de uma escassez absoluta dos recursos 

petrolíferos existentes, ou seja, havia o entendimento de que os preços se elevaram pelo excesso 

de demanda e pela limitação das reservas provadas nos países produtores e não pela diminuição 

voluntária da oferta pela OPEP. Devido a inelasticidade-preço da demanda a OPEP percebeu 

que racionalizando a oferta a arrecadação tributária dos países produtores não sofreria 

diminuição muito acentuada, bem como conservaria as suas reservas e ainda teriam uma receita 

suficiente para financiar o consumo interno. 

          Seguindo uma linha malthusiana, alguns pesquisadores publicaram estudos sobre o futuro 

da sociedade mundial em relação à escassez de energia e sobre a poluição ambiental provocada 

pela industrialização. Os  estudos de Joy Forrester, World Dynamics, de 1971 e o de Dennis 

Meadows, The Limits to Growth, de 1972, ambos previam um declínio catastrófico para toda a 

humanidade causado pela assimetria entre oferta e demanda de energia. Esses estudos previam 

que, devido a limitação dos recursos energéticos até então conhecidos, haveriam vários 

conflitos para a apropriação de petróleo e de outras fontes de energia e que o agravamento das 

tensões entre países levariam a guerras, epidemias e ao declínio das sociedades mundiais. Essas 

previsões não foram verificadas na sua integralidade, apesar da ocorrência de vários conflitos 

que tiveram como causa principal o petróleo. Esses autores não levaram em consideração as 

melhorias tecnológicas que permitiram o crescimento do PIB mundial per capita20 e as 

descobertas de novas reservas de petróleo no Oriente Médio e em outras regiões.   

          Podemos destacar como causas das crises do petróleo ocorridas nas décadas de 1970 uma 

mistura de fatores econômicos e políticos. De um lado, havia a intenção dos países produtores 

em elevar as receitas das exportações de petróleo para financiar a diversificação das economias. 

Havia também a intenção de aumentar a participação dos Estados produtores nos excedentes 

do petróleo, que nas décadas anteriores foram confiscados pelos Estados consumidores e pelas 

companhias petrolíferas. Por outro lado, a OPEP passou a utilizar o petróleo como uma arma 

política contra o Ocidente, principalmente após a criação do Estado de Israel. As 

transformações econômicas e políticas ocorridas no mercado do petróleo na segunda metade da 

década de 1960 e início de 1970 já indicavam que o preço do petróleo se elevaria 

significativamente, o que não era previsto é que a elevação seria tão acentuada em um período 

de tempo tão curto.  

                                                           
20 Ao longo dos vinte anos seguintes, a população mundial aumentou 42%, o PIB em 78% e as reservas de petróleo 

em mais de 100% (CLÔ, 2000, cap 5). 
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          Um fator que contribuiu significativamente para o radicalismo político na região foi a 

criação do Estado de Israel em 1948 com apoio dos Estados Unidos, que queriam ter um país 

aliado em pleno território palestino no período da Guerra Fria. A crise poderia ter sido 

antecipada pela Guerra de Suez de 1956 e/ou pela Guerra dos Seis Dias de 1967, mas isso não 

aconteceu devido à grande flexibilidade do comércio internacional do petróleo, que ainda era 

garantida pela dominância política das majors na oferta mundial. Os choques de oferta já 

estavam totalmente desenhados pela diminuição dessa flexibilidade, pela redução do excedente 

da capacidade de produção que teve como causa a redução do investimento feito pelas grandes 

empresas na década anterior, e da concentração da capacidade marginal nos países árabes, além 

é claro do elevado poder político que a OPEP adquiriu na década de 1960.  

        O aumento da tensão entre entre Estados produtores e companhias petrolíferas começou 

com a subida ao poder, na Líbia, do coronel Muammar Kadafi. Meses depois, em janeiro de 

1970, ele rompeu todos os acordos existentes com companhias estrangeiras. Kadafi promulgou 

um decreto que nacionalizava todos os ativos da British Petroleum. O novo desenho geopolítico 

passou a ter dois extremos: a nacionalização das empresas estrangeiras, que era apoiada pela 

Liga Árabe, e a coparticipação, que era apoiada pelo ministro do petróleo saudita Yamani. O 

exemplo da Líbia logo foi seguido pela Argélia, Venezuela e Iraque, enquanto outro grupo de 

países, Arábia Saudita, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, Irã e em parte o Iraque seguiram a liderança 

de Yamani nos novos acordos firmados com as majors. O objetivo de Sheik Yamani21 era 

assumir gradualmente o controle da produção22 sem desestabilizar os mercados.  

        O Sheik Yamani liderou um acordo entre a OPEP e as majors que tinha como objetivo 

garantir a oferta de petróleo mundial e evitar choques de preços. O acordo firmado previa que 

em troca da manutenção da oferta as empresas se comprometeriam, mediante indenizações 

devidas, a entregar uma parcela crescente de seus negócios, que iriam de 25% em 1973 a 51% 

em 1981 (CLÔ, 2000, cap 5). Esse acordo era extremamente vantajoso para as majors, pois a 

taxa acordada de transferência de capital foi baixa, levando-se em consideração um período de 

tempo longo e a dinâmica do mercado do petróleo. O objetivo principal das grandes empresas 

era cumprir os compromissos assumidos com terceiros e ter tempo para transferir a capacidade 

produtiva para outras áreas que tinham potenciais de exploração, ou seja, as majors sabiam que 

                                                           
21 Ahmed Zaki Yamani, político da Arábia Saudita que foi ministro do Petróleo e de Recursos Minerais de seu 

país entre 1962 e 1986. Ele foi ainda ministro da OPEP durante 25 anos. 
22 Em Nova Iorque, em 5 de Outubro de 1972, Sheikh Yamani e os representantes de três grandes empresas (Exxon, 

Texaco e Royal Dutch-Shell) assinaram o “Acordo Geral de Participação”, que estabeleceu orientações para a 

participação dos países produtores nas atividades das empresas, deixando os países individuais adaptá-las às suas 

situações nacionais específicas (CLÔ, 2000, cap 5).  
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iriam perder o monopólio da exploração no Oriente Médio e já projetavam a exploração em 

outras áreas que teriam a produção viabilizada em função da perspectiva de elevação do preço 

do petróleo no mercado mundial. A previsão de forte elevação dos preços seria confirmada, na 

década de 1970, pelo grande aumento da demanda, mas principalmente pelo fato de que só 

poderia ser satisfeita pelo Oriente Médio23. A dependência do petróleo da OPEP aumentou 

significativamente após o fim do excedente da indústria petrolífera dos Estados Unidos, o qual, 

durante os anos dourados do capitalismo, passou de exportador líquido para importador líquido 

de petróleo.  

          Esse acordo não agradou a todos os países produtores e foi duramente criticado pelo 

mundo árabe e por isso não tinha uma base de sustentação estável. Perante as críticas do mundo 

árabe, a OPEP assumiu o protagonismo de tentar intermediar todas as negociações com as 

companhias de petróleo, o que satisfazia os interesses das empresas e poderia estabilizar o 

mercado. As grandes empresas também se comprometeram a firmar contratos apenas com a 

OPEP. Foram feitos vários acordos entre a OPEP e as grandes empresas entre os quais podemos 

destacar o Acordo de Teerã, de 14 de Fevereiro de 1971, firmado com os Estados do Golfo 

Pérsico. Este acordo criava um modelo de reajuste gradativo nos preços e deveria ser aplicado 

por 5 anos e depois revisto. Ele previa: um aumento imediato de 35 centavos por barril para 

todo o petróleo do Golfo Pérsico; um aumento anual de 2,5%; e um aumento de 5% para 55% 

da alíquota do imposto de renda: resultando em um aumento das taxas do governo por barril de 

56,25% para 60,625% dos preços publicados24 (CLÔ, 2000, cap 5); e a suspensão de todos os 

descontos dados, anteriormente, às empresas. 

          Os acordos firmados entre a OPEP e as majors não foram capazes de estabilizar os 

mercados, pois mostraram fraquezas intrínsecas. A OPEP não conseguiu assumir a 

representatividade de todos os países do Golfo Pérsico e por isso as tensões  entre países 

produtores, empresas e consumidores aumentaram, o que provocou a subida dos preços de 

mercado dos óleos brutos bem acima dos preços publicados. Um fator importante para a 

escalada do preço do petróleo no mercado internacional foi as expectativas dos agentes 

econômicos frente à majoração dos preços, que provocaram uma antecipação de importações 

pelos países consumidores. Na expectativa de um aumento futuro acentuado dos preços e/ou 

uma interrupção temporária da produção no Golfo Pérsico, os países começaram a elevar os 

                                                           
23 As exportações do Oriente Médio aumentaram cerca de 18% em 1971, 12% em 1972, 17% em 1973. Esse 

crescimento de 54% no triênio foi equivalente ao dos seis anos anteriores (CLÔ, 2000, cap 5) . 
24 Desde o início de 1970 até o início de 1973 os preços publicados aumentaram de 40% a 50%, passando de 1,80 

para 2,59 dólares o barril. No caso da Liga árabe, os custos fiscais aumentaram ainda mais, de 70% a 80% (CLÔ, 

2000, cap 5).  
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seus estoques. O aumento das importações diminuiu acentuadamente a capacidade ociosa das 

empresas de transporte e provocou explosão das tarifas de frete à vista. De um preço de 6 

dólares pelo transporte de uma tonelada do Golfo Pérsico para o norte da Europa, a taxa saltou 

para 12 dólares em janeiro de 1973, para $ 24 em junho e $ 31 em setembro (CLÔ ,2000, cap 

5).  

          A primeira crise do preço do petróleo, portanto, se tornou uma profecia auto realizável, 

ou seja, a expectativa de elevação dos preços e de corte de produção fez os países anteciparem 

estoques, elevando os preços negociados nos mercados ocidentais que ficaram muito superiores 

ao preço publicado nos acordos entre a majors e os países anfitriões. A perda de excedente dos 

consumidores provocada pela elevação dos preços foi totalmente apropriada pelas grandes 

empresas e isso desagradou profundamente aos governos dos países produtores. As majors e os 

Estados produtores marcaram uma reunião para reverem os preços acordados dois anos antes. 

A data da reunião foi em 8 de outubro de 1973 em Viena. dois dias antes dessa reunião, na noite 

de 6 de outubro de 1973, data do Yom Kippur, dia da festa judaica mais importante, as tropas 

egípcias e sírias repentinamente invadiram Israel. Esse acontecimento mudou os rumos da 

reunião de Viena. Nessa reunião as companhias petrolíferas ofereceram aos países produtores 

um aumento de 15% do preço publicado, mas os países produtores apresentaram uma proposta 

de aumento de 100% para o preço do barril que ficaria entre 5 e 6 dólares. Diante da enorme 

diferença entre as propostas não houve acordo entre as majors e os países anfitriões. A partir 

dessa data a OPEP assumiu unilateralmente a fixação de preço do petróleo produzido pelos 

países membros.  

          Os países produtores do Golfo Pérsico realizaram então uma reunião no Kuwait em 16 

de Outubro de 1973 e decidiram majorar o preço do barril do petróleo bruto em 70%, de $ 3,01 

para $ 5,12 (CLÔ, 2000, cap 5). No dia seguinte, os países da OAPEC (Organização dos Países 

Árabes Exportadores de Petróleo, que tinha como membros: Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, 

Catar, Líbia e Argélia) decidiram: suspender as exportações de petróleo para os Estados Unidos 

e a Holanda, devido ao apoio econômico, político e militar prestado à Israel; reduzir 5% a 

produção de petróleo em relação ao mês anterior e nos meses seguintes até que Israel se tenha 

retirado totalmente de todos os territórios árabes ocupados em junho de 1967 e até que os 

direitos legítimos do povo palestino fossem restaurados (CLÔ, 2000, cap 5). O choque de oferta 

foi muito acentuado, pois os demais países da OPEP (Irã, Venezuela, Indonésia) se recusaram 

a aumentar a produção para não interferirem nas decisões da OAPEC.  

          A intenção principal da Liga Árabe era utilizar o choque de preço do petróleo em  

retaliação aos Estados Unidos, França, Inglaterra e Espanha pelo apoio dado à Israel e, com 
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isso, influenciar as decisões políticas futuras. Mas o racionamento da oferta mundial teve um 

efeito muito reduzido sobre a indústria de petróleo norte-americana, pois o deficit energético 

dos EUA era de apenas 1,4%. O choque de 1973 afetou, direta ou indiretamente, todas as 

economias capitalistas. Muito se pergunta porque os Estados Unidos foram imparciais em 

relação à primeira crise dos petróleo. As respostas estão em duas teses principais: a indústria de 

petróleo dos EUA dependia pouco do petróleo importado e ainda havia a possibilidade de 

expandir a produção para o Alasca, que se tornou viável a partir da forte elevação do preço; as 

empresas norte-americanas e britânicas, apesar de terem perdido o poder político na 

determinação do preço, ainda controlavam mais de 60% da oferta mundial de petróleo, e por 

isso acabaram aumentando o lucro com a crise. 

          Com a crise, a produção do Alasca se elevou muito rapidamente. O petróleo inaugural já 

fizera o percurso da Encosta Norte até o porto de embarque em Valdez no Sul do Alasca. Em 

1978 mais de um milhão de barris por dia escoavam através do oleoduto. Em poucos anos seria 

de dois milhões de barris por dia, um quarto da produção de petróleo americana (YERGIN. 

2010, p. 754). A produção do Alasca explica, em parte, porque os EUA não intervieram de 

forma contundente no mercado internacional do petróleo, pois a elevação de preço tornou viável 

os investimentos no Alasca e, consequentemente, pelo menos no curto prazo, sustentaria o 

crescimento da demanda interna devido ao crescimento econômico sem depender da 

importação de petróleo do Oriente Médio. 

         A crise do petróleo de 1973 apresentou alguns interrogações que não foram bem 

respondidas na época. Havia de fato uma escassez absoluta de oferta que justificasse a elevação 

tão acentuada do preço do petróleo? As grandes empresas se beneficiaram dessa elevação? Por 

que os Estados Unidos ficaram relativamente neutros diante da crise? Houve de fato uma 

redução da produção25, mas não justificava a elevação tão acentuada dos preços. Os preços 

subiram mais em função da expectativa do mercado que trabalhava com a possibilidade de uma 

suspensão futura da produção no Oriente Médio. Os países produtores não tinham como 

administrar precisamente a redução da produção nem controlar o destino das exportações, pois 

as grandes empresas controlavam a maior parte da produção e do transporte do petróleo que era 

consumido nos mercados ocidentais26. A explicação mais plausível da escalada do preço do 

                                                           
25 A produção de petróleo bruto foi cortada, entre o terceiro e o quarto trimestre de 1973, em todas as nações árabes. 

As reduções variaram entre 20% na Arábia Saudita, 16% no Kuwait, 13% na Argélia e 11% na Líbia (CLÔ, 2000, 

cap 5). 
26 Apesar das mudanças ocorridas, as sete grandes empresas ainda controlavam 65% dos abastecimentos europeus 

(CLÔ, 2000, cap 5).    
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petróleo foi que, após o anúncio da redução da produção pela OPEP, os preços de mercado27 

ficaram bem superiores aos publicados. Essa diferença acabava incentivando aos países 

produtores aumentar ainda mais o preço publicado o que, por sua vez, fazia o preço de mercado 

se elevar novamente28, ou seja, o fenômeno da elevação se deu muito mais em função das 

expectativas dos agentes econômicos e das especulações nos mercados do que pela redução real 

da oferta. A forte majoração dos preços transferiu excedentes dos consumidores para os países 

produtores, mas principalmente beneficiou as grandes empresas que direcionavam o petróleo 

para os mercados que apresentavam o maior preço por barril e assim maximizavam os retornos 

apesar da crise.  

          Os Estados Unidos tinham alguns motivos para não intervirem no mercado para reduzir 

o preço do petróleo. Primeiro, como vimos anteriormente, o mercado norte-americano era 

suprido quase inteiramente pela produção interna. Segundo, boa parte das grandes empresas 

que tiveram os seus lucros aumentados em função da crises eram americanas e, portanto, não 

havia motivo para ações que diminuíssem os lucros dessas empresas. E terceiro, os EUA tinham 

ciência de que os países produtores não conseguiriam administrar a redução da oferta nem 

controlar o destino das exportações, ou seja, a utilização, pela OPEP, da racionalização da oferta 

do petróleo como uma arma de retaliação política contra os EUA não surtiu o efeito desejado, 

pelo contrário, acabou beneficiando, principalmente, as empresas americanas em detrimento 

dos consumidores. Resumindo, a crise de 1973-1974 transferiu elevados excedentes dos 

consumidores dos países importadores para os países anfitriões, mais principalmente para o 

próprio EUA, haja vista que as multinacionais do petróleo ainda controlavam a maior parte da 

produção e exportação mundial. Diante desse fato, as relações entre os Estados produtores e as 

majors foram muito desgastadas, pois os países anfitriões acreditavam que essas empresas 

estavam agindo segundo os interesses políticos e econômicos do governo dos EUA, embora, 

aparentemente, operavam autonomamente.  

 

                                                           
27 A principal diferença entre o preço publicado pela OPEP e os preços de mercado ocorria em função da tributação 

diferenciada nos países de destino e na margem de transporte: na Europa Ocidental 45% correspondia a impostos 

sobre o consumo, 20% era tarifa de transporte e apenas 35% ficava para a OPEP; Nos EUA o imposto de consumo 

era de 18% e a OPEP ficava com aproximadamente 50%; no Japão os tributos eram da ordem de 28% e a OPEP 

ficava com 45% (YERGIN, 2014,  p. 721).  
28 Neste clima de agitação e grande confusão, uma conferência da OPEP foi realizada em dezembro de 1973 em 

Teerã, na qual foi decidido um aumento adicional de 130% a 140% do preço do petróleo (de acordo com as 

qualidades). O preço na Liga Árabe saltou de 5,04 para 11,65 dólares por barril: 6,2 vezes o nível de 3 anos antes 

(CLÔ, 2000, cap 5).    
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2.8. Efeitos da crise de 1973 – 1974 

 

          A imposição da restrição da oferta pela OPEP mostrou que o petróleo era importante 

demais para deixar o mercado ser comandado pelas majors e pelos países produtores. Os 

governantes das potências ocidentais aprenderam que deveriam ter uma participação mais 

efetiva nesse mercado. Durante a crise de 1973, os preços do petróleo bruto quadruplicaram, 

elevando acentuadamente os rendimentos dos países exportadores. Com a formação do cartel, 

os rendimentos das exportações saltaram de 23 bilhões de dólares em 1972, para 140 bilhões 

de dólares em 1977 (YERGIN, 2014, p. 718). O acúmulo de elevados superavits financeiros 

nos países da OPEP causou grave retração na economia mundial. A elevada transferência de 

capitais dos países consumidores para os países produtores de petróleo provocou grave recessão 

nos primeiros e elevados gastos nos segundos. Os países produtores utilizaram os superavits 

comerciais para: investimentos em infraestrutura interna; financiar a elevação do consumo 

interno em produtos importados; para a importação de materiais bélicos, em virtude da 

instabilidade política da região; e emprestar aos países capitalistas ocidentais. A venda de armas 

pelos países industrializados ocidentais era vista como uma estratégia de aproximação e 

elevação da influência no Oriente Médio, ou seja, as grandes potências ocidentais viam na 

venda de materiais bélicos uma forma de estreitar relações com os governantes dos países 

produtores e, dessa forma, tentar evitar novas restrições na oferta de petróleo. Havia também a 

preocupação de ocupar rapidamente o mercado de armamento em função da expansão soviética 

para a região. As exportações de armas e de outros produtos industrializados para a região era 

uma forma de amenizar o desequilíbrio do comércio com os países da OPEP, o qual havia ficado 

muito deficitário com a crise do petróleo.  

          As consequências econômicas da crise foram basicamente: elevada expansão das 

economias exportadoras de petróleo; retração29 acentuada nas economias dependentes do 

petróleo; e uma inflação elevada no mundo capitalista. A teoria econômica não estava preparada 

para lidar com os fenômenos conjuntos de recessão e inflação, que, até então, não haviam 

ocorrido durante os anos dourados do capitalismo. As teorias indicavam que, nas 

implementações das políticas econômicas, havia um trade-off entre desemprego e inflação, 

segundo a interpretação da curva de Phillips e, portanto, não previam o fenômeno da 

estagflação. Os países que mais sofreram com a primeira crise do petróleo foram os em 

desenvolvimento, porque a maioria deles era de importadores líquidos de capitais e de petróleo. 

                                                           
29 O PNB dos Estados Unidos caiu 6% entre 1973 e 1975, enquanto o desemprego dobrou, se elevando para 9% 

nesse período (CLÔ, 2000, cap 5). 
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Esses países ainda tentaram equilibrar os seus balanços de pagamentos fazendo empréstimos 

junto aos credores que reciclavam os petrodólares da OPEP para financiar os investimentos 

necessários para manter o mesmo nível de crescimento, mas isso somente foi viável enquanto 

as taxas de juros praticadas no mercado interbancário internacional ainda estavam baixas para 

os países emergentes devido ao excesso de liquidez. No momento em que a liquidez 

internacional diminuiu, as taxas de juros aumentaram, as dívidas desses países explodiram e a 

recessão acompanhada de elevada inflação atingiu todo o mundo emergente. 

          Com a forte elevação do preço do petróleo, praticamente, todos os países industrializados 

buscaram reduzir, de alguma forma, a dependência do petróleo importado. As políticas 

energéticas que esses países implementaram tinham basicamente três princípios: a conservação 

da energia; investimentos em pesquisas com a finalidade de descobrir campos petrolíferos 

novos dentro do próprio país e a busca por fontes alternativas de energia; e a intensificação da 

produção para os países que tinham reservas petrolíferas. 

          Os Estados Unidos passaram a ter uma nova preocupação com a crise do petróleo: o 

assédio que a Europa poderia sofrer do petróleo da União Soviética, caso novas restrições de 

oferta fossem impostas pela OPEP. Havia também a preocupação com o avanço da União 

Soviética sobre a Europa, o qual havia sido afastado com a consolidação da democracia nos 

países aliados dos EUA. O fenômeno da estagflação, que, praticamente, se instalou em todo 

mundo ocidental, poderia comprometer o sistema de bem estar social e fazer renascer o 

fantasma do socialismo.  

          Passada a crise de 1973 – 1974, houve uma estabilização dos preços nominais do óleo 

cru, mas, devido a elevada inflação provocada pelo choque de oferta do petróleo, os preços 

reais30 se reduziram significativamente. A estabilização nominal dos preços teve como causas: 

a queda da demanda em função do desaquecimento da economia mundial; elevação da oferta 

gerada pelo aumento da produção fora do cartel da OPEP; diminuição da participação da OPEP 

no mercado intenacional, de 54% para 48% no período de 1974 a 1978; manutenção do controle 

da fase de comercialização do petróleo pelas grandes empresas, apesar da perda do controle 

sobre a produção. 

          O desaquecimento da demanda teve como causa principal a recessão mundial, mas 

também não podemos esquecer que os países importadores de petróleo implementaram políticas 

de racionalização do consumo de energia, bem como substituíram uma parte do consumo de 

                                                           
30 Utilizando o índice de preços de exportação dos países industrializados como medida da inflação importada dos 

países da OPEP, o preço de 12,70 dólares o barril do petróleo cru, que estava em vigor em junho de 1978, equivalia 

a 7,70, quando expresso em dólares de 1973, significando queda real próxima a 40% (CLÔ, 2000, cap 5). 
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derivados de petróleo por outras fontes de energia, como as renováveis, as fontes nucleares e 

até retomaram o consumo de carvão  mineral que estava em forte declínio nas décadas 

anteriores. A queda da demanda ocorreu em função da diminuição da renda dos países 

capitalistas, haja vista a alta elasticidade-renda31 da demanda tanto no curto quanto no longo 

prazo e baixa elasticidade-preço da demanda32 no curto prazo, mas moderada no longo prazo. 

           A elevação do preço do petróleo viabilizou a produção em outras áreas marginais dos 

Estados Unidos, Norte da Europa, Golfo do México e também em outros países que, até então, 

não tinham tradição na exploração de petróleo. A perda de mercado dos países exportadores da 

OPEP significou que uma parte da restrição da oferta poderia ser suprida pela produção de 

outras áreas, o que diminuiu um pouco o poder do cartel dos países produtores do Oriente 

Médio. 

          As majors, apesar de terem perdido o controle da produção, continuaram controlando a 

distribuição do petróleo para todo o mundo capitalista. As grandes empresas, dessa forma, 

conseguiram contrapor relativamente o poder político da OPEP na fixação do preço do petróleo. 

Essas empresas foram duramente criticadas e pressionadas em seus países de origem após a 

crise, pois foram responsabilizadas, em parte, pela acentuada elevação dos preços do petróleo. 

Diante das ameaças de estatização de seus capitais que vinham sofrendo, principalmente, nos 

seus países de origem, as majors utilizaram a estabilização dos preços como estratégia para 

arrefecer os ânimos dos Governos ocidentais e dos consumidores, pois a imagem dessas 

empresas estava muito desgastada após a forte elevação dos preços dos derivados do petróleo 

para os consumidores finais.   

 

2.9. A crise de 1978 – 1979  

 

          A queda de preços reais, a partir de meados da década de 1970, desagradou os países 

produtores. O cartel da OPEP passou a debater o conceito de exploração ótima do petróleo33, 

incentivando vários países árabes a introduzirem tetos sobre sua produção anual. Essa decisão 

acabou sendo mais nominal do que real, em função da queda da demanda que analisamos 

                                                           
31 Conforme relatadas acima, nas notas 10 e 11, os valores para a área da OCDE estão entre 0,8 e 1,0. Estes valores 

são muito mais elevados nos países mais recentemente industrializados, assumindo uma tendência cada vez mais 

decrescente quando se atingem níveis de plena maturidade industrial (CLÔ, 2000, cap 01). 
32 Com valores no curto prazo entre -0,12 e -0,24 e no longo prazo entre -0,7 e -0,9. Esses números mostram que, 

no longo prazo, a demanda de energia se torna menos inelástica aos preços (CLÔ, 2000, cap 01). 
33 Esse conceito foi desenvolvido com base na maximização do valor (preço multiplicado pela quantidade) que os 

países produtores iriam receber com a exportação do petróleo produzido. A quantidade demandada e o preço de 

equilíbrio do mercado dependeria, portanto, da elasticidade-renda da demanda e da elasticidade-preço da demanda 

de mercado. 
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anteriormente. A prática pensada pela OPEP foi de restringir a oferta e ver o comportamento 

da demanda de mercado em relação ao preço, ou seja, a oferta seria reduzida até o ponto em 

que o valor das exportações não fosse reduzido. O domínio do mercado do petróleo estava 

dividido entre a OPEP, que controlava a produção, e o cartel das grandes empresas, que 

controlava a distribuição. Dessa forma, se houvesse um acordo entre majors e países produtores 

os preços do petróleo poderiam se recuperados em termos reais.   

          O segundo choque do petróleo mais uma vez foi precipitado por uma crise política no 

Oriente Médio. A destituição do Shah Reza Pahlavi no início de 1979, o qual era um aliado dos 

interesses norte-americanos no Golfo, e a ascensão ao poder no Irã do Ayatollah Ruhollah 

Khomeini provocou uma ligeira redução da oferta internacional. O Irã era o quarto maior 

produtor, com 6 milhões de barris por dia, e o segundo maior exportador, com 4,5 milhões de 

barris e, devido à crise política, reduziu a sua produção para 0,4 milhões de barris por dia em 

janeiro de 1979 (ver Tabela 2). Os acontecimentos políticos nesse período mais uma vez foram 

interpretados como um problema clássico de escassez de oferta que provocou elevação nos 

preços até que o excesso na demanda fosse cancelado. A tabela 2 mostra que a elevação dos 

preços não pode ser justificada pela queda na oferta. A produção durante o ano de 1978 se 

elevou em 7,32 % do primeiro para o quarto trimestre. Houve uma redução da produção total 

mundial de apenas 2,83 % entre dezembro de 1978 e janeiro de 1979 e, portanto, a crise política 

iraniana não foi a causa principal da elevação acentuada dos preços. Em meados de 1978, em 

virtude da queda na demanda, o excesso de oferta era avaliado entre 2 e 3 milhões de barris por 

dia, o que representava aproximadamente 10% da produção total da OPEP. A paralisação da 

produção do Irã não teve impacto negativo significativo na oferta internacional.  

 

 

Tabela 2 - Produção mundial na segunda crise do petróleo (milhões de barris por dia) 

 1978   

 I II II IV Set Out Nov Dez Ano 
Janeiro de 

1979 

Capacidade 

produtiva 

Arábia Saudita 7,9 7,6 7,5 10,0 8,4 9,3 10,3 10,4 8,3 9,8 11,8 

Irã 5,5 5,6 5,9 3,8 6,0 5,5 3,5 2,4 5,2 0,4 6,9 

Iraque 2,3 2,4 2,7 3,1 2,9 3,0 3,1 3,1 2,7 3,1 4,0 

Kuwait 1,8 1,9 2,3 2,3 2,6 2,1 2,6 2,2 2,1 2,6 3,3 

Venezuela 1,8 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,5 

Nigéria 1,5 1,7 2,0 2,3 2,1 2,1 2,3 2,4 1,9 2,4 2,4 

Líbia 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 2,2 2,2 2,0 2,1 2,5 

Argélia 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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(Continua) 

Outros 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,5 4,3 4,6 5,2 

OPEP 28,4 29,1 30,4 31,4 32,0 31,9 31,7 30,7 29,9 28,4 40,2 

Var %1 -9,5 -7,0 0,0 0,0 -3,2 5,2 0,6 -5,5 -4,1 3,0  

            

𝑈𝑆𝐴2 10,1 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,4 10,4 

Mar do Nort𝑒3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,7 2,3 

URSS 11,3 11,4 11,5 11,8 11,4 11,7 11,8 11,8 11,5 11,7 n.a 

Outros 9,0 9,3 9,3 9,1 9,4 9,2 9,0 9,1 9,8 9,6 n.a 

Não-OPEP 31,7 32,6 32,8 32,0 32,6 32,8 32,9 32,9 32,5 33,4 n.a 

Var % 5,3 7,2 6,7 4,1 5,5 4,8 4,1 3,0 5,2 6,7  

            

Total 60,1 61,7 63,2 64,5 64,6 64,6 64,5 63,6 62,4 61,8  

Var %1 -2,4 0,0 2,9 2,1 3,7 4,4 2,1 0,0 2,2 4,9  

Fonte: Clô, Tabela 5.4, página 114  

1. Variação percentual em relação ao período correspondente 

2. Inclui gás liquefeito de petróleo 

3. Grã-Bretanha e Noruega 

 

          A OPEP havia anunciado um aumento de 10 % ao longo dos trimestres do ano de 1979, 

o qual fora decidido na conferência do final de 1978. O anúncio do escalonamento desse 

aumento de preços acabou provocando manobras especulativas que anteciparam e aceleraram 

a elevação dos preços, ou seja, os demandantes para fugirem dos aumentos anunciados pela 

OPEP anteciparam as importações para elevarem os estoques e provocaram, mais uma vez, o 

descolamento entre os preços de mercado e os preços publicados pela OPEP. A tabela 3 mostra 

que mesmo antes da crise os preços no mercado de Roterdã já estavam se descolando do preço 

publicado pela OPEP, ou seja, a crise iraniana acelerou o processo especulativo de elevação do 

preço nos diferentes mercados capitalistas.  

 

Tabela 3 - Preço do petróleo e valor líquido no mercado de Roterdã (dólar/barril) 

  1978 1979  

  1º trim. 2º trim. 3º trim. Out. Nov. Dez. Jan. Fev.  Mar. 

Preço Liga Árabe 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 13,34 13,34 13,34 

Valor "net-bac𝒌𝟏 12,70 12,86 12,91 13,55 17,10 14,94 17,47 24,69 22,44 

lucr𝒐𝟐 0,00 0,16 0,21 0,85 4,40 2,24 4,13 11,35 9,10 

Fonte: Clô, Tabela 5.5, página 116.  

1. Valor bruto do produto (ponderado com o padrão de rendimento da refinaria) menos o custo incremental de 

refinação e o custo do frete. 

2. Diferença entre o valor “net-back”34 e o preço de venda oficial. 

                                                           
34 O Net-back é um resumo de todos os custos associados à colocação de uma unidade de petróleo no mercado e 
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          A predisposição dos consumidores em adquirir os refinados de petróleo a preços muito 

mais elevados que os justificados pelo custo do petróleo comprado dos países da OPEP acabou 

encorajando essa organização a antecipar os aumentos a níveis bem superiores aos inicialmente 

projetados para 1979. Houve de fato uma elevação na formação de estoques pelos 

consumidores, que ocorreu em função dos aumentos de preços anunciadas pela OPEP e da crise 

iraniana que sinalizou para o mercado que restrições maiores de oferta poderiam ocorrer com o 

desenrolar da crise, mas não justificaram aumentos tão elevados do petróleo e de seus derivados. 

A tabela 4 mostra a escalada dos preços entre dezembro de 1978 e junho de 1981. Nesse 

período, os preços publicados aumentaram 165%, injustificável pela interação entre oferta e 

demanda no mercado. Segundo Clô (2000), o ano de 1979 foi realmente um paradoxo para a 

indústria do petróleo. A produção, mesmo com a crise iraniana, cresceu 4,6% em relação a 

1978, a demanda pouco se alterou (regrediu apenas 0,2%), o PIB mundial cresceu 3,3%,  os 

estoques cresceram 7,0%, e os preços aumentaram 103% nos valores médios da OPEP (CLÔ, 

2000, cap 06). Portanto, os aumentos dos preços durante a crise, e mesmo antes da crise, não 

tiveram como fundamento a interação entre oferta e demanda no mercado, ocorreram como 

consequências especulativas em função da assimetria de informações entre produtores, 

demandantes e agências reguladoras dos países consumidores. Os países produtores 

aproveitaram a incerteza nos mercados para elevarem os preços e, dessa forma aumentarem 

significativamente os retornos sobre as exportações de petróleo. 

 

Tabela 4 - Preço do petróleo e valor líquido no mercado de Roterdã (dólar/barril) 

 Dólar/barril Índice 

Dezembro de 1978 12,9 100 

Março de 1979 14,0 109 

Junho de 1979 18,7 145 

Setembro de 1979 20,3 158 

Dezembro de 1979 26,2 203 

Março de 1980 29,1 226 

Junho de 1980 31,0 240 

Dezembro de 1980 34,7 270 

Junho de 1981 34,1 265 

 Fonte: Clô, Tabela 5.6, página 117.  

                                                           
todas as receitas da venda de todos os produtos gerados por essa mesma unidade, expressa como lucro bruto por 

barril. O net-back é calculado tomando todas as receitas do petróleo, menos todos os custos associados à obtenção 

do petróleo em um mercado. O termo net-back é usado apenas em referência aos produtores de petróleo e suas 

atividades de produção associadas. 
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        Durante a crise, as grandes empresas sofreram com perdas na aquisição privilegiada de 

petróleo no Oriente Médio. A primeira grande perda ocorreu quando Khomeini decidiu quebrar 

todos os contratos com as empresas ocidentais do Consórcio Iraniano, que desde 1954 tinha 

controlado quase a produção nacional total. A segunda perda ocorreu quando a Nigéria 

nacionalizou os ativos da British Petroleum. A terceira ocorreu a partir do momento em que 

Arábia Saudita, Venezuela, Abu Dhabi e outros países decidiram reduzir as quantidades de 

petróleo que eles haviam concedido anteriormente às majors, preferindo comercializar 

diretamente com os governos ou empresas dos países consumidores. A soma desses eventos 

significou uma redução significativa da disponibilidade de petróleo para as grandes empresas, 

mas não significou redução dos lucros, pelo contrário, com a crise de 1978 – 1979 essas 

empresas, apesar da queda considerável nas quantidades de petróleo bruto negociado, tiveram 

os lucros totais aumentados significativamente: as sete maiores empresas aumentaram os lucros 

em 2,8 vezes entre 1973 e 1980. Em termos unitários o lucro passou de 1,00 dólar por barril em 

1973 para 2,60 em 1978 e para 3,10 dólares por barril em 1980 (ver Tabela 5). Isso mostra que 

o choque de preço ocorreu na fase de comercialização do petróleo e de seus derivados, pois a 

maior parte do excedente do consumidor perdido pelos consumidores finais foi apropriada pelas 

grandes empresas, mas principalmente pelos governos35 dos países consumidores em virtude 

da elevada tributação. 

          Os dados da Tabela 5 mostram que, após as duas crises, o mercado do petróleo se alterou 

profundamente. As majors, que haviam dominado o mercado internacional do petróleo nas 

décadas anteriores, perderam, significativamente, o acesso que tinham ao petróleo da OPEP em 

condições vantajosas, garantido por contratos de longo prazo firmados com os países anfitriões. 

Como consequências, tiveram a participação nos mercados de petróleo bruto e no mercado de 

derivados diminuída. A perda no mercado do petróleo bruto foi muito mais acentuada: em 1973 

as grandes empresas foram responsáveis pela aquisição de 65% do petróleo produzido no 

mundo capitalista; já em 1998 tiveram acesso apenas a 14% da produção mundial. A perda de 

participação no mercado de derivados não foi tão acentuada: caiu de 55% para 40% no mesmo 

período em função da aquisição liquida que fizeram no mercado spot para revenda. A perda do 

controle sobre o petróleo mundial pelas majors contribuiu para a desestabilização do mercado 

                                                           
35 O caso mais marcante foi o da Itália. No final de 1995, o preço médio ponderado dos produtos petrolíferos era 

de cerca de 121 dólares por barril, em comparação com 35 do preço médio líquido de impostos e apenas 18 do 

custo da matéria-prima. 86 dólares por barril ou 71% do preço final era composto de impostos (CLÔ, 2000, cap 

5).  
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e, consequentemente, tornou o mercado mais exposto a incertezas e a movimentos especulativos 

nos preços. O cartel das “Sete Irmãs”, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, garantiu uma oferta 

contínua e superior ao crescimento da demanda, o que garantiu preços nominais relativamente 

estáveis e preços reais declinantes.  

  

Tabela 5 - Controle de fornecimento de petróleo e derivados das majors (milhões de 

barris/dia) 

 1973 1978 1980 1985 1990 1995 1998 

Oferta de petróleo: 30,0 23,3 19,6 9,3 7,5 7,9 8,9 

Capital próprio 25,5 13,4 9,7 7,3 7,5 7,9 8,9 

Contratos preferenciai𝒔𝟏 - 7,7 7,5 2,0 n.a n.a  

Outros acordos 4,5 2,2 2,4 - - -  

        
Destino do petróleo: 30,0 23,3 19,6 9,3 7,5 7,9 8,9 

Refinarias próprias 23,3 19,5 17,9 9,3 7,5 7,9 8,9 

Para terceiros 6,7 3,7 0,8 - - -  

para outros - 0,1 0,9 - - -  

        

Venda de produtos: 24,3 22,4 20,4 18,1 19,5 22,3 25,3 

De refinarias próprias 22,9 19,1 17,6 9,3 7,5 7,9 8,9 

Compras líquidas 1,4 3,3 2,8 8,8 12,0 14,4 16,4 

        
Lucros integrados:        

Total (bilhões de dólares) 9,1 21,7 23,0 14,4 20,1 22,6 21,0 

Unidade (dólar/barril²) 1,0 2,6 3,1 2,7 2,8 2,8 2,3 

        
Quota de mercad𝒐𝟑:        

Oferta de petróleo 65% 49% 41% 22% 15% 14% 14% 

Vendas de produtos 55% 44% 43% 42% 36% 37% 40% 

Fonte: Clô, Tabela 5.7, página 119. 

1. Em 1978: 3,6 milhões de barris/dia para Aramco e 4,1 para o Consórcio do Irã. Em 1980; 7,5 milhões de 

barris/dia para Aramco e zero para o Consórcio do Irã.  

2. De petróleo bruto ligado a refinarias ou de produtos.  

3. Relação entre lucros integrados e vendas.  

 

 

2.10. O pós-crise do petróleo 1978 – 1979 

 

          Na análise dos efeitos econômicos das crises do petróleo, há a dificuldade de se isolar os 

efeitos diretos e indiretos de outros fatores econômicos e políticos que influenciaram as 

economia nas décadas seguintes, ou seja, não é fácil separar os efeitos econômicos oriundos 

das políticas fiscais e monetárias adotadas após o choque de preço do petróleo daquelas que os 

países já praticavam, mesmo antes das crises. Outro fator que dificulta a análise é que os países 

tomaram medidas distintas a partir de leituras diferentes que fizeram das crises, bem como os 
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efeitos dessas medidas também foram distintos conforme as estruturas econômicas e políticas 

de cada país.   

          Mesmo diante dessas dificuldades, as estatísticas evidenciam estreita relação entre os 

choques de preços do petróleo e os principais desequilíbrios pelos quais os países passaram 

após as crises: redução significativas nas taxas de crescimento; elevado desemprego; elevada 

inflação; e deficits significativos no balanço de pagamentos. Os dois últimos efeitos podem ser 

entendidos como aqueles que sofreram influência direta dos choques de preço do petróleo na 

década de 1970 e os dois primeiros sofreram influência indireta dos choque. Entendemos como 

influência direta a inflação nos países causada pela elevação dos custos produtivos e de 

transporte em função da elevação dos preços do petróleo; e da deterioração do balanço de 

pagamentos dos países que passaram a gastar muito mais divisas para a importar petróleo. 

Portanto, esses dois efeitos ocorreram independentemente e anteriormente às políticas 

restritivas de demanda praticadas pelos países para combater os efeitos das crises.  Os efeitos 

indiretos ocorreram após os países implementarem políticas fiscais e monetárias restritivas para 

conter a inflação e equilibrar o balanço de pagamentos. As medidas que cada país adotaram, 

portanto, dependeram do equilíbrio do balanço de pagamento pré-crise e da tolerância dos 

Governos à inflação. Países que tinham superavit comercial ou baixos deficits antes das crises 

tiveram menos problemas para administrar o balanço de pagamentos. Países que tinham a 

economia mais próxima do produto potencial no período e, portanto, estavam mais vulneráveis 

à inflação, tiveram que arcar com taxas de sacrifício mais elevadas que aqueles que tinham a 

inflação interna mais controlada.  

          A Tabela 6 mostra os efeitos das crises para os seis países mais industrializados da 

OCDE. Todos sofreram impactos negativos no período pós crises, mas a primeira crise 

provocou um efeito mais devastados nas economias desses países. O PIB real, no período pré-

crise de 1967 a 1973, cresceu anualmente 4,7% e no pós primeira crise, de 1974 a 1975, teve o 

crescimento reduzido para modestos 0,1%. No período pós segunda crise, de 1980 a 1982, o 

PIB real teve um desempenho um pouco melhor, cresceu 0,9%. Essas quedas podem ser 

explicadas pelos efeitos combinados da deterioração dos termos de troca com os países da 

OPEP (2% do PIB), da redução da demanda agregada (entre 3% e 4%) e das políticas 

econômicas restritivas. A perda acumulada de renda real da OCDE foi calculada para 1981, em 

comparação com os níveis prováveis de ocorrência sem os efeitos das crises, em um trilhão de 

dólares, valores atualizados para o ano 2000 (CLÔ, 2000, cap 6). 

          A inflação, no período de 1974 - 1975, no conjunto desses países, chegou a 12,30% e o 

desemprego cresceu pouco, chegou a 4,7% na média, mas nos períodos seguintes o desemprego 
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se elevou em função das políticas fiscais e monetárias contracionistas de combate à inflação. A 

inflação foi sem dúvida o efeito mais negativo que esses países enfrentaram porque o choque 

de preço do petróleo provocou uma inflação de custo que as empresas desses países não tinham 

como fugir, pois eram importadoras líquidas de petróleo. Sem dúvida, as crises do petróleo 

ocorridas na década de 1970 pôs fim ao período de ouro do capitalismo. Nas décadas seguintes, 

mesmo após a estabilização do preço do petróleo, as economias não conseguiram crescer 

próximo às taxas do período pós Segunda Guerra. Outros fatores influenciaram o baixo 

crescimento da economia mundial nas décadas seguintes, mas as crises do petróleo, sem dúvida, 

contribuíram negativamente para o crescimento.          

     

Tabela 6 - Principais indicadores econômicos dos países mais industrializados (1960 -

1990) 

Ano EUA Japão Alemanha França Reino Unido Itália OCDE 

PIB rea𝒍𝟏        

1960-66 4,6 10,2 3,9 5,5 2,9 5,6 5,1 

1967-73 3,4 9,7 4,5 5,5 3,2 5,3 4,7 

1974-75 -0,9 0,7 -0,7 1,4 -0,9 1,3 0,1 

1976-79 4,1 5,0 3,8 3,6 3,1 4,9 3,9 

1980-82 -0,2 3,5 0,1 1,6 -0,6 1,7 0,9 

1983-85 5,0 4,0 2,1 1,4 3,2 2,1 3,6 

1986-90 3,0 4,6 3,0 2,9 3,2 3,0 3,3 

        
Inflaçã𝒐𝟐        

1960-66 1,7 5,7 2,7 3,5 3,4 4,4 2,7 

1967-73 4,6 6,3 3,9 5,4 6,4 4,8 5,0 

1974-75 10,1 18,0 6,5 12,7 20,0 18,0 12,3 

1976-79 7,8 6,3 3,7 9,7 13,5 15,2 9,1 

1980-82 9,9 5,1 5,7 12,9 12,8 18,5 10,7 

1983-85 3,7 2,0 2,6 7,6 5,2 11,5 5,4 

1986-90 4,0 1,4 1,4 3,1 5,9 5,7 4,4 

        

Desempreg𝒐𝟑        

1960-66 5,1 1,3 0,7 1,2 1,4 4,9 3,1 

1967-73 4,4 1,2 1,0 2,4 2,4 5,7 3,4 

1974-75 6,8 1,7 3,2 3,5 2,8 5,6 4,7 

1976-79 6,6 2,1 3,8 5,1 5,0 7,1 5,5 

1980-82 8,0 2,2 4,7 7,3 8,3 7,9 6,9 

1983-85 8,0 2,6 7,9 9,4 11,3 9,8 8,2 

1986-90 5,8 2,5 7,2 9,9 8,4 11,4 6,9 

Fonte: CLÔ, 2000, P. 127. 

1. Mudança anual média. 

2. Variação média anual do índice de preços ao consumidor. 

3. Desemprego como percentual da força de trabalho total. 
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          Após sentirem um efeito devastador no crescimento do PIB real no período de 1974-

1975, as economias da OCDE se recuperaram no período de 1976-1979, mas com a deflagração 

da segunda crise, voltaram a ter um crescimento pífio do PIB real ( 0,9 %). A taxa de 

desemprego também se elevou com as duas crises, cresceu significativamente de 1974 a 1985, 

quando passou de 3,4% em 1973 para 8,2% em 1985 (ver Tabela 8). 

          A Tabela 7 mostra, em termos absolutos, o desemprego nos países da OCDE. Os efeitos 

da primeira crise sobre o desemprego foram muito significativos: os trabalhadores 

desempregados passaram de 11,30 milhões em 1973 para 17,40 milhões em 1975, crescimento 

de 54%. Os efeitos negativos da segunda crise sobre o emprego foram ainda mais negativos: os 

desempregados passaram de 8,50 milhões, em 1976, para 21,40 milhões, em 1980, e 30,10 

milhões, em 1982; aumento de 254,11 % entre 1976 e 1982. Na Tabela 7, podemos ver os 

efeitos das crises no balanço de pagamentos dos países da OCDE: de 1974 a 1982 esses países 

acumularam um deficit de 186 bilhões de dólares.  

   

Tabela 7 - Preços de energia e indicadores econômicos nos países da OCDE durante as 

duas crises do petróleo (% var.) 

Ano 
Preço real do 

petróle𝒐𝟏 

Preços reais 

finai𝒔𝟐 

Preços ao 

consumidor 
PIB real 

Desemprego 

(milhões) 

Balanço de 

pagamentos 

(bilhões de 

dólares) 

1960 -1973 1,00 0,60 3,90 5,00 -   - 

1973 3,20 -0,60 7,80 6,00 11,30 13,00 

1974 166,10 25,90 13,50 0,50 12,20 -25,00 

1975 -4,20 6,90 11,30 -0,30 17,40 6,00 

1976 -1,00 5,40 8,70 4,71 8,50 -16,00 

1977 -1,00 5,50 9,30 3,60 18,30 -21,00 

1978 -6,30 -2,00 8,10 4,11 8,70 12,00 

1979 27,60 11,30 10,40 3,20 18,90 -27,00 

1980 5530 15,90 13,50 1,20 21,40 -68,00 

1981 2,40 5,20 0,80 1,77 5,30 -24,00 

1982 -12,00 -4,50 8,00 -0,30 30,10 -23,00 

Fonte: CLÔ, 2000, P. 126. 

1. Preços de importação do petróleo bruto nos sete principais países da OCDE desinflados com o deflator da OCDE 

no GOP. 

2. Média ponderada dos preços dos produtos petrolíferos para os sete principais países da OCDE deflacionados 

com o índice de preços ao consumidor para o setor residencial e para setor de transportes e com o índice de preços 

no atacado para o setor industrial.  

 

          As crises do petróleo da década de 1970 sem dúvida desestruturaram toda a economia 
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mundial, provocando estagflação e desequilíbrio externo nos países importadores de petróleo. 

Os efeitos negativos foram mais acentuados porque as crises ocorreram no momento em que a 

economia mundial estava superaquecida e com movimentos inflacionários. 1973 foi um ano de 

grande expansão, o PIB real médio entre os sete principais países da OCDE cresceu 6,00% (ver 

Tabela 7), maior crescimento que se viu em duas décadas. A inflação estava com tendência de 

elevação, pois passou de 2,7% no período de 1960 a 1966 para 5,0% entre 1967 a 1973 (ver 

Tabela 6). Muitos países já estavam com suas economias próximas do produto potencial o que 

já provocava, do lado da oferta, uma dinâmica inflacionária. Na segunda metade da década de 

1960 até 1973, a demanda agregada nos países da OCDE estava superaquecida. Esses 

indicadores davam sinais de que esses países teriam que implementar políticas monetárias e 

fiscais contracionistas, nos anos seguintes, para reduzirem a inflação. Quando as crises do 

petróleo chegaram, as economias capitalistas desenvolvidas estavam muito vulneráveis e, 

portanto, os efeitos das políticas recessivas foram mais intensos e duradouros, ou seja, se os 

choques do petróleo não tivessem ocorrido, o período recessivo teria sido menos intenso e de 

menor duração. O cenário econômico no mundo capitalista pré crises era o seguinte: a maioria 

dos países estavam próximos do pleno empregos dos fatores disponíveis; e a demanda estava 

superaquecida em função do excesso de liquidez no mercado de euro-moeda; a combinação do 

excesso de liquidez com o fato de as economias capitalistas desenvolvidas estarem próximas 

do produto potencial e, portanto, não terem como reagir expansivamente ao estímulo da 

demanda, resultou em pressões inflacionárias em todo o mundo capitalista mesmo antes das 

crises do petróleo da década de 1970.  

          Os efeitos macroeconômicos das crises foram os seguites: inicialmente, a curva de oferta 

agregada se deslocou para a esquerda e para cima em função do choque negativo de oferta 

provocado pela elevação brusca dos preços do petróleo, o que acarretou elevação do nível de 

preços na economia (inflação de oferta), acompanhada de deficits ou diminuições dos 

superavits na balança comercial. Inicialmente, com a elevação dos preços dos derivados de 

petróleo, a demanda por esses bens se reduz, assim como a demanda agregada; os países 

capitalistas passam então a praticar políticas restritivas de demanda (monetárias e fiscais) para 

combater a inflação e diminuir os deficits na balança comercial. Essas políticas são eficientes 

para combater uma inflação de demanda, mas são limitadas para combater uma inflação de 

oferta, devido a inelasticidade-preço da demanda do petróleo a curto prazo, e do fato do preço 

do petróleo ser uma variável exógena. Os preços dos  derivados podem ser considerados 

parcialmente endógenos às economias, pois incorporam elevados tributos aos seus preços para 

os consumidores finais. O resultado foi que as políticas de restrição de demanda implementadas 
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para combater uma inflação de oferta tiveram que ser mais intensas e, portanto, tiveram um 

efeito muito mais devastador para as economias capitalistas: crescimento negativo do PIB para 

os países da OCDE, -0,30%, e 30,10 milhões de trabalhadores desempregados em 1982 (ver 

Tabela 7). 

          As consequências das crises do petróleo foram devastadoras para o balanço de 

pagamentos brasileiro. Além de acentuar o deficit comercial, pois o Brasil nesse período 

importava a maior parte do petróleo que consumia, elevou acentuadamente o pagamento de 

juros da dívida, haja vista a elevação da taxa de juros internacional na esteira das crises. O 

consumo aparente de petróleo em 1973 era de 870 mil barris/dia e a produção nacional não 

passava de 170 mil barris/dia. Todo o resto era importado e essas importações representavam 

aproximadamente 850 milhões de dólares ao ano. Com a correção do preço, as despesas 

brasileiras com o petróleo pularam de 850 milhões para 2,2 bilhões de dólares, em 1974. 

(FISHLOW, 1986) 

          A segunda crise do petróleo provocou novo impacto negativo no balanço de pagamentos, 

elevando ainda mais o deficit em transações correntes. O deficit somente com a importação do 

petróleo saltou de 2,2 bilhões para 5,7 bilhões de dólares em 1980 (FISHLOW, 1986). Isso 

ocorreu mesmo com o estímulo a produção interna e a diminuição da importação, pois a 

elevação do preço do barril foi muito acentuada. 

          Outro impacto negativo da crise do petróleo no balanço de pagamento brasileiro foi em 

relação ao pagamento de juros da dívida pública externa. A taxa de juros internacional sofreu 

influência direta da subida dos juros da economia norte-americana. Paul Volcker, o então 

presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, após assumir a presidência em 

agosto de 1979, elevou a taxa básica de juros americana de um patamar de 10,94% ao ano para 

um pico de 19,1%, em junho de 1981. Essa medida fez a taxa de juros internacional líquida 

passar de 0,7% em 1974 para 6,3% em 1980 (FISHLOW, 1986), prejudicando demasiadamente 

as contas externas brasileiras.  

          Os dois choques do petróleo provocaram dois efeitos negativos nas contas externas do 

Brasil: um comercial devido à elevação acentuada do preço do petróleo, o qual provocou 

elevação do valor pago pelas importações; e outro financeiro, pois essas crises fizeram a taxa 

de juros real por empréstimos internacionais se elevarem acentuadamente, fazendo o estoque 

da dívida brasileira crescer nesse período.           

          Uma das consequências diretas das crises do petróleo foi a diminuição da intensidade do 

uso de energia por unidade de produção real que ocorreu basicamente devido a aplicação de 

métodos de racionalização e conservação de energia industrial e doméstica, bem como pelo 
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desenvolvimento tecnológico resultando na produção de equipamentos com menor consumo de 

energia. Essas tecnologias também foram utilizadas na produção de meios de transporte mais 

eficientes quanto ao uso dos derivados do petróleo. Como consequência direta, tivemos 

diminuição de 20% na intensidade do uso de energia nos países da OCDE entre 1973 e 1985, 

para as atividades como um todo, e em 35% para as atividades industriais. 

          O consumo mundial de petróleo, a partir da segunda crise, diminuiu significativamente. 

Houve, inicialmente, uma elevação do consumo entre 1970 e 1979, que passou de cerca de 47 

milhões de barris/dia em 1970, para 56 em 1975, chegando ao consumo de 65,2  milhões de 

barris por dia em 1979. Esse aumento de consumo ocorreu mesmo com os preços aumentando 

cerca de cinco vezes nesse período: passaram de uma cotação de 8,00 a 10,80 dólares o barril 

para 30 dólares o barril. Mas em apenas três anos, o consumo caiu em 6 milhões, passando para 

59,50 milhões de barris por dia (Clô, 2000, cap. 06). A diminuição do consumo mundial do 

petróleo, depois da crise de 1978-1979, ocorreu em função de um conjunto de fatores: redução 

dos níveis de crescimento das economias; substituição do uso do petróleo por outras fontes de 

energia, como as energias renováveis e a energia nuclear; utilização de equipamentos industriais 

e meios de transporte poupadores de energia; e maior racionalização do consumo industrial e 

doméstico de energia. A combinação desses fatores confirmou o comportamento da demanda: 

baixa elasticidade no curto prazo e aumento da elasticidade-preço da demanda tanto no médio 

quanto no longo prazo; combinada com elevada elasticidade-renda da demanda no curto e no 

longo prazos. 

           Dois fatores estimularam a elevação da oferta: o aumento acentuado dos preços a partir 

da segunda crise e o aprofundamento da instabilidade política no Oriente Médio. De certa forma 

o primeiro incentivou e viabilizou os novos investimentos, enquanto o segundo influenciou na 

escolha das áreas para onde deveriam ir os novos investimentos. A elevação dos preços do 

petróleo frente a baixa elasticidade-preço da demanda no curto prazo contribuiu, 

significativamente, para a elevação dos lucros das empresas petrolíferas: O lucro líquido (após 

impostos) da amostra de 26 empresas (incluindo as maiores) analisada pelo banco Chase 

Manhattan passou de 6,60 bilhões, em 1970, para 16,40 bilhões, em 1974, e para 35,20 bilhões 

em 1980 (Clô, 2000, cap. 6). Com o aumento acentuado dos lucros e a manutenção dos preços 

em patamares elevados, as empresas se sentiram incentivadas a fazer novos investimentos para 

aumentar a oferta. O aprofundamento da crise política no Oriente Médio fez os novos 

investimentos não seguirem a lógica da eficiência financeira, mas a lógica da garantia do direito 

de propriedade das empresas, ou seja, os novos investimentos foram direcionados para os países 

nos quais haviam menos riscos políticos de modificações nos termos dos contratos entre as 
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empresas e os Estados anfitriões. As empresas preferiram investir em áreas com menor 

perspectiva de retorno sobre o investimento, mas com maior estabilidade política. Esses novos 

investimentos significaram um enorme desperdício de recursos econômicos para a economia 

mundial, haja vista que cerca de 75% de todo o investimento realizado entre 1970 e 1986 foi 

direcionado para as áreas marginais da América do Norte e do Norte da Europa, onde havia 

apenas 8% dos depósitos provados e 15% dos recursos prováveis, enquanto apenas 15% foram 

realizados nos países da OPEP, apesar de terem 77% das reservas provadas e dos custos de 

descoberta serem de dez a quinze vezes menor (DESPRAIRIES et al, 1984, apud CLÔ, 2000, 

cap. 6). Esses dados mostram que o redirecionamento dos investimentos da indústria do 

petróleo começou antes das crises e se aprofundou durante e após as crises da década de 1970. 

          Após as crises da década de 1970, a OPEP perdeu participação significativa no mercado. 

Em 1973 a sua produção totalizou 31 milhões de barris/dia, após as crises, a sua produção 

chegou a um mínimo de 16 milhões de barris/dia em 1985, o que representa 48,39% da 

produção de 1973, e depois se recuperou parcialmente, chegando a 27 milhões de barris/dia em 

1995. Enquanto a produção nos países membros da OPEP diminuiu, a produção nos países fora 

da OPEP elevou-se acentuadamente no pós crise. Em 1970 a produção era de 23 milhões de 

barris/dia, mas em 1985 chegou a um pico de 38 milhões de barris/dia, representando uma 

elevação de 65,21%. As crises do petróleo provocaram duas consequências diretas para a 

OPEP: Elevada perda na participação do mercado, diminuição de 55,35% em 1973 para 29,60% 

em 1985; e elevação da capacidade ociosa que chegou a 45% em 1985 (ver Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Capacidade e produção de petróleo da OPEP e nos países fora da OPEP 

(milhões de barris por dia) 

Ano Capacidade Produção 
Taxa de utilização da 

capacidade 

 OPEP Não-OPEP OPEP Não-OPEP OPEP Não-OPEP 

1970 25 24 23 23 93 92 

1973 34 27 31 25 92 92 

1975 36 28 27 26 75 92 

1980 33 36 27 33 82 92 

1985 30 41 16 38 55 93 

1990 28 40 24 37 85 92 

1995 29 37 27 36 92 97 

 Fonte: CLÔ, 2000, P. 138 
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          Após as crises da década de 1970, houve uma importante inversão de papéis no mercado 

internacional do petróleo. Antes das crises, a OPEP era a principal ofertante nesse mercado e 

os demais países eram considerados produtores residuais, ou seja, a OPEP produzia utilizando 

o máximo de sua capacidade e os demais países produziam para compor esse mercado.  Após 

as crises, com a restrição de oferta imposta pela OPEP e, consequentemente, a elevação 

acentuada do preço, os países fora do cartel elevaram acentuadamente a capacidade produtiva 

e também a produção, bem como continuaram explorando o máximo da capacidade produtiva 

instalada, cabendo à OPEP produzir residualmente para abastecer o mercado internacional. O 

que aconteceu foi que a OPEP restringiu a oferta para elevar o preço e essa elevação estimulou 

e viabilizou a produção em outros campos. O mercado, então, passou a ser suprido 

prioritariamente pela produção fora da OPEP. Na Tabela 8 vemos que a capacidade ociosa fora 

da OPEP manteve-se muito baixa , máximo de 8% entre 1970 e 1995, e a capacidade ociosa da 

OPEP variou inversamente ao comportamento da demanda internacional. A Tabela 4 mostra 

que a OPEP majorou os seus preços em 170% entre dezembro de 1978 e dezembro de 1980. 

Para manter os preços, a OPEP ajustou a sua própria produção para baixo e com isso deixou 

espaço para novas empresas entrantes no mercado, causando o maior dano a si mesma. 

          A estratégia de preços praticada pela OPEP foi extremamente danosa aos países 

membros. O sinal da derrota do cartel da OPEP é evidenciado inteiramente no colapso da receita 

das vendas. Depois de aumentar nove vezes entre 1970 e 1974, de US$ 14 para US$ 119 bilhões 

atuais, e novamente duas vezes entre 1974 e 1982 para um máximo histórico de US$ 262 

bilhões, as receitas caíram para US $ 70 bilhões entre 1982 e 1986 (CLÔ, 2000, cap. 6). Esses 

dados mostram que o cartel da OPEP funcionou enquanto a demanda revelou-se inelástica à 

variação de preços, de modo que os preços mais elevados aumentam os lucros totais, o que 

ocorreu na década de 1970. Na década de 1980 os efeitos acumulados e atrasados dos aumentos 

de preços da década anterior se materializaram na alteração na elasticidade-preço de longo 

prazo tanto da demanda quanto da oferta, a qual enfraqueceu significativamente o poder de 

monopólio da OPEP.  

          A política de preços fixos e elevados mantida pela OPEP a partir da segunda crise do 

petróleo causou enormes prejuízos financeiros aos seus membros. Tomando como referência, 

o saldo positivo das reservas financeiras sauditas no exterior passou de US$ 160 bilhões em 

1981 para cerca de US$ 50 bilhões em 1985, dos quais apenas metade poderia ser utilizada 

imediatamente (CLÔ, 2000, cap. 6).  A combinação desses elementos gerou muito pânico e 

raiva na família real. A situação da Arábia Saudita, assim como os demais membros da OPEP, 

se agravou ainda mais em virtude da desvalorização do dólar no mercado financeiro 
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internacional. Em função dos prejuízos financeiros obtidos, em junho de 1985, a Arábia Saudita 

anunciou unilateralmente que estava abandonando o sistema de preços fixos e, a partir desse 

momento, passaria a vender a sua produção conforme aos preços praticados nos mercados spot. 

Quais seriam os efeitos dessa decisão? As consequências foram que todos os países da OPEP 

seguiram o exemplo da Arábia Saudita, ou seja, deixaram, a partir de dezembro de 1985, a 

prática da defesa de preços que era feita com o controle restritivo sobre a produção. 

 

       2.11. A crise do Golfo Pérsico 

 

       Na década de 1980 não houve crise do petróleo, mas essa década foi marcada pelos efeitos 

econômicos e sociais das crises da década anterior. A década de 1990 iniciou com mais uma 

crise do petróleo, a "crise do Golfo", que começou em 02 de agosto de 1990 com a invasão do 

Kuwait pelas forças militares iraquianas e terminou na madrugada em 28 de fevereiro de 1991, 

com o anúncio do presidente dos EUA, George Bush, sobre o pedido de cessar-fogo ao exército 

da coalizão da ONU. O cessar fogo ocorreu após a expulsão do Kuwait das tropas militares 

iraquianas pela força de coalizão da ONU liderada pelos Estados Unidos.  

          Essa guerra marcou a alteração na geopolítica mundial do petróleo em virtude de ter sido 

o primeiro confronto bélico enfrentado pelas potências capitalistas ocidentais após o fim da 

Guerra Fria, que ocorreu em 1989. O maior vitorioso dessa guerra foram os Estados Unidos, 

pois, apesar do custo econômico e humano, os norte-americanos emergiram desse conflito como 

a principal e mais poderosa nação do planeta, haja vista o enfraquecimento soviético após 1989. 

Os efeitos dessa crise não foram tão prejudiciais quanto às crises da década de 1970,  em virtude 

da queda da participação relativa da OPEP no mercado mundial do petróleo que ocorreu nas 

décadas de 1970 e 1980, da redução da importância do petróleo na demanda global de energia 

e de outros fatores secundários. As transformações desse mercado que evitaram maiores danos 

às economias já foram analisados anteriormente e por isso não serão abordados. Com o fim do 

conflito, muitas dúvidas surgiram sobre como ficaria a nova geopolítica da região, mas o fato 

mais importante é que a Guerra do Golfo marcou o fortalecimento da presença norte-americana 

no Oriente Médio.  

          O Oriente Médio começou apresentar sinais de desequilíbrio de forças após o fim da 

Guerra Fria. Os países árabes tinham com o bloco socialista uma aliança firmada por interesses 

mútuos que mantinha o equilíbrio de forças na região. Com o enfraquecimento da União 

Soviética, o Estado de Israel viu a sua superioridade aumentar significativamente no Golfo. Os 

"órfãos da perestroika", países árabes da OLP, sentiram-se extremamente ameaçados após a 
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vitória definitiva dos Estados Unidos e seus aliados na Guerra Fria.  

          Saddam Hussein se sentiu fortalecido militarmente após o fim da guerra com o Irã e da 

perda de poder bélico da Síria. Essa guerra, que se estendeu durante quase toda década de 1980, 

fortaleceu militarmente o Iraque, mas provocou estragos em sua economia. Além dos gastos 

militares com essa guerra, o preço declinante do petróleo prejudicava significativamente as 

contas externas iraquianas. Saddam Hussein culpava o Kuwait e as nações Árabes aliadas  das 

potências capitalistas ocidentais pelo baixo preço do petróleo no mercado em função do excesso 

produtivo desses países. Com o controle do Kuwait, Saddam se apoderaria da produção de 1,6 

milhões de barris de petróleo por dia, e passaria a controlar 20% do total das reservas mundiais. 

Com a anexação do Kuwait, o Iraque teria capacidade de influenciar, significativamente, o 

preço do petróleo fazendo-o se elevar, que, na realidade, era a intenção precípua dessa guerra. 

As acusações de Saddam contra os países ricos do Golfo não eram infundadas, pois, desde o 

início de 1989, esses países passaram a ignorar sistematicamente os acordos sobre cotas de 

produção que tinham com a OPEP. Ao burlar os acordos e elevar a produção, os aumentos de 

preços causadas pelo ciclo expansionista do consumo de petróleo que começou no final da 

década de 80 foram neutralizados. Depois do mínimo de menos de US$ 10 por barril, atingido 

momentaneamente no contra choque de 1986, os preços do petróleo flutuaram até meados de 

1989 entre 13 e 17 dólares por barril e atingiram picos de US$ 22-23 por barril no início de 

1990, mas os preços caíram para US$ 13-14 em junho de 1990 (CLÔ, 2000, cap. 7) em função 

da intensificação da concorrência  entre os países da OPEP. 

          Houve diminuição relativa da participação do petróleo da OPEP na produção mundial 

nas década de 1970 até início da  década de 1980, a partir de 1983 a participação mundial do 

petróleo do Golfo Pérsico votou a se elevar. De 1983 a 1990, a demanda por petróleo nas áreas 

de economia de mercado aumentou diariamente em cerca de 7 milhões de barris e 91% desse 

aumento foi suprido pelos países da OPEP (CLÔ, 2000, cap. 7). Em 1990, metade do petróleo 

consumido pelos Estados Unidos era importado e, desses 50%, a maior parte era proveniente 

do Oriente Médio. Mesmo diante de tamanha dependência do petróleo do Golfo Pérsico, os 

Norte-americanos negligenciaram, durante a década de 1980, a questão geopolítica e o 

desequilíbrio de forças na região. Os Governos ocidentais retiraram da agenda política a 

vulnerabilidade energética, bem como esqueceram os graves problemas sociais e econômicos 

que muitos países consumidores enfrentaram após as crises da década de 1970, ou seja, após a 

absorção do choque negativo de oferta da década de 1970 e a redução do preço real do petróleo 

na década seguinte, o Ocidente confiou no poder do mercado em estabilizar os preços e garantir 

a oferta mundial. Os Estados Unidos não intervieram diretamente nas crises da década de 1970, 
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pois até esta década as empresas norte-americanas ainda exerciam relativa influência na 

produção de petróleo do Oriente Médio, bem como a sua produção interna ainda supria quase 

integralmente a necessidade do consumo. Nas décadas de 1960 e 1970, a OPEP passou a 

dominar a produção no Golfo plenamente e os EUA passaram a depender cada vez mais do 

petróleo importado para garantir a segurança energética. A negligência dos EUA frente a 

geopolítica complexa da região pode ser explicada pelo excesso de produção do Kuwait, dos 

Emirados Árabes e da Arábia Saudita que mantiveram os preços do petróleo baixos durante a 

década de 1980.     

          Durante a segunda metade da década de 1980 vários relatórios publicados nos Estados 

Unidos, sobre o tema da segurança energética, alertavam que a combinação de preços baixos 

do petróleo com a expansão da economia norte-americana faria o consumo crescer 

significativamente e criaria assim uma situação de dependência do fornecimento estrangeiro, 

comprometendo a  segurança energética norte-americana. Esses fatos por si só explicavam o 

real motivo da intervenção das tropas de coalizão da ONU lideradas pelos Estados Unidos para 

restabelecer a soberania total no Kuwait e expulsar as tropas iraquianas, apesar do discurso do 

presidente Bush justificar a intervenção militar para restabelecer a liberdade de países 

amigáveis ao redor o mundo. 

          Após a decisão do Conselho de Segurança da ONU de intervir na Guerra do Golfo, todos 

os países do mundo, mesmo aqueles que não eram membros efetivos da ONU, foram 

convidados a bloquear todas as transações econômicas de e para o Iraque e o Kuwait, colocando 

assim um embargo total sobre esses dois países. Isso na prática significava um deficit de oferta 

de petróleo da ordem de 4,9 milhões de barris por dia, que correspondia à suspensão das 

exportações totais do Iraque e Kuwait somados à diminuição de exportação da Arábia Saudita, 

0,15 milhões de barris/dia por conta do aumento do consumo provocado pelo conflito bélico. 

          Com o início da Guerra, os mercados internacionais do petróleo foram vítimas de forte 

turbulência. Os preços do petróleo aumentaram em cinco dias de US$ 8 para cerca de US$ 27,5, 

e caíram US$ 2 com o anúncio da intervenção militar americana. Conforme observado na 

Tabela 11, o vácuo de abastecimento de 4,9 milhões de barris por dia, era equivalente a 9,2% 

da oferta total mundial (excluindo o antigo bloco comunista). A crise do Golfo surgiu como 

uma das mais graves desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente se for levado em 

consideração que o conflito poderia envolver a Arábia Saudita, que tinha 25,5% das reservas 

mundiais de petróleo e era responsável por 8,0% da produção mundial (ver Tabela 12). 
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Tabela 9 - Comparação entre crises: oferta de petróleo 

    Deficit de oferta 

Data            Causa Milhões de barris/dia % do consumo¹ 

1951-1954 Nacionalização Iraniana 0,7 5,3 

1956-1957 Crise de Suez  2,0 11,4 

1967 Guerra dos Seis Dias 2,0 5,0 

1973-1974 Guerra do Yom Kippur 1,6 2,8 

1978-1979 Revolução Iraniana 3,7 6,9 

1980-1981 Início da Guerra entre Irã e Iraque 3,0 5,6 

1990 Crise do Golfo 4,9 9,2 

Fonte: CLÔ, 2000, cap. 7, p. 156.  

1. Excluindo países com economia centralmente planejada. 

 

          Podemos ver na Tabela 10 que a anexação do Kuwait permitiria ao Iraque quase 

dobrar a quantidade de reservas de petróleo que controlava diretamente, passando para cerca 

de 30% do total do Oriente Médio e 19,5% do mundo. Se não tivesse ocorrido a intervenção 

das tropas de coalizão da ONU liderada pelos EUA, o Iraque, com a sua superioridade 

militar esmagadora na região, manteria a anexação do Kuwait e teria como financiar 

possíveis e futuras expansões para outros países, como por exemplo para a Arábia Saudita, 

passando a controlar 45% das reservas e 16% da produção total mundial, tornando-se, dessa 

forma, uma ameaça para a segurança energética do Ocidente (ver Tabela 10). 

        Essa crise, sem dúvida, foi a mais crítica ocorrida no Oriente Médio e o conflito bélico 

foi o mais importante depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da rendição de Saddam 

Hussein, havia cerca de 1.310.000 soldados de 29 países diferentes participando da Guerra 

do Golfo. Isso mostra a importância do conflito e o medo que as potências capitalistas 

tinham das aspirações expansionistas do Iraque. 

 

        Tabela 10 - Efeitos da anexação do Kuwait sobre o controle de recursos de petróleo 

  

Reservas de petróleo Produção¹ 

Milhões de barris/dia % Milhões de barris/dia % 

Iraque  100,0 10,0 3,4 5,2 

Kuwait 97,0 9,5 1,9 2,8 

Total Iraque e Kuwait 197,0 19,5 5,3 8,0 

Arábia Saudita 258,0 25,5 5,3 8,0 

Irã 93,0 9,2 3,0 4,5 

Oriente Médio 663,0 65,6 16,2 24,6 

Mundo 1009,0 100,0 65,6 100,0 

Fonte: CLÔ, 2000, cap. 7, p. 157.  

      1. Dados de julho de 1990. 

 

       Conforme ocorrido nas crises anteriores, os mercados reagiram com aumentos 
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significativos de preço, o que já era esperado devido à baixa elasticidade preço da demanda de 

petróleo no curto prazo. A Tabela 11 mostra que a variação positiva dos preços, após os trinta 

primeiros dias do conflito, foi de 60%: o preço do petróleo saltou de US$ 17,39 para US$ 27,85, 

elevação inicial superior à que havia ocorrido tanto na Guerra do Yom Kippur de 1973 quanto 

na Revolução Iraniana de 1978. Os aumentos não foram tão acentuados, após decorridos 30 

dias de conflito, em função da intervenção militar da ONU, bem como e devido ao senso de 

otimismo e confiança que os mercados petrolíferos tinham no sucesso da intervenção militar 

norte-americana.  

Tabela 11 - Comparação entre crises: preços 

  

Guerra do Yom Kippur 1973 Revolução Iraniana 1978 Guerra do Golfo 1990 

Dólar/barril Var. % Dólar/barril Var. % Dólar/barril Var. % 

No início¹ 5,65   13,81   17,39   

30 dias 8,48 +50 14,46 +5,00 27,85 +60,00 

60 dias 14,28 +152 16,61 +20,00 41,00 +135,00 

90 dias 18,92 +234 15,98 +16,00 34,35 +98,00 

Fonte: CLÔ, 2000, cap. 7, p. 158.  

1. Valor médio de setembro de 1973 para a crise de Kipur; Setembro de 1978 para a crise do Irã; Julho de 1990 

para a crise do Golfo. 

 

          As respostas foram imediatas dos países da OPEP para elevarem a produção com o início 

da crise. Já no final de agosto de 1990, todos os países da OPEP começaram a elevar a produção, 

superando a produção máxima acordada de 22,49 milhões de barris por dia fixado pela OPEP 

um mês antes. Essa decisão foi muito importante, pois o conflito durou cerca de 7 meses e o 

débito de oferta de 4,9 (ver Tabela 9) milhões de barris por dia, por conta da diminuição da 

produção do Iraque e do Kuwait, poderia ter provocado uma turbulência muito maior nos 

mercados do petróleo, principalmente em virtude da elevação sazonal esperada da demanda por 

conta do inverno no hemisfério Norte. A Arábia Saudita elevou a sua produção em 2,90 milhões 

de barris por dia (cerca de 70% do aumento total da OPEP), passando de uma produção de 5,45 

milhões em julho para 8,35 milhões de barris por dia em novembro de 1990 (ver Tabela 12). 

Os mercados também reagiram, em parte, à elevação da produção, com reduções de preços: os 

preços cairam de uma faixa de US$ 35 a 40 o barril, em meados de setembro para US$ 30 a 35, 

em meados de outubro e para US$ 20 a 25, em janeiro de 1991 (CLÔ, 2000, cap. 7). 

          A Tabela 12 mostra que os efeitos da crise do Golfo Pérsico em termos produtivos não 

justificaram os aumentos tão acentuados de preço do petróleo, pois o deficit produtivo que 

ocorreu em função da paralisação da produção do Iraque e do Kuwait foi compensado, 
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principalmente, pela elevação da oferta dos outros países da OPEP. Os preços acabaram 

flutuando muito mais em função das expectativas dos mercados do que em função da interação 

entre oferta e demanda. Não podemos esquecer que, em momentos de crises, os países 

importadores acabam elevando a demanda para acumular estoque e evitar desabastecimento, 

mas, mesmo assim, a elevação acentuada dos preços não pode ser totalmente explicada pela 

elevação momentânea da demanda, é muito mais justificada pelas expectativas dos agentes 

econômicos sobre o comportamento da oferta e dos preços futuros. A elevação dos preços 

ocorrem muito em função de efeitos especulativos nos mercados, mesmo sem alteração na 

demanda ou oferta. 

Tabela 12 - Produção de petróleo durante a Guerra do Golfo (milhões de barris/dia) 

  1990 1991 

  Julho Agosto Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Arábia Saudita 5,45 5,85 8,35 8,61 8,14 8,20 8,00 

Irã 3,05 3,30 3,20 3,30 3,20 3,30 3,40 

Iraque 3,40 1,00 0,43 0,43 0,25 0,00 0,00 

Kuwait 1,85 0,10 0,08 0,08 0,05 0,00 0,00 

Emirados 

Árabes Unidos 2,00 1,60 2,35 2,35 2,45 2,48 2,50 

Catar 0,37 0,40 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 

Venezuela 2,00 2,05 2,30 2,35 2,35 2,35 2,35 

Nigéria 1,70 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Indonésia 1,23 1,30 1,33 1,40 1,45 1,45 1,45 

Líbia 1,25 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,45 

Argélia 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Gabão 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Equador 0,28 0,30 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 

Condensates 2,17 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

OPEP total 25,77 22,10 25,17 25,65 25,03 24,94 24,82 

EUA 7,14 7,22 7,30 7,30 7,40 7,30 7,30 

Mar do Norte 3,31 3,30 3,86 3,58 3,69 3,89 3,90 

Outros 12,02 12,07 12,34 12,63 12,29 12,21 12,2 

Condensates 2,73 2,73 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Não OPEP total 25,2 25,31 26,25 26,26 26,12 26,15 26,15 

Total dos países 

ocidentais 50,97 47,41 51,42 51,91 51,15 51,09 50,97 

EX URSS 11,37 11,3 11,05 10,90 10,70 10,70 10,30 

Outros 3,06 3,11 3,13 3,13 3,10 3,10 3,10 

Mundo 65,39 61,82 65,60 65,94 64,95 64,89 64,67 

Fonte: CLÔ, 2000, cap. 7, p. 160.  

           

          As especulações sobre o comportamento da oferta durante a Guerra do Golfo fizeram 



 
  

69 

 

algumas empresas emitirem opiniões diversas e pessimistas em relação aos preços futuros do 

petróleo. Essas previsões sombrias levavam em conta o pior dos cenários para o conflito como 

a possibilidade da crise se estender e afetar a produção em outros países do Golfo Pérsico. Com 

a intervenção da ONU, essa possibilidade se tornou remota, mas fez surgir na mídia 

internacional previsões de elevação acentuada de preços baseadas nas experiências das crises 

das décadas anteriores.  o "Financial Times", diante do conflito, fez previsões de que os preços 

subissem para mais de US$ 50 o barril. Para o Banco Mundial, os preços ultrapassariam US$ 

65 e, de acordo com Yamani ("Business Week", 8 de setembro de 1990, 15 de outubro de 1990), 

as previsões eram mais sombrias: o preço do barril superaria os US$ 100 (CLÔ, cap. 7). Diante 

da seriedade da crise e de tanta especulação, o mercado do petróleo entrou em profunda 

turbulência, a cada nova notícia sobre a Guerra, os preços flutuavam conforme os sucessos e 

fracassos das tropas de coalizão da ONU. As previsões quanto ao comportamento dos preços 

eram muito díspares, pois havia a memória das crises da década de 1970, que levaram o mundo 

capitalista a uma profunda recessão após os choques negativos de oferta do petróleo. Mas 

também havia um fato novo que não havia ocorrido nas crises anteriores: foi a primeira vez que 

os Estados Unidos intervieram mais diretamente com seu poderio militar em uma questão 

geopolítica do petróleo na região. 

          Para entender a diferença entre a crise provocada pela Guerra do Golfo e as crises das 

décadas anteriores, devemos responder a duas questões principais: porque os EUA intervieram 

diretamente nesse conflito? Porque, apesar da crise ter se desenhado como a pior já ocorrida no 

Golfo, não tomou proporções tão devastadoras quanto as crises da década de setenta, em 

especial a primeira? Primeiramente, a postura dos norte-americanos foi diferente porque, até a 

década de 1970, os EUA eram exportadores líquidos de petróleo e tinham a intenção de 

viabilizar a exploração de outras áreas, como principalmente os campos do Alasca. A 

exploração dependia, portanto, da elevação do preço internacional do petróleo e isso só 

ocorreria se a OPEP restringisse a oferta. O preço do petróleo mais elevado garantiria os 

retornos sobre a exploração de novas áreas que tinham custos marginais de extração mais 

elevados que os incorridos pelos países da OPEP. Outra questão a favor da não intervenção 

naquelas crises foi o fato de que as empresas petrolíferas norte-americanas, apesar de terem 

perdido o controle absoluto da extração, ainda detinham o controle da distribuição e isso tornava 

os retornos econômicos diretamente proporcionais aos aumentos dos preços do petróleo. Isso 

explica porque os EUA não intervieram diretamente nas crises das décadas anteriores. No final 

da década de 1980 o cenário era outro, os EUA importavam cerca de 50% do petróleo que 

necessitavam e a exploração dos campos americanos estava esgotada, ou seja, se os preços se 
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elevassem os gastos com a importação de petróleo aumentariam significativamente, pois não 

havia mais margem para elevar a produção interna. 

          A outra questão que amenizou o impacto da restrição de oferta por conta da Guerra do 

Golfo foi o fato dos países do bloco capitalista estarem em um ciclo de desaquecimento da 

economia. Houve queda da demanda de petróleo causada por uma recessão econômica 

totalmente imprevista, tanto na sua extensão como nos seus efeitos, anterior à crise do golfo. 

Por conta dessa recessão, as importações norte-americanas isoladamente (cerca de 30% do total 

global) caíram 2,3 milhões de barris por dia nas quatro semanas anteriores à guerra (CLÔ, cap. 

7). Outro fator que amenizou a crise foi o poderio militar da ONU, em especial o dos Estados 

Unidos que diminuiu o tempo estimado do conflito, bem como impediu que as tropas iraquianas 

investissem para outras áreas estratégicas do Golfo. Em termos da geopolítica intenacional do 

petróleo, a Guerra do Golfo marcou o retorno efetivo dos EUA nas questões do Oriente Médio 

e a saída da União Soviética, ou seja, a bipolaridade de forças que reinou desde a Segunda 

Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria foi substituída pela liderança plena dos norte-

americanos na região. Muitos grupos radicais, “os órfãos da Perestroica”, passaram a utilizar o 

fudamentalismo religioso para contestar a influência ianque na região.    

          As mudanças relativas dos preços do petróleo, que tiveram como causas as crises dos 

anos setenta, incentivaram e viabilizaram a busca por outras fontes de energia pelos países 

importadores. Nas décadas seguintes, as pressões ascendentes dos preços do petróleo 

desapareceram e, junto com elas, os incentivos para a substituição do petróleo por outras fontes 

alternativas de energia. A partir da década de 1990, o consumo de petróleo voltou a aumentar 

significativamente, principalmente nos países emergentes, acompanhando o crescimento 

econômico desses países. A Tabela 13 nos mostra que, entre 1995 a 2015, o consumo de 

petróleo mundial cresceu 35,00%, sendo que entre 1995 e 2005 aumentou 20,39%. As regiões 

mais pobres do mundo, entre 1995 a 2015, foram as maiores responsáveis pelo aumento do 

consumo de energia mundial: o consumo dos países da América do Sul aumentou, nesse 

período, 57,26%; no Oriente Médio o crescimento foi de 111,49%; na África foi de 76,16% e 

na Ásia-Pacífico, foi de 78,37%. Por outro lado, as regiões mais desenvolvidas tiveram pouco 

crescimento: a América do Norte elevou o consumo de petróleo em apenas 11,19% e os países 

da OCDE elevaram o consumo em apenas 1,17% entre 1995 e 2015. 

          Na elevação do consumo de petróleo mundial, podemos destacar os países que formam 

os BRICs: Brasil; Rússia; India; China e Africa do Sul. Esses países, conjuntamente, foram 

responsáveis por 24,60% do total de petróleo consumido no ano de 2015. No período de 1995 

a 2015, o consumo de petróleo nesses países se elevou acentuadamente: a China elevou o seu 
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consumo em 258,11%; a índia, elevou em 163,39%; o Brasil, em 73,84%; a África do Sul, 

aumentou o consumo em 55,26%; apenas a Rússia teve um crescimento pequeno, 1,80%. 

Comparando com o crescimento do consumo de energia nos países desenvolvidos, vemos que 

a os países da OCDE elevaram o consumo em apenas 1,17%; Os Estados Unidos, tiveram um 

crescimento de consumo de 9,43% e o Japão teve um decrescimento de 28,08% (ver Tabela 

15). Essa disparidade é explicada por duas especificidades: a diferença de crescimento do PIB, 

que ocorreu no período considerado, entre essas economias e a diferença entre a elasticidade-

renda da demanda36 por petróleo entre os países desenvolvidos e os países emergentes. A 

diferença entre a elasticidade-renda da demanda dos países de industrialização mais recente e 

os países de industrialização pais antiga ocorre em função destes utilizarem tecnologias 

produtivas mais poupadoras de energia e/ou passaram a priorizar o investimento em indústrias 

da froteira do conhecimento, que tem por característica um menor consumo de petróleo. Por 

outro lado, os países de industrialização mais recente, acabam tendo uma industrialização 

pautada nos setores de menor eficiência energética. Isso explica o crescimento tão acelerado do 

consumo de energia dos países emergentes, ou seja, a elevação da demanda por petróleo teve 

como causa principal um crescimento econômico acelerado, nesse período, em indústrias mais 

dependentes do petróleo. 

 

Tabela 13 - Consumo mundial de petróleo em milhares de barris por dia 

 1995 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elevação 

% em 

2015 

sobre 

2014 

% do 

total 

em 

2015 

EUA 17725 20802 20680 18771 19180 18882 18490 18961 19106 19396 1,6% 19,7% 

Canadá 1848 2288 2361 2189 2324 2404 2372 2383 2371 2322 -2,9% 2,3% 

México 1690 2030 2067 1996 2014 2043 2063 2020 1941 1926 -1,1% 1,9% 

Total América do 

Norte 
21263 25119 25109 22957 23518 23330 22926 23365 23418 23644 0,9% 23,9% 

Argentina 432 451 528 532 594 609 637 670 665 679 2,3% 0,7% 

Brasil 1816 2123 2313 2502 2721 2842 2905 3106 3242 3157 -4,2% 3,2% 

Chile 218 266 377 383 343 371 376 362 360 368 1,5% 0,4% 

Colômbia 266 237 234 232 258 277 297 297 314 331 5,6% 0,4% 

Equador 111 169 183 191 220 226 233 247 257 253 -2,3% 0,3% 

                                                           
36 Conforme visto na nota de rodaé nº 06, os valores para a área da OCDE estão entre 0,8 e 1,0. Estes valores são 

muito mais elevados nos países mais recentemente industrializados, assumindo uma tendência cada vez mais 

decrescente quando se atingem níveis de plena maturidade industrial (CLÔ, 2000, cap 01). 

 



 
  

72 

 

(Continua) 

Peru 148 152 153 178 189 208 213 228 229 243 6,2% 0,3% 

Trinidade e Tobago 26 25 34 35 39 35 32 35 36 38 3,4% ♦ 

Venezuela 484 606 640 726 726 737 792 815 781 678 -12,7% 0,7% 

Outros países da 

América do Sul e 

Central 

1003 1302 1318 1275 1295 1319 1297 1274 1306 1336 2,2% 1,5% 

Total América do Sul 

e Central 
4504 5332 5780 6054 6384 6624 6782 7035 7190 7083 -2,1% 7,5% 

Alemanha 2860 2592 2380 2409 2445 2369 2356 2408 2348 2338 -0,2% 2,5% 

Áustria 233 287 276 264 276 262 258 264 260 263 0,8% 0,3% 

Azerbaijão 126 106 91 73 71 89 92 101 99 99 1,3% 0,1% 

Bielorrússia 205 151 162 182 150 175 211 145 148 145 -2,4% 0,2% 

Bélgica 575 687 685 653 684 644 620 637 637 661 2,3% 0,7% 

Bulgária 100 102 103 91 81 79 82 76 82 88 7,8% 0,1% 

Cazaquistão 242 184 234 188 196 256 275 276 285 271 -5,4% 0,3% 

Dinamarca 215 187 191 169 171 168 158 158 162 165 1,4% 0,2% 

Eslováquia 68 80 76 79 82 81 74 75 71 78 11,3% 0,1% 

Espanha 1176 1593 1613 1473 1446 1378 1291 1195 1191 1226 2,6% 1,4% 

Finlândia 206 229 223 209 219 205 194 191 182 177 -3,2% 0,2% 

França 1879 1946 1911 1822 1763 1730 1676 1664 1617 1606 -1,0% 1,8% 

Federação Russa 3058 2647 2780 2775 2878 3074 3119 3145 3255 3113 -5,2% 3,3% 

Grécia 338 412 435 398 369 348 312 295 294 303 3,0% 0,3% 

Hungria 157 158 168 154 146 138 128 128 142 154 8,0% 0,2% 

Irlanda 116 191 195 166 158 143 135 137 136 143 6,0% 0,2% 

Itália 1972 1798 1740 1563 1532 1475 1346 1260 1185 1262 6,2% 1,4% 

Lituânia 62 57 58 54 55 53 55 53 53 54 3,4% 0,1% 

Países Baixos 809 1039 1065 971 977 971 926 898 866 835 -2,2% 0,9% 

Noruega 204 224 237 237 235 239 235 243 232 234 0,7% 0,2% 

Polônia 317 487 531 549 576 574 553 520 521 546 5,1% 0,6% 

Portugal 294 336 307 273 271 255 230 239 238 243 2,2% 0,3% 

Reino Unido 1766 1828 1752 1646 1623 1591 1530 1525 1513 1559 2,4% 1,7% 

República Checa 167 210 205 204 195 193 191 183 196 200 3,1% 0,2% 

Roménia 267 218 218 195 184 191 191 174 187 191 2,0% 0,2% 

Suécia 360 358 357 323 336 312 309 306 308 299 -2,6% 0,3% 

Suíça 251 260 241 260 242 235 238 249 224 228 1,5% 0,2% 
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Turquia 606 658 695 709 694 673 680 703 743 835 12,5% 0,9% 

Turcomenistão 55 111 113 108 119 128 132 141 143 146 1,6% 0,1% 

Ucrânia 392 296 308 282 267 278 267 257 217 183 -16,1% 0,2% 

Uzbequistão 132 103 94 89 76 71 63 60 59 59 -0,1% 0,1% 

Outros países da 

Europa e Eurásia 
479 681 719 708 703 699 676 665 670 677 0,7% 0,8% 

Total  Europa e 

Eurásia 
19688 20213 20166 19276 19223 19075 18605 18372 18266 18380 0,4% 19,9% 

Irã 1313 1699 1879 2008 1875 1904 1915 2048 2013 1947 -4,5% 2,1% 

Israel 254 257 262 232 241 254 295 236 225 239 6,8% 0,3% 

Kuwait 142 411 383 455 486 465 487 513 514 531 3,7% 0,5% 

Catar 46 120 148 173 192 247 258 290 304 324 8,6% 0,3% 

Arábia Saudita 1354 2203 2407 2914 3218 3295 3462 3469 3732 3895 5,0% 3,9% 

Emirados Árabes 

Unidos 
400 502 576 594 645 722 751 765 832 901 6,4% 0,9% 

Outros Oriente Médio 1016 1384 1280 1479 1545 1567 1601 1689 1734 1733 0,1% 1,9% 

Total Oriente Médio 4525 6576 6935 7855 8201 8455 8770 9011 9353 9570 2,1% 9,8% 

Argélia 196 249 286 327 327 350 371 390 400 422 5,8% 0,4% 

Egito 463 617 642 725 766 720 747 756 805 824 2,3% 0,9% 

África do Sul 418 518 556 510 559 590 588 582 611 649 5,9% 0,7% 

Outros países da África 1131 1534 1579 1754 1834 1753 1873 1950 1947 1993 2,3% 2,2% 

Total África 2207 2917 3063 3315 3486 3413 3579 3678 3763 3888 3,2% 4,2% 

Austrália 782 881 921 940 948 990 1021 1014 993 1006 1,8% 1,1% 

Bangladesh 60 80 76 72 80 104 110 107 115 112 -2,8% 0,1% 

China 3342 6900 7808 8279 9436 9791 10229 10732 11201 11968 6,3% 12,9% 

China Hong Kong 

SAR 
199 289 329 339 359 361 344 352 336 368 9,7% 0,4% 

Índia 1579 2606 2941 3237 3319 3488 3685 3727 3849 4159 8,1% 4,5% 

Indonésia 865 1303 1318 1297 1402 1589 1631 1643 1676 1628 -3,2% 1,7% 

Japão 5771 5354 5014 4389 4442 4441 4688 4531 4309 4150 -3,9% 4,4% 

Malásia 404 637 701 679 690 717 755 800 803 831 3,3% 0,8% 

Nova Zelândia 121 150 154 148 150 150 148 151 154 159 3,9% 0,2% 

Paquistão 312 311 385 437 427 432 411 438 460 517 10,5% 0,6% 

Filipinas 342 314 295 300 313 298 309 322 347 399 14,3% 0,4% 

Cingapura 606 796 922 1049 1157 1209 1201 1222 1270 1339 5,4% 1,6% 

Coreia do Sul 2017 2312 2399 2339 2370 2394 2458 2455 2454 2575 5,3% 2,6% 
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Taiwan 763 1052 1110 1020 1045 983 983 1010 1019 1031 1,4% 1,1% 

Tailândia 713 1015 1030 1065 1122 1185 1252 1303 1313 1344 3,1% 1,3% 

Vietnã 99 258 283 313 337 366 372 377 390 422 8,4% 0,5% 

Outros países da Ásia-

Pacífico 
215 313 349 342 356 395 402 405 431 436 1,1% 0,5% 

Total Ásia-Pacífico 18189 24569 26035 26244 27954 28893 30001 30588 31119 32444 4,1% 34,7% 

Mundo Total 70376 84726 87087 85700 88765 89790 90663 92049 93109 95008 1,9% 100% 

Dos quais: OCDE 45116 50062 49685 46073 46608 46068 45509 45546 45128 45643 1,1% 47,5% 

Não-OCDE 25260 34664 37402 39627 42157 43722 45154 46503 47982 49365 2,6% 52,5% 

União Europeia  14217 15154 14860 14020 13944 13506 12948 12707 12508 12712 1,5% 13,9% 

CIS 4256 3641 3839 3761 3822 4135 4233 4199 4283 4091 -5,1% 4,4% 

Fonte: APETRO 

♦  Menos de 0,05%. 

 

          A busca por fontes de energia substitutas do petróleo, que ocorreu após a elevação de 

preço da década de 1970, diminuiu após a queda dos preços relativos do petróleo da década 

seguinte. Isso provocou a elevação da demanda por petróleo, até o ponto de crescer em paralelo 

com o crescimento geral da demanda de energia. A elevação acentuada do consumo de petróleo 

no período de 1995 a 2015 criou uma pressão renovada sobre a eficiência na utilização das 

reservas petrolíferas. O petróleo mantém, a longo prazo, e continuará mantendo, a liderança 

entre as fontes de energia comercial utilizadas em todo o mundo. Isto ocorre por duas razões: é 

a fonte de energia mais utilizada (cerca de 40% do total mundial) e é a fonte de energia mais 

barata. Essa liderança continuará em função dos baixos custos relativos do petróleo (tanto em 

investimentos como em produção) e da maior elasticidade da oferta em relação a outras fontes 

alternativas. O petróleo só perderá o posto de maior fonte de energia e de materia prima do 

planeta quando houver uma nova fonte que seja tão abundante e barata quanto ele e isso parece 

estar muito longe de ocorrer. 

          As fontes de energia renováveis são pouco utilizadas pelos países na substituição do 

petróleo como fonte de energia em virtude do custo produtivo ainda ser muito superior ao custo 

de produção do petróleo, bem como pode haver uma variação muito grande entre os custos de 

produção dos países. Segundo Von Lampe (2006), os dados disponíveis sugerem que somente 

o Brasil seria capaz de produzir etanol de forma economicamente viável com preços mundiais 

do petróleo bruto em torno de US$ 39 por barril, que era o preço vigente em 2004. Para a 

produção em outros países, o etanol somente seria viável se o preço do barril de petróleo 
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estivesse entre US$ 44 para a produção de etanol nos EUA e US$ 145 para a produção de etanol 

na UE. Para preços do petróleo inferiores a US$ 44, somente ocorreria a substituição deste pelo 

etanol caso os Governos desses países utilizassem incentivos fiscais que alterassem os preços 

relativos entre o petróleo e os biocombustíveis. A volatilidade do preço do petróleo torna o 

investimento na produção de biocombustíveis muito arriscado, pois entre o momento que o 

produtor toma a decisão de produzir o biocombustível e o momento que ele efetivamente inicia 

a produção, a variação do petróleo poderá lhe causar prejuízos financeiros elevados, por isso 

muitos produtores priorizam a produção de alimentos em detrimento da produção de 

biocombustíveis. 

        A nova geopolítica do petróleo pode ser explicada observando as Tabelas 13, 14 e 15 que 

mostram o consumo mundial de petróleo, os principais produtores e as maiores reservas 

mundiais provadas. O principal fator de desequilíbrio é que os principais consumidores de 

petróleo não possuem as maiores reservas. Se juntarmos os EUA, a Europa e Eurásia, a China, 

a Índia e o Japão chegaremos a 61,40% de todo o petróleo consumido em 2015, mas esse 

conjunto de países possuía, em 2015, apenas 13,70% das reservas mundiais37. Outro fator muito 

crítico é a disparidade, entre os países, da razão reservas/produção, que é medida em anos e 

representa a autonomia que os países têm em relação ao petróleo, ou seja, representam o número 

de anos que as reservas internas durarão, caso seja mantido o mesmo ritmo de exploração. 

Observando a Tabela 15, vemos que as reservas dos EUA durarão apenas 11,90 anos, as 

reservas da União Europeia durarão 10,10 anos, as da Rússia, 25,20 anos, as da Índia durarão 

18,00 anos e as da China, apenas 11,70 anos. Do outro lado, temos os países que têm as maiores 

reservas: Venezuela; Arábia Saudita; Canadá; Irã e Iraque, que juntos possuíam, em 2015, 

61,20% das reservas mundiais de petróleo e possuíam, respectivamente, 313,9, 60,80, 107,60, 

110,30 e 97,20 anos de reservas de petróleo, levando-se em consideração o ritmo produtivo de 

2015 (ver Tabela 15). Essas três Tabelas mostram que os países que possuem as maiores 

reservas estão no centro da geopolítica mundial do petróleo, pois os países que são os maiores 

consumidores extinguirão as suas reservas, caso não diminuam o rítmo da exploração interna 

ou descubram novas reservas. Poderemos ter outras crises semelhantes às das décadas 

anteriores ou até em proporções maiores, pois outros países, como por exemplo a China e a 

Índia, que são países que aumentaram muito o consumo de petróleo nos últimos anos, entraram 

na geopolítica mundial do petróleo mais recentemente. 

          Outro fator crítico para a geopolítica recente do petróleo é o fato de que, apesar da 

                                                           
37 As reservas de petróleo do Japão não foram computadas porque são menos de 0,05% do total mundial. 
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quantidade de reservas mundiais de petróleo provadas ter se elevado significativamente entre 

1995 e 2015, houve pouca alteração na distribuição das reservas entre os países, ou seja, os 

países da OPEP continuaram possuindo as maiores reservas provadas, 71,40% em 2015 contra 

69,84% em 1995, enquanto os países da OCDE que juntos consumiram 47,50% do petróleo em 

2015, possuíam apenas 15,00% das reservas mundiais nesse ano (ver Tabelas 13 e 15). Outra 

discrepância grave é que os países que têm as maiores reservas: Venezuela; Arábia Saudita; 

Canadá; Irã e Iraque, que juntos possuíam, em 2015, 61,20% das reservas mundiais, foram 

responsáveis apenas por 29,70% da produção mundial, enquanto EUA, Rússia e China 

produziram 30,30% do petróleo mundial, mas possuíam em 2015 apenas 10,30% das reservas 

provadas (ver Tabelas 14 e 15). 

 

Tabela 14 - Principais produtores mundiais de petróleo (milhares de barris por dia) 
 

Fonte: APETRO. 

          

          A Venezuela, a Arábia Saudita, o Canadá, o Irã e o Iraque, assim como outros países 

exportadores de petróleo, devem sofrer pressão dos principais países consumidores para 

elevarem a produção, visto que a estabilidade dos preços do petróleo dependerá do volume de 

produção desses países, ou seja, caso a produção para os anos vindouros não se eleve, para 

 

Milhares de 

barris 

por dia 

1995 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 

Parte 

do  

total 

Arábia 

Saudita 
9092 10931 10268 9663 10075 11144 11635 11393 11505 12014 13,0% 

Brasil 718 1713 1833 2029 2137 2193 2149 2114 2346 2527 3,0% 

Canada 2402 3041 3290 3202 3332 3515 3740 4000 4278 4385 4,9% 

China 2993 3642 3742 3805 4077 4074 4155 4216 4246 4309 4,9% 

Emirados 

Árabes 
2401 2919 3002 2725 2895 3320 3403 3640 3685 3902 4,0% 

EUA 8322 6900 6860 7264 7550 7853 8883 10059 11723 12704 13,0% 

Iraque 530 1833 2143 2452 2490 2801 3116 3141 3285 4031 4,5% 

Iran 3744 4216 4333 4250 4420 4466 3814 3611 3736 3920 4,2% 

Kuwait 2130 2668 2661 2500 2561 2915 3171 3134 3120 3096 3,4% 

Rússia 6236 9597 10043 10139 10366 10518 10639 10779 10838 10980 12,4% 

Venezuela 2959 3308 3230 3033 2838 2758 2701 2678 2685 2626 3,1% 

Total 

mundial 
67995 81896 82277 81182 83283 84097 86218 86591 88834 91670 100,0% 
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acompanhar o crescimento da demanda, a tendência é que os preços do petróleo aumentem 

significativamente em um futuro próximo. A Venezuela passou a ter uma importância muito 

grande para a geopolítica futura do petróleo, pois o elevado acréscimo das reservas provadas 

(elevação de 353,85% entre 1995 e 2015) e a baixa produção em 2015, apenas 3,1% do total 

mundial, juntamente com a maior reserva mundial 17,70% tornam esse país estratégico na 

geopolítica recente do petróleo (ver Tabela 14 e 15).   

 

Tabela 15 - Reservas mundiais de petróleo provadas 

  

Até 1995 Até 2005 Até 2014  Até 2015  

Bilhões de barris 
Bilhões de 

barris 

Bilhões de 

toneladas 

Participação 

mundial 

Reservas/ 

produção 

(R/P)* 

EUA 29,8 29,9 55,0 55,0 6,6 3,2% 11,9 

Canadá 48,4 180,0 172,2 172,2 27,8 10,1% 107,6 

México 48,8 13,7 10,8 10,8 1,5 0,6% 11,5 

Total América 

do Norte 
126,9 223,6 238,0 238,0 35,9 14,0% 33,1 

Argentina 2,4 2,2 2,4 2,4 0,3 0,1% 10,2 

Brasil 6,2 11,8 16,2 13,0 1,9 0,8% 14,1 

Colômbia 3,0 1,5 2,4 2,3 0,3 0,1% 6,3 

Equador 3,4 4,9 8,0 8,0 1,2 0,5% 40,4 

Peru 0,8 1,1 1,4 1,4 0,2 0,1% 34,3 

Trinidade e 

Tobago 
0,7 0,8 0,8 0,7 0,1 ♦ 18,1 

Venezuela 66,3 80,0 300,0 300,9 47,0 17,7% 313,9 

Outros países da 

América do Sul e 

Central 

1,0 1,5 0,5 0,5 0,1 ♦ 9,9 

Total América 

do Sul e 

Central 

83,7 103,6 331,7 329,2 51,0 19,4% 117,0 

Azerbaijão 1,2 7,0 7,0 7,0 1,0 0,4% 22,8 

Dinamarca 0,9 1,3 0,6 0,6 0,1 ♦ 9,6 

Itália 0,8 0,5 0,6 0,6 0,1 ♦ 14,7 

Cazaquistão 5,3 9,0 30,0 30,0 3,9 1,8% 49,3 

Noruega 10,8 9,7 6,5 8,0 1,0 0,5% 11,3 

Romênia 1,0 0,5 0,6 0,6 0,1 ♦ 19,5 

Rússia 113,6 104,4 103,2 102,4 14,0 6,0% 25,5 

Turcomenistão 0,5 0,5 0,6 0,6 0,1 ♦ 6,3 

Reino Unido 4,5 3,9 2,8 2,8 0,4 0,2% 8,0 

Uzbequistão 0,3 0,6 0,6 0,6 0,1 ♦ 25,3 
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Outros países da 

Europa 
2,2 2,2 2,1 2,1 0,3 0,1% 15,0 

Total Europa e 

Eurásia 
141,2 139,5 154,6 155,2 21,0 9,1% 24,4 

Arábia Saudita 261,5 264,2 267,0 266,6 36,6 15,7% 60,8 

Catar 3,7 27,9 25,7 25,7 2,7 1,5% 37,1 

Emirados Árabes 

Unidos 
98,1 97,8 97,8 97,8 13,0 5,8% 68,7 

Iémen 2,0 2,9 3,0 
3,0 

 
0,4 0,2% 176,5 

Irã 93,7 137,5 157,8 157,8 21,7 9,3% 110,3 

Iraque 100,0 115,0 143,1 143,1 19,3 8,4% 97,2 

Kuwait 96,5 101,5 101,5 101,5 14,0 6,0% 89,8 

Omã 5,2 5,6 5,2 5,3 0,7 0,3% 15,3 

Síria 2,6 3,0 2,5 2,5 0,3 0,1% 253,7 

Outros países do 

Oriente Médio 
0,1 0,1 0,2 0,2 ◆ ♦ 2,8 

Total Oriente 

Médio 
663,3 755,5 803,8 803,5 108,7 47,3% 73,1 

Argélia 10,0 12,3 12,2 12,2 1,5   0,7% 21,1 

Angola 3,1 9,0 12,7 12,7 1,7   0,7% 19,0 

Chade - 1,5 1,5 1,5 0,2   0,1% 52,4 

Egito 3,8 3,7 3,7 3,5 0,5   0,2% 13,2 

Gabão 1,5 2,1 2,0 2,0 0,3 0,1% 23,5 

Guiné Equatorial 0,6 1,8 1,1 1,1 0,1 0,1% 10,4 

Líbia 29,5 41,5 48,4 48,4 6,3   2,8% 306,8 

Nigéria 20,8 36,2 37,1 37,1 5,0   2,2% 43,2 

República do 

Congo 
1,3 1,5 1,6 1,6 0,2 0,1% 15,8 

Sudão 0,3 0,6 1,5 1,5 0,2 0,1% 39,2 

Sudão do Sul n/a n/a 3,5 3,5 0,5 0,2% 64,9 

Tunísia 0,4 0,6 0,4 0,4 0,1 ◆ 18,6 

Outros Países da 

África 
0,7 0,5 3,7 3,7 0,5 0,2% 38,3 

Total Africa 72,0 111,3 129,3 129,1 17,1 7,6% 42,2 

Austrália 3,8 3,7 4,0 4,0 0,4 0,2% 28,3 

Brunei 1,1 1,1 1,1 1,1 0,1 0,1% 23,8 

China 16,4 15,6 18,5 18,5 2,5 1,1% 11,7 

Índia 5,5 5,9 5,7 5,7 0,8 0,3% 18,0 

Indonésia 5,0 4,2 3,6 3,6 0,5 0,2% 12,0 

Malásia 5,2 5,3 3,6 3,6 0,5 0,2% 14,2 

Tailândia 0,3 0,5 0,4 0,4 † ◆ 2,3 

Vietnam 0,8 3,1 4,4 4,4 0,6 0,3% 33,3 

Outros países 

Ásia-Pacífico 
1,1 1,4 1,3 1,3 0,2 0,1% 12,0 
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Total Ásia-

Pacífico 
39,1 40,8 42,6 42,6 5,7 2,5% 14,0 

Total mundial 1126,2 1374,4 1700,0 1697,6 239,4 100% 50,7 

OCDE 149,2 244,0 253,9 255,3 38,0 15,0% 29,7 

Não-OCDE 976,9 1130,4 1446,1 1442,3 201,3 85,0% 58,0 

OPEP 786,6 927,8 1211,1 1211,6 169,9 71,4% 86,8 

Não-OPEP 339,6 446,6 488,9 486,0 69,4 28,6% 24,9 

União Européia 8,3 7,0 5,6 5,6 0,7 0,3% 10,1 

Fonte: APETRO 

◆ Menos de 0,05%. 

* A razão reservas-produção (R/P), com base em bilhões de barris, corresponde as reservas restantes no final de 

qualquer ano divididas pela produção nesse ano. o resultado é o período de tempo (anos) que essas reservas 

remanescentes durariam se a produção continuasse a essa taxa (BP Statistical Review of World Energy June 2016). 

†Menos de 0,05. 

 

 2.12. Da estabilidade oligopolista à competitividade imperfeita 

 

          O período de expansão da exploração do petróleo para o Oriente Médio foi marcado pelo 

domínio das grandes empresas norte-americanas e inglesas, as “Sete Irmãs”. Até a década de 

1950, essas empresas dominaram verticalmente a indústria mundial do petróleo, ou seja, esse 

oligopólio controlou, por um longo período, as fases de mineração, refino e distribuição do 

petróleo e de seus derivados. Gradativamente, a partir da Crise Iraniana (de 1951 a 1954), os 

países produtores de petróleo foram dominando a fase extrativa da indústria no Oriente Médio. 

Até o início das crises do petróleo, o mercado era oligopolizado e dominado pelas grandes 

corporações. Essas empresas mantiveram com os países anfitriões relações contratuais de longo 

prazo que garantiram a oferta mundial de petróleo em níveis superiores à demanda internacional 

e, consequentemente, estabilizaram e impediram elevações de preço por um longo período. Os 

países produtores de petróleo fundaram em setembro de 1960 a OPEP com intuíto de contrapor 

o poder dos grandes capitais do petróleo e, dessa forma, aumentar o retorno sobre a exploração 

em seus países. 

          O embate entre os países anfitriões e as grandes empresas por maiores retornos sobre a 

exploração dos campos petrolíferos contribuiu para a entrada de pequenas e médias empresas 

nesse mercado, bem como permitiu o surgimento de crises de oferta, dentre as quais podemos 

destacar as ocorridas na década de 1970. A partir da segunda crise do petróleo (1978 – 1979), 

começou uma nova fase na indústria do petróleo, em que a concorrência na fase da mineração 

passou a prevalecer sobre o oligopólio das grandes multinacionais. Gradativamente, o sistema 
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de preços baseados nos contratos entre as multinacionais do petróleo e os países anfitriões foi 

sendo substituído pela cotação de preços à vista que era o resultado da interação entre ofertantes 

e demandantes no mercado. As empresas multinacionais do petróleo perderam o controle da 

produção mundial.  Em 1973, as majors do petróleo controlavam  a produção de 30 milhões de 

barris/dia de petróleo bruto, o que correspondia a 65% da produção mundial, dos quais 80% 

eram de países da OPEP. Em 1998, a situação era radicalmente diferente, a produção controlada 

pelas maiores empresas caiu cerca de 4 vezes em termos absolutos, de 30 para 9 milhões de  

barris/dia, cerca de 5 vezes em percentagem da produção mundial, de 65% para 14% (CLÔ 

2000, cap. 9). As multinacionais do petróleo perderam o controle da exploração, que passou 

para as empresas controladas pelos principais países da OPEP, mas mantiveram o  controle do 

mercado final, embora as quotas de mercado tenham também diminuído significativamente 

com o aumento da concorrência.  

       O grau de integração vertical, que pode ser medido a partir da relação entre os fluxos da 

disponibilidade de petróleo para majors a montante e a jusante, diminuiu  significativamente. 

Até a década de 1970, a razão entre os fluxos de produção e de venda de petróleo e outros 

derivados estava em torno de 1,0. A partir da década de 1980, os valores passaram para um 

intervalo de 0,3 a 0,4. Em posição contrária passaram a estar as empresas públicas dos países 

produtores que passaram a controlar a produção mas tinham pouca participação na venda do 

petróleo e de seus derivados no mercado consumidor. A Tabela 16 mostra o volume, em bilhões 

de barris, que as principais empresas estatais dos países produtores de petróleo controlavam em 

2010. O enfraquecimento das majors teve como consequência a diminuição das relações 

contratuais de longo prazo e a desestruturação organizacional de grandes grupos integrados, o 

que tem causado uma imprevisibilidade absoluta e volatilidade nos preços em um quadro 

altamente incerto. 

 

Tabela 16 - As 15 maiores empresas de petróleo por volume de reservas 

EMPRESA PAÍS 
VOLUME (em bilhões 

de barris) 

RESERVAS/PRODUÇÃO 

(2010) (anos) 

Saudi Arabian Oil Company Arábia Saudita 259,9 71 

Nationai Iranian Oil Company Irã 137,6 89 

Iraq National Oil Company Iraque 115,0 128 

Kuwait Petroleum Corporation Kuaite 101,5 111 

Petroleos de Venezuela Venezuela 99,4 110 
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Abu Dhabi National Oil 

Company 

Emirados árabes 

Unidos 
92,2 89 

National Oil Company Líbia 44,3 73 

Nigerian National Petroleum 

Corp. 
Nigéria 37,2 42 

Qatar General Petroleum Corp Catar 25,4 44 

OAO Rosneft Rússia 18,1 21 

OAO Lukoil Rússia 13,7 20 

Sonatrach Argélia 12,2 18 

Pemex México 10,7 10 

Petrobras Brasil 10,3 13 

Exxon Mobil Estados Unidos 9,2 14 

Fonte: MIELNIK, 2012. p. 14. 

 

          Perdurou até o final dos anos sessenta uma relação de interesses mútuos entre as 

multinacionais do petróleo e os países anfitriões. Basicamente, os contratros de exploração 

funcionavam da seguinte forma: as grandes empresas exploravam todas as fases da indústria do 

petróleo e repartiam os lucros com os países produtores, ou seja, havia uma estreita relação de 

interesse biunívoco entre ambos. Pari passu ao enfraquecimento do oligopólio da majors, 

ocorreu a globalização e desregulamentação dos mercados mundiais. O petróleo, mesmo sendo 

considerado uma mercadoria política, passou a ser negociado nos mercados como se fosse uma 

commodity qualquer. A combinação da globalização física e econômica dos mercados com a 

sua financeirização acentuou a instabilidade dos preços do petróleo.  

        A onda neoliberal que se iniciou nos Estados Unidos e na Inglaterra na década de 1980, e 

se disseminou posteriormente pelo mundo, contribuiu para o desmantelamento de grande parte 

do aparelho estatal de propriedades dos capitais da indústria do petróleo montado para garantir  

a administração dos preços nos países consumidores. As desregulamentações dos mercados e a 

onda de privatizações mundo afora, impostas conforme os interesses dos grandes capitais 

internacionais, retiraram das mãos dos países consumidores mais um mecanismo que ajudava 

na estabilização dos preços do petróleo. Isso significou na prática a abdicação, de muitos países, 

às políticas de segurança energética e a confiança nos mecanismos de livre concorrência 

(mesmo que imperfeita) a capacidade de garantir o equilíbrio  nos mercados do petróleo. As 

únicas políticas públicas energéticas remanescentes, que ainda hoje são praticadas por um 
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grande número de países,  são as ambientais. 

          O petróleo é um hidrocarboneto, ou seja, tem composição básica formada por átomos de 

carbono e hidrogênio que se diferenciam em função de sua evolução térmica e processos de 

alteração. Além da composição dos compostos básicos, o petróleo possuí contaminantes 

indesejáveis em proporções variáveis como: enxofre, nitrogênio, oxigênio e alguns metais. Há 

cerca de 200 variedades de petróleo negociados nos mercados, que se diferenciam pela 

densidade e pelos conteúdos de contaminantes. A densidade do petróleo tem um padrão 

comercial definido pelo American Petroleum Institute (API), chamado gravidade API, que 

divide o petróleo em três tipos básicos:  leve, que tem densidade menor (API superior a 31º) e 

maior rendimento em nafta, GLP e óleo diesel;  médio, que tem densidade intermediária (entre 

22º e 31º API) e produz mais gasolina, nafta petroquímica; e pesado, que tem densidade maior 

(API inferior a 22º) e gera, principalmente, óleo combustível e asfalto. Os petróleos rendem 

proporções diferentes de derivados  nos processos de refino. Um petróleo menos denso tem 

grau API mais elevado e maior valorização no mercado, porque rende um volume maior de 

derivados leves. 

          A determinação do preço do petróleo depende da qualidade (grau de impureza e 

classificação API) e da distância em que se encontra dos centros de consumo. Mesmo com 200 

variedades de petróleo no mundo, consideram-se apenas dois preços de referência (Brent e 

WTI) para as transações internacionais em razão de sua qualidade e localização em relação aos 

grandes mercados (União Europeia e América do Norte). O petróleo Brent, produzido no Mar 

do Norte, é leve (38º API) e de baixo teor de enxofre (0,37%). O petróleo West Texas 

Intermediate (WTI), região onde se produz a maior parte do petróleo dos Estados Unidos, tem 

características semelhantes (40º API e 0,4% de enxofre) (MIELNIK, 2012). Ambos têm 

elevado conteúdo em nafta, o que faz com que tenham elevado rendimento em gasolina na 

operação de conversão (dentro do processo de refino). Um terceiro preço de referência, o 

petróleo Dubai (31º API e 2% de enxofre), para o petróleo comercializado no Oriente Médio, é 

menos utilizado. O preço será determinado tomando-se a referência dos petróleos Brent e WTI 

e as distâncias do local de produção aos mercados consumidores da União Europeia e da 

América do Norte, ou seja, para as cotações dos diversos petróleos haverá penalidades 

(descontos) ou prêmios em relação ao preço de referência para compensar o custo adicional de 

seu processamento. Por exemplo, se um tipo de petróleo tiver qualidade inferior aos petróleos 

de referência (API menor e/ou maior quantidade de impurezas) o seu preço de cotação ficará 

tanto menor quanto menor for a classificação API e maior for a quantidade de impurezas e, caso 

tenha API superior e menor impurezas, terá preço superior. Outro fator de desconto do preço 
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será o custo de transporte do local de produção até os mercados da UE e dos EUA. O desconto 

servirá para compensar os maiores custos de conversão e tratamento necessários para tornar um 

petróleo de qualidade inferior equivalente ao petróleo de referência ou para compensar a menor 

quantidade de derivados leves que esse petróleo é capaz de produzir após o processo de refino. 

Segundo Mielnik (2012), uma refinaria que possua tecnologia mais sofisticada pode elevar os 

lucros, utilizando petróleo pesado, mais barato, para a obtenção de derivados, valorizados pelo 

mercado, e capturar uma renda gerada pelo diferencial de preço entre petróleo pesado e os 

petróleos leves de referência (Brent ou WTI). 

          O aumento da oferta de biocombustíveis (etanol e biodiesel) nos países da OCDE (União 

Europeia e Estados Unidos) exigirá modificações na configuração das refinarias para evitar que 

a oferta de gasolina e diesel seja superior à demanda e, consequentemente, provoque redução 

de preços desses derivados nesses mercados, ou exigirá a exportação dos excedentes. A 

mudança na configuração das refinarias implica o aumento da produção de outros derivados em 

detrimento da produção de gasolina e diesel. Nos Estados Unidos, a meta é  aumentar a oferta 

de etanol em 136 bilhões de litros até 2022. Na União Europeia, há uma meta de consumo de 

biocombustíveis até 2020, equivalente a um mínimo de 10%, dos combustíveis automotivos 

(MIELNIK, 2012).  

          A evolução dos preços do petróleo sofre influência de vários fatores: 

a) fenômeno cíclico de crescimento da economia; 

b) de fatores sazonais; 

c) desenvolvimento de novas áreas de exploração; 

d) da oferta de outras fontes de energia substitutas e complementares do petróleo;  

e) eventos climáticos; 

f) geopolíticos e especulativo. 

 

          Os fatores do item a até o e exercem influência nos preços do petróleo, principalmente, 

pela alteração da demanda e/ou oferta. As alterações de preços que têm relação com o item f 

são mais imprevisíveis e são responsáveis pela elevada flutuação da cotação diária do pretróleo 

nos mercados, bem como pela relação de poder que prevalece em um dado momento entre 

ofertantes e demandantes. O petróleo a partir do momento em que passou a ser cotado nas bolsas 

de valores do mundo inteiro perdeu as suas especificidades, ou seja, deixou de ser considerado 

uma matéria prima imprescindível para a acumulação de capital e de difícil substituição, 

passando a funcionar como qualquer ativo financeiro. A diferença do petróleo em relação às 

outras commodities cotadas nas bolsas é que a variação do seu preço sofre influência dos mais 
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diversos acontecimentos políticos, sociais e ambientais no mundo. O preço do petróleo foi, 

portanto, exposto aos desequilíbrios dos mercados financeiros e deixou de enviar um sinal 

importante aos tomadores de decisão das empresas de petróleo que, normalmente, com essa 

informação realizariam investimentos de longo prazo em exploração e produção. As oscilações 

do preço do petróleo atrapalham e comprometem a tomada de decisões sobre os investimentos 

e, consequentemente, a oferta futura, ou seja, as empresas do petróleo, em virtude da flutuação 

do preço do petróleo, não conseguem fazer previsões confiáveis sobre o  preço que vigorará no 

mercado quando ocorrer a maturação do investimento realizado e, com isso, aumenta a 

incerteza do retorno sobre os investimentos realizados. Um aumento de preço que ocorra em 

função de movimentos especulativos sem estar fundamentado no crescimento da demanda ou 

restrição da oferta poderá estimular o aumento do investimento, gerando elevação indesejáveis 

de oferta e queda futura de preço.  

         A partir do momento em que o petróleo passou a ser negociado nas bolsas de valores, os 

fundamentos microeconômicos do mercado do petróleo deixaram de funcionar 

satisfatoriamente, porque as variações de preço não traduzem o comportamento da demanda, 

dando uma sinalização errada à oferta. Durante a crise econômica de 2007-2008, os mercados 

futuros se moviam para contango38, enquanto o preço spot aumentou para US$120/barril em 

2008. Os preços subiam mais de 50% enquanto as estimativas de demanda eram de redução de 

cerca de 1 milhão de barris/dia no período janeiro-julho de 2008 (MIELNIK, 2012).  Essa 

situação afetou a questão da convergência dos preços para um valor de longo prazo que fosse 

crível para as decisões de investimento. A grande oscilação dos preços do petróleo que ocorreu 

entre julho de 2007 e julho de 2008 mostrou a relação entre os preços do mercado de curto 

prazo (spot) e os preços do mercado futuro de petróleo (a termo). Esses preços são baseados 

nos fundamentos econômicos e no conhecimento, que compreende as informações que os 

agentes têm sobre o momento atual do mercado do petróleo, bem como das expectativas de sua 

evolução no futuro. Mas, naquele período, os preços à vista do barril de petróleo cresciam 

enquanto a oferta excedia amplamente a demanda e em seguida caíram significativamente sem 

que qualquer relação entre oferta e demanda tenha sido afetada, ou seja, a flutuação acentuada 

do preço ocorreu em função das especulações que envolveram as bolsas durante a crise 

econômica. No mesmo período, os preços futuros cresceram acima do custo marginal estimado 

                                                           
38 Termo usado no mercado de futuros, indicando que os preços futuros excedem o preço spot esperado, o que 

ocorre quando há prêmio para venda futura e percepção de excedente de oferta de petróleo em relação à demanda. 

Na situação inversa, denominada backwardation, o preço spot esperado é superior aos preços futuros, indicando 

um prêmio para venda imediata e percepção de escassez na oferta de petróleo em relação à demanda. Para a 

utilização num contexto teórico, consultar Keynes (1930, cap. 29). 
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de recursos não-convencionais (como óleo de xisto e areias petrolíferas), estimados naquele 

ano entre US$50 e US$90/barril (MIELNIK, 2012).  

          Há uma relação muito estreita entre o preço spot e o preço futuro do petróleo. Se houver 

uma expectativa de que a demanda aumentará mais do que a oferta, o preço futuro tenderá a 

aumentar o que incentivará a aquisição de petróleo no presente e provocará a elevação do preço 

spot. Para que ocorra aumento da demanda atual e, consequentemente, elevação do preço à 

vista, o diferencial de preço deve compensar os custos de transação e de estocagem do petróleo. 

O contrário também pode ocorre quando há diminuição do preço futuro em função das 

expectativas de excedente de oferta em relação à demanda. Nesse caso, os demandantes adiarão 

as compras presentes, o que provocará a queda do preço spot. A forte correlação entre os preços 

futuros e à vista tem como causa principal a inelasticidade preço da demanda no curto prazo. A 

flutuação do estoque é a manifestação evidente da interação entre preço spot e preço à prazo. 

Os compradores de petróleo observam o preço futuro para realizarem as aquisições de petróleo. 

Se houver expectativa de que o preço futuro se elevará em relação ao spot, os estoques tendem 

a aumentar, e diminuir, caso contrário, desde que o diferencial de preço compense o custo de 

estocagem.  

          Elevações inesperadas de preços podem ocorrem quando tivermos o seguinte cenário: 

níveis baixos de estoque dos compradores; pouca folga entre oferta e demanda de petróleo 

(baixa capacidade ociosa da produção); e expectativas de preços futuros elevados. Diante desse 

cenário, os vendedores podem querer adiar as vendas esperando os preços futuros mais 

elevados, os compradores vão querer repor os estoques rapidamente e a consequência imediata 

será a elevação acentuada dos preços à vista em função do preço futuro elevado. Essa elevação 

dos preços implicaria em aumento nos fluxos financeiros ao mercado de petróleo futuro, 

ampliaria a atratividade da armazenagem sobre o consumo atual e, na falta de alternativa de 

curto prazo para substituição ao petróleo ou derivados (i.e., inelasticidade da demanda e oferta 

no curto prazo), resultaria em elevação dos preços spot e expectativas de preços muito elevados 

no futuro (MIELNIK, 2012). Um fator que contribui indiretamente para a elevação do preço do 

petróleo no longo prazo, ou pelo menos dificulta a queda,  é o fato que em muitos países os 

preços dos derivados são subsidiados. O sinal dos preços não é transmitido nem ao consumidor 

final, que não altera o nível de consumo, nem ao investidor que pretenda desenvolver 

alternativas energéticas às necessidades de transporte. O resultado é, por exemplo, a 

inviabilização da produção de biocombustíveis para, alternativamente, substituir alguns 

derivados e a manutenção da demanda elevada de petróleo independente do preço. 

          Os aumentos dos preços do petróleo deveriam sinalizar para as empresas a oportunidade 
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de elevar os retornos a partir do aumento do investimento. Em condições normais, o aumento 

dos preços estimula novos investimentos em exploração e produção. Mas o mais importante 

para o nível de investimento é a previsão de evolução dos preços no longo prazo, bem como o 

custo marginal dos novos investimentos. Em ambientes de grande incerteza e volatilidade nos 

preços, os investimentos tendem a ser inferiores ao que seriam sob tendências de preços futuros 

mais elevados, ou seja, a volatilidade dos preços negociados nas bolsas eleva o fator de 

incerteza e torna os investidores mais conservadores, o que consequentemente, diminui a oferta 

futura. Segundo Mielnik (2012), há uma tendência à elevação dos preços no médio prazo, em 

razão de alguns fatores: há elevação dos custos em novas áreas de produção, (2) extração de 

petróleo não-convencional, (3) melhoria no fator de recuperação das jazidas e (4) promoção de 

alternativas para as utilizações intensivas em petróleo. Outro fator de estímulo para a elevação 

dos preços é o descompasso entre a expansão da oferta e a velocidade de ampliação da demanda, 

tornando inevitável um aumento dos preços até que as novas áreas de produção sejam integradas 

à oferta global. 
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3. PRINCIPAIS COMMODITIES AGRÍCOLAS BRASILEIRAS 
 

          Neste capítulo, faremos a revisão bibliográfica sobre as commodities agrícolas que terá 

como objetivos entender o comportamento desses mercados e compreender as dificuldades de 

previsibilidade dos produtores. A pesquisa bibliográfica será importante para perceber a 

influência que as variáveis microeconômicas têm sobre a formação de preços nesses mercados. 

Selecionaremos os trabalhos de pesquisa que já trataram do tema em questão para servirem de 

guia literário na pesquisa que será feita.  

          Para a revisão de literatura sobre as commodities agrícolas, serão utilizadas as 

bibliografias básicas de Von Lampe (2006), Souza et al (2010), Peres (2005), Pinazza (2007). 

A partir desses trabalhos, analisaremos as cadeias produtivas do açúcar, do café, do milho, da 

soja e do trigo, bem como as variáveis que afetam os preços de mercado dessas commodities. 

De acordo com von Lampe (2006), variações nos preços do petróleo cru influenciam 

diretamente variações nos preços das commodities agrícolas. Segundo esse autor, aumentos nos 

preços do petróleo provocam elevação nos preços das commodities por dois canais distintos: 

aumentos dos custos produtivos e de transporte para todas as commodities; e maiores incentivos 

para a produção de biocombustíveis, que provoca a diminuição de oferta das commodities que, 

alternativamente, passam a ser consideradas matérias primas parcialmente substitutas do 

petróleo, pois são utilizadas na produção de biocombustíveis.  

 

3.1. Importância das commodities agrícolas para a balança comercial brasileira 
 

          Nos últimos anos a produção e a exportação de commodities pelo Brasil têm se elevado 

significativamente. De 1997 a 2016 o valor das exportações do agronegócio brasileiro se elevou 

de 23,37 bilhões para 84,93 bilhões, chegando a uma participação percentual de 45,90% do 

total das exportações brasileiras (ver Tabela 17). A balança comercial brasileira apresentou 

superavit no período de 2001 a 2016, com exceção do ano de 2014, em função da elevação do 

valor exportado pelo agronegócio. De 1997 a 2016 as exportações do agronegócio se elevaram 

em 263,47% enquanto, no mesmo período, as exportações dos demais produtos se elevaram em 

238,68%. As importações totais se elevaram em 130,22%, no mesmo período. Esses percentuais 

mostram que a maior parte das importações brasileiras foi financiada pela exportação do 

agronegócio. Tal crescimento se deu em função de alguns fatores: elevação da demanda 

internacional alavancado pelo crescimento da China; influência dos acordos comerciais entre 

os participantes do BRICs; vantagens comparativas do Brasil na produção de commodities 

agrícolas (ver Tabela 18). 
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Tabela 17 - Balança Comercial Brasileira e Balança Comercial do Agronegócio: 1997 a 

2016 (em US$ bilhões) 

Ano 

    Exportações    Importações  Exp-Imp               

Total 

Brasil 

Saldo 

Agronegócio 
Total 

Brasil (A) 

Agronegócio 

(B) 

Part.% 

(B/A) 

Total 

Brasil (C)  

Agronegócio 

(D) 

Part.% 

(D/C) 

1997 52,98  23,37          44,1  59,75  8,20  13,7 -6,76 15,17 

1998 51014  21,56          42,1  57,76  8,04  13,9 -6,62 13,51 

1999 48,01  20,50          42,7  49,30  5,70  11,6 -1,29 14,80 

2000 55,12  20,60          37,4  55,85  5,76  10,3 -0,73 14,85 

2001 58,29  23,87          40,9  55,60  4,81  8,6 2,68 19,06 

2002 60,44  24,85          41,1  47,24  4,45  9,4 13,20 20,39 

2003 73,20  30,65          41,9  48,33  4,75  9,8 24,88 25,90 

2004 96,68  39,04          40,4  62,84  4,84  7,7 33,84 34,20 

2005 118,53  43,62          36,8  73,60  5,11  6,9 44,93 38,51 

2006 137,81  49,47          35,9  91,35  6,70  7,3 46,46 42,77 

2007 160,65  58,43          36,4  120,62  8,73  7,2 40,03 49,70 

2008 197,94  71,84          36,3  172,98  11,88  6,9 24,96 59,96 

2009 152,99  64,79          42,3  127,72  9,90  7,8 25,27 54,89 

2010 201,92  76,44          37,9  181,77  13,40  7,4 20,15 63,04 

2011 256,04  94,97          37,1  226,25  17,51  7,7 29,79 77,46 

2012 242,58  95,81          39,5  223,18  16,41  7,4 19,39 79,41 

2013 242,03  99,97          41,3  239,75  17,06  7,1 2,29 82,91 

2014 225,10  96,75          43,0  229,15  16,61  7,3 -405 80,13 

2015 191,13  88,22          46,2  171,45  13,07  7,6 19,69 75,15 

2016 185,24  84,93          45,9  137,55  13,63  9,9 47,68 71,31 

Fonte: Agrostat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC 

Elaboração: DAC / SRI / MAPA 

 

          Tomando como base o Figura 01, verificamos que a balança comercial brasileira 

apresentou um significativo crescimento no período de 2003 até 2011, ano em que as 

exportações apresentaram um pico de 256,04 bilhões, e que, no período de 2011 a 2016, houve 

redução tanto das exportações totais quanto das importações. No ano de 2009 houve uma 

redução de 22,71% nas exportações totais brasileiras e queda de 26,17% nas importações, em 

relação ao ano anterior, devido aos reflexos da crise econômica mundial de 2008. No ano 

seguinte tanto as exportações quanto as importações voltaram a crescer até 2012, ano de nova 

crise econômica.  
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Figura 1- Evolução anual da balança comercial brasileira e do agronegócio - 1997 a 2016 

- (em US$ bilhões) 

 

 

           O agronegócio brasileiro é altamente competitivo no mercado internacional e essa 

competitividade é comprovada pelo cálculo do índice de vantagens comparativas reveladas 

(IVCR) para essas commodities. O IVCR foi desenvolvido inicialmente por Balassa (1965) ele 

revela que se um país tiver vantagem comparativa em um determinado produto, irá exportá-lo 

proporcionalmente mais que o resto do mundo. Se o índice for maior que a unidade, significa 

que a participação do bem i nas exportações do país j é superior à sua participação nas 

exportações mundiais totais, de maneira que j tem vantagem comparativa revelada em i. 

Inversamente, se IVCR < 1, o país não tem vantagem comparativa revelada naquele bem. 

 

𝐼𝑉𝐶𝑅 = (𝑥𝑖𝑗 𝑋𝐽⁄ ) (𝑥𝑖𝑤 𝑋𝑤⁄ )⁄  

𝑥𝑖𝑗: exportações do produto i pelo país j; 

𝑋𝑗: total das exportações do país j; 

𝑥𝑖𝑤: exportações do produto i pelo mundo; e 

𝑋𝑤: total das exportações do mundo 

 

Tabela 18 - Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR) 2003 – 2012 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Commodities 

agrícolas IVCR 

=(xij/Xj)/(xiw/Xw) 

3,672 3,735 3,648 3,684 3,737 3,736 4,005 3,816 3,729 3,959 

     Fonte: Elaboração própria baseada nos dados da OMC relatórios de 2003 a 2012 
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          O IVCR reflete bem a importância que as commodities agrícolas têm na elevação das 

exportações brasileiras. O IVCR aumentou de 3,672 em 2003 para 3,959 em 2012, mostrando 

que o agronegócio brasileiro é cerca de quatro vezes mais competitivo na exportação de 

commodities, agrícolas. A Tabela 17 mostra a importância do agronegócio para a manutenção 

do superavit comercial a partir de 2001. 

          A teoria econômica sustenta que o mercado internacional de primários funciona bem 

próximo do modelo de mercado perfeitamente competitivo39. Esse mercado, conforme as 

premissas teóricas da teoria neoclássica, tem duas características principais: os bens 

comercializados são homogêneos ou de baixa diferenciação; e os produtores são tomadores de 

preços, ou seja, têm pouquíssimo poder de mercado. Essas características quando prevalecem 

tornam esse mercado dominado, principalmente, pela demanda, ou seja, as oscilações de preço 

sofrem influência principalmente da variação da demanda. O funcionamento dos mercados de 

algumas commodities têm características diferentes dos demais bens primários, pois o mercado 

mundial desses bens não é atomizado em virtude da concentração produtiva em poucos países 

e, portanto, os preços não são totalmente determinados pela demanda.  

          O centro cíclico de crescimento da economia mundial se transferiu para a Ásia, nas 

últimas décadas. Com as crises financeiras recentes, a Tríade (Estados Unidos, Japão e Europa) 

perdeu importância comercial e a China, juntamente com outros países emergentes, aumentou 

consideravelmente a participação comercial internacional. As Tabelas 19 e 20 mostram o 

crescimento da participação das exportações da China e dos países do BRICs no comércio 

internacional no período de 2002 a 2013. A China mais do que dobrou a sua participação no 

comércio internacional, ultrapassando inclusive os Estados Unidos. Esses resultados mostram 

que a China e os países emergentes do BRICs demandaram e ofertaram no mercado mundial, 

diretamente e indiretamente, elevadas quantidades de matérias primas e energia e, portanto, 

entraram recentemente no cenário mundial da geopolítica do petróleo. Para o futuro, a 

perspectiva é que esses países continuem elevando a demanda mundial por energia, tanto da 

derivada do petróleo quanto das energias renováveis, alimentos e matérias primas, o que pode 

provocar elevação de preço de várias commodities, dentre as quais, aquelas que estamos 

estudando.   

                                                           
39 As alterações de preços a curto prazo podem ser classificadas em dois grupos principais: as que são determinadas 

principalmente por modificações do custo da produção e as que são determinadas principalmente por modificações 

da demanda. De modo geral, as alterações de preço dos produtos acabados são “determinadas pelo custo”, enquanto 

as alterações de preço das matérias-primas, inclusive produtos alimentícios primários, são “determinadas pela 

demanda” Kalecki (1954). 
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Tabela 19 - Participação % das exportações chinesas no total das exportações 

mundiais. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5,01 5,77 6,43 7,25 7,99 8,70 8,85 9,57 10,32 10,36 11,13 11,74 

Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios do MDIC e OMC, de 2002 a 2013. 

 

Tabela 20 - Participação total das exportações dos EUA, Japão e Europa no total das 

exportações mundiais 

Participação % das exportações dos Estados Unidos no total das exportações 

mundiais 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

10,67 9,55 8,84 8,58 8,46 8,19 7,97 8,41 8,37 8,08 8,40 8,39 

Participação % das exportações europeias no total das exportações mundiais. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

43,72 44,62 43,93 41,91 41,05 41,38 40,12 40,00 36,93 36,31 34,70 35,32 

Participação % das exportações japonesas no total das exportações mundiais. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6,42 6,22 6,13 5,66 5,33 5,09 4,84 4,63 5,04 4,49 4,34 3,80 

Participação % total das exportações da Tríade (EUA, Japão e Europa) no total das 

exportações mundiais. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

60,80 60,39 58,90 56,15 54,84 54,66 52,92 53,04 50,33 48,88 47,44 47,51 

   Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios do MDIC e OMC, de 2002 a 2013. 

 

          O crescimento acelerado da participação da China no comércio internacional pode ser 

verificado pelo aumento significativo das exportações chinesas no período de 2003 a 2013 que 

saltaram de 438,2 bilhões para 2,209 trilhões de dólares, representando um crescimento de 

404,10%, e pelo aumento acelerado das importações de 372,38% no mesmo período, ou seja, 

em 2003 representavam 412,80 bilhões e em 2012 chegaram a 1,950 trilhão de dólares (MDIC 

2015). Esse crescimento acentuado mostra a pressão que o mercado chinês exerceu sobre os 

preços relativos de várias commodities no período considerado. 
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 3.2. Cadeia produtiva da soja 
 

 

          Como fonte importante de proteína vegetal para a alimentação humana e como principal 

fornecedora de matéria prima para a indústria da alimentação animal, a produção de soja tem 

crescido para atender à demanda internacional. No período compreendido entre 1980 e 2005, a 

demanda total de soja mundial expandiu-se em 174,3 milhões de toneladas, ou 2,8 vezes. 

Durante a década de 1980, o consumo mundial de soja cresceu a taxas anuais médias da ordem 

de 3% ao ano e durante a década de 1990 cresceu a taxas anuais médias na ordem de 5,5%. Na 

década seguinte até 2007, cresceu a uma taxa média anual de 5,6% (PINAZZA, Cadeia 

Produtiva da Soja, 2007). 

          O crescimento da demanda por óleo de soja, nos períodos referenciados, ocorreu a uma 

taxa inferior, mas com o aumento da necessidade por fontes alternativas de energia, tenderá a 

impulsionar o seu consumo para a produção de combustível no curto prazo, significando maior 

participação no uso industrial do óleo de soja. Por tratar-se de produtos que são obtidos a partir 

do mesmo processo industrial, o crescimento da demanda do farelo e do óleo segue com taxas 

bastante semelhantes. Isso não quer dizer, no entanto, que o preço de venda desses produtos 

apresente comportamento semelhante. 

          Passada a crise de 2008, a exportação de soja voltou a crescer. Entre 2009/2010 e 

2015/2016 o total exportado, em milhões de toneladas, se elevou em 44,81%, sendo que o total 

exportado pelo Brasil e pelos Estados Unidos se elevou em 77,45% e 29,56% respectivamente 

nesse período, e esses dois países juntos foram responsáveis por 78,86% de toda a soja em grãos 

exportada em 2015/2016 (ver Tabelas 21 e 22). 

 

Tabela 21 - Principais países exportadores de soja em grão (milhões de toneladas) 

País 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Argentina 13,09 9,21 7,37 7,74 7,84 10,57 9,92 

Brasil 29,07 32,99 32,47 42,79 45,69 54,32 51,59 

Estados Unidos 40,80 40,96 37,18 36,13 44,59 50,14 52,86 

Paraguai 4,06 5,22 3,55 5,49 4,89 4,49 5,98 

Uruguai 1,97 1,82 2,61 3,53 3,15 3,11 2,17 

Total mundo 91,50 91,70 92,30 100,80 112,80 126,20 132,50 

Fonte: MAPA. Sumário Executivo - Complexo Soja. Posição: setembro de 2017. 
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         As Tabelas 21 e 22 mostram como funciona o mercado internacional da soja. Apesar de 

ser um produto agrícola homogêneo e de baixa diferenciação, o mercado internacional desse 

primário apresenta uma característica peculiar que o diferencia de alguns outros mercados de 

primários: a produção é concentrada em cinco países que juntos exportaram mais de 90% em 

todo o período representado na Tabela 22. Essa característica faz os dois principais produtores, 

Brasil e Estados Unidos, terem um poder de mercado considerável e, portanto, os preços do 

mercado mundial passam a sofrer maior influência das condições de oferta, ou seja, esses países 

têm poder para repassarem ao preço da soja a elevação de custo produtivo. Daí surge a relação 

que o preço dessas commodities tem com o preço do petróleo. Choques de oferta de petróleo 

positivos e negativos influenciam o preço internacional da soja, haja vista a variação nos custos 

produtivos e no custo de transporte. 

 

Tabela 22 - Participação percentual no total das exportações mundiais de soja 

País 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Argentina 14,30 10,04 7,98 7,68 6,95 8,38 7,49 

Brasil 31,77 35,97 35,18 42,45 40,51 43,05 38,97 

Estados Unidos 44,59 44,67 40,29 35,84 39,53 39,73 39,89 

Paraguai 4,44 5,69 3,85 5,45 4,34 3,55 4,51 

Uruguai 2,16 1,98 2,82 3,50 2,79 2,47 1,64 

Total 97,26 98,35 90,12 94,92 94,13 97,18 92,47 

Fonte: MAPA, Sumário Executivo - Complexo Soja. Posição: setembro de 2017. 

 

         A Tabela 23 mostra que o consumo interno brasileiro de soja em grão se elevou pouco no 

período 2009/10 a 2015/16, apenas 15,61% comparado com o crescimento da produção, que 

foi, no mesmo período, de 38,94%. O aumento da diferença entre a produção e o consumo 

interno permitiu ao Brasil elevar significativamente a exportação (77,45%). A Tabela 24 mostra 

que a exportação brasileira de óleo de soja é muito pequena comparada com a produção e 

exportação de soja em grão: apenas 1.254,00 milhares de toneladas foram exportadas da safra 

2015/16. Esses dados mostram que o Brasil tem margem considerável para elevar a produção 

de óleo de soja para a utilização na produção de biocombustível, caso o preço do petróleo 

aumente, viabilizando a utilização alternativa de soja na produção de biodiesel. O problema é 

que o óleo de soja e o farelo são originários do mesmo processo produtivo, ou seja, a elevação 

da produção de óleo implica, concomitantemente, elevação da produção de farelo. Para cada 

tonelada de soja esmagada, são produzidos 190 quilos de óleo e 780 quilos de farelo. O risco é 

que, caso o preço do petróleo aumente, viabilizando a utilização alternativa de soja na produção 
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de biodiesel, poderia haver queda do preço do farelo em função do excesso de oferta, o que 

traria prejuízo para os plantadores dessa oleaginosa, haja vista que a quantidade de farelo é 

muito superior à quantidade de óleo extraído de cada tonelada de soja: 19% de óleo de soja e 

78% de farelo. Sem mercado para o farelo excedente do esmagamento da soja, os plantadores 

correm o risco de terem prejuízo com o aumento de produção do óleo, mesmo com o aumento 

do preço. A garantia de preço de venda do farelo poderia vir de alguma política pública de 

diminuição da poluição ambiental que garantisse um lucro mínimo para os produtores, ou se 

houvesse uma elevação muito acentuada do preço do petróleo que compensasse a perda com a 

venda do farelo depreciado.   

  

Tabela 23 - Suprimento brasileiro da soja em grão (milhares de toneladas) 

Safra 
Estoque 

Inicial 
Produção Importação Suprimento Consumo 

Estoque 

Final 
Exportação 

2009/10 674,0 68.688,0 118,0 69.480,0 37.800,0 2.607,0 29.073,0 

2010/11 2.607,0 75.324,0 41,0 77.972,0 41.970,0 3.016,0 32.986,0 

2011/12 3.016,0 66.383,0 267,0 69.666,0 36.754,0 444,0 32.468,0 

2012/13 444,0 81.499,0 283,0 82.226,0 38.694,0 740,0 42.792,0 

2013/14 740,0 86.121,0 579,0 87.439,0 40.200,0 1.547,0 45.693,0 

2014/15 1.547,0 96.228,0 324,0 98.100,0 42.850,0 926,0 54.323,0 

2015/16 926,0 95.435,0 400,0 96.760,0 43.700,0 1.472,0 51.589,0 

Fonte: MAPA. Sumário Executivo - Complexo Soja. Posição: setembro de 2017. 

 

          Um aumento do preço do petróleo a nível mundial pode ter três consequências básicas 

para a cadeia produtiva da soja: estimular o aumento da produção de óleo para ser utilizado na 

produção de biodiesel; como resultado do mesmo processo, ocorrer o aumento acentuado da 

oferta de farelo de soja, haja vista as proporções de extração de óleo e farelo, e causar queda do 

preço; provocar a diminuição da oferta de soja em grão, que pode provocar a elevação do seu 

preço internacional. O resultado final do rearranjo desse mercado dependerá, além da oferta e 

demanda dos produtos derivados da soja, de outros fatores. Deve ser considerado também que 

a soja não é a única matéria prima para a produção de óleo vegetal para utilização como 

combustível e, portanto, um aumento do preço do petróleo, que viabilize a utilização de óleos 

vegetais na produção de biodiesel, não significa que toda a demanda será direcionada para a 

produção a partir da soja.  
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          Em função do Acordo de Paris40 para o clima, deve haver nos próximos anos aumento da 

demanda de soja para a produção de biocombustíveis, independentemente da variação de preço 

do petróleo e de seus derivados. Esse acordo prevê metas de redução de emissões de carbono 

para serem atingidas até 2025, 2030 e 2050. A utilização dos óleos vegetais deve aumentar, 

dentre esses o óleo de soja, em função de, ao contrário da gasolina e do diesel obtido do petróleo, 

ser neutro quanto à emissão de CO2, não conter enxofre, metais pesados, e produzir menor 

quantidade de fuligem. A utilização de óleo vegetal como combustível traz vantagens 

significativas: a queima não contribui para o efeito estufa;  a adição de até 10% de óleos vegetais 

ao óleo diesel não necessita que sejam feitas alterações significativas nos motores; é 

recomendada por motivos de desgaste dos motores em função da melhor  lubrificação do que a 

utilização de diesel; o processo de obtenção de óleos vegetais é um processo menos complexo 

e requer menor infraestrutura; e o manuseio é menos arriscado que o dos derivados do petróleo. 

 

Tabela 24 - Suprimento brasileiro de óleo de soja (milhares de toneladas) 

Safra 
Estoque 

Inicial 
Produção Importação Suprimento Consumo Exportação 

Estoque 

Final 

2008/09 382,0 5.872,0 27,0 6.281,0 4.250,0 1.594,0 438,0 

2009/10 438,0 6.767,0 16,0 7.220,0 4.980,0 1.564,0 677,0 

2010/11 677,0 7.420,0 0,0 8.097,0 5.367,0 1.741,0 988,0 

2011/12 988,0 6.591,0 1,0 7.581,0 5.172,0 1.757,0 651,0 

2012/13 651,0 6.903,0 5,0 7.559,0 5.556,0 1.363,0 640,0 

2013/14 640,0 7.176,0 0,0 7.816,0 5.931,0 1.305,0 581,0 

2014/15 581,0 7.722,0 25,0 8.328,0 6.359,0 1.670,0 299,0 

2015/16 299,0 7.839,0 66,0 8.204,0 6.380,0 1.254,0 570,0 

Fonte: MAPA. Sumário Executivo - Complexo Soja. Posição: setembro de 2017. 

 

3.3. Cadeia produtiva da cana-de-açúcar 

 

                                                           
40 O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países participantes da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto 

do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média 

global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais (MMA, Ministério do Meio Ambiente).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_diesel
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          A cultura da cana no Brasil apresenta dois períodos distintos de safra: de setembro a 

março no Norte-Nordeste, e de abril a novembro no Centro-Sul. Dessa forma, o país produz 

cana durante praticamente o ano todo, apesar da região Norte-Nordeste ser responsável por 

menos de 10%41 do total da produção nacional. O Brasil utiliza a cana para a produção de açúcar 

na proporção de 138 kg por tonelada de cana e para a produção de etanol na proporção de 82 

litros de etanol para cada tonelada de cana processada (Anuário estatístico da agroenergia, 

2014). A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do mundo, cultivada em mais de 100 

países, e representa uma importante fonte de mão de obra no meio rural nesses países. Apesar 

desta difusão mundial, cerca de 80% da produção do planeta estão concentradas em poucos 

países. O Brasil e a Índia foram responsáveis, até 2008, por 52,93% do total da produção e o 

Brasil sozinho foi responsável por aproximadamente 1/3 da produção mundial. Essa 

concentração também torna o mercado internacional menos competitivo. A relação entre o 

preço do petróleo e o preço do açúcar se dá em função dos custos produtivos, mas também pela 

produção de álcool, ou seja, uma elevação do preço do petróleo tem um duplo impacto no preço 

do açúcar: a elevação dos custos produtivos e de transporte; e a diminuição da oferta de açúcar 

em função do aumento da produção de álcool que é um substituto quase perfeito da gasolina e 

do GNV, além de ser também um bem complementar para a gasolina. 

          O Brasil tem aproveitado o baixo custo produtivo que tem na produção da cana, tanto que 

a soma de etanol com a energia utilizada pela própria indústria na produção sucroquímica, mais 

a oferta comercial de energia elétrica proveniente da queima do bagaço e da palha da cana, 

resultaram em 16% da oferta total de energia no país até 2005. A vantagem comparativa 

brasileira na produção de biocombustíveis é tão grande que, para a substituição de 10% do 

consumo de combustível destinado ao transporte doméstico o Brasil precisaria de apenas 3% 

da área destinada a agricultura, enquanto para as regiões da OCDE, os EUA, o Canadá e a UE 

(15) tal substituição exigiria entre 30% e 70% da respectiva área de cultivo atual (VON 

LAMPE, 2006).  

          Os biocombustíveis podem ser produzidos a partir de uma variedade de matérias-primas. 

Muitas delas são commodities agrícolas tradicionalmente utilizadas na cadeia alimentar. O 

etanol pode ser feito de culturas de amido e açúcar (como cereais, cana-de-açúcar e outros), 

enquanto a matéria-prima para biodiesel geralmente é óleos vegetais derivados de colheitas 

oleaginosas. Obviamente, uma produção aumentada destes biocombustíveis retiraria recursos 

agrícolas de outros usos. No entanto, materiais orgânicos não alimentares, como materiais 

                                                           
41 Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (ÚNICA) a participação do Nordeste na produção nacional 

foi de 7,37% na safra de 2015/2016 e de 6,86% na safra de 2016/2017. 
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celulósicos de gramíneas (incluindo palha) e madeira, também podem ser usados para produzir 

biocombustíveis, e enquanto os custos do processo excedem atualmente aqueles para 

biocombustíveis baseados em commodities, um aumento na produção de biocombustíveis 

desses materiais teria menos ligações diretas para os mercados agrícolas. Os biocombustíveis 

podem até ser produzidos a partir de resíduos, embora as quantidades disponíveis desses 

materiais podem ser relativamente pequenas em muitas áreas.  

          A tabela 25 mostra que tanto a produção mundial de açúcar de cana quanto de beterraba 

pouco se alteraram entre as safras de 2011/12 e 2016/17. A participação brasileira no total do 

açúcar produzido mundialmente também pouco se alterou nesse período, se elevou de 21,02% 

para 22,75%.      

Tabela 25 - Suprimento mundial de açúcar (em milhões de toneladas) 

Safra 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17¹ 

Estoque inicial 29,5 35,2 42,3 43,8 45,7 37,9 

Produção açúcar cana 133,9 141,5 142,4 140,6 132,6 134,5 

Produção açúcar 

beterraba 
38,4 36,4 33,6 36,6 33,2 36,4 

Produção açúcar total 172,4 177,9 176,0 177,4 165,8 170,9 

Importação 48,6 51,9 51,5 50,2 53,3 52,1 

Oferta total 251,4 264,8 227,6 271,4 264,9 260,9 

Consumo 159,4 165,8 167,0 170,2 172,5 173,5 

Exportação 54,9 55,1 57,5 54,7 53,7 55,9 

Estoque final 35,2 42,3 43,8 45,7 37,9 30,7 

Fonte: Conab, fevereiro de 2017. 

(1) Estimativa 

 

          A Tabela 26 mostra que, entre 2001 e 2010, a produção brasileira de cana mais do que 

dobrou, aumentou 114,86%, a de açúcar, quase dobrou, aumentou 93,33%, e a produção de 

álcool aumentou 143,87%, o que mostra que, nesse período, o Brasil priorizou a expansão da 

produção de álcool em detrimento da expansão da produção de açúcar. Conforme essa tabela, 

vemos também que, em 2011, 46,41% da produção de cana foi utilizada na produção de açúcar, 

enquanto 49,34% foram utilizados na produção de álcool. Já em 2016, foram utilizados 51,30% 

da produção de cana para a produção de álcool e 41,97% para a produção de açúcar. A tendência 

é que, com a elevação da demanda por biocombustíveis, cresça a produção de cana destinada 

para a produção de álcool, tanto no Brasil quanto nos demais países produtores. 
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Tabela 26 - Produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e etanol 

 

Ano Civil 

 

Cana (ton) Açúcar (ton) 

 

Et. Anidro (m³) 

 

 

Et. Hidratado (m³) 

 

 

Etanol  (m³) 

 

2001 291.963.965 19.479.563 6.480.832 4.985.135 11.465.967 

2002 321.686.773 22.317.523 7.039.996 5.548.628 12.588.624 

2003 349.627.664 24.398.984 8.831.666 5.638.285 14.469.951 

2004 374.662.692 25.933.128 7.858.781 6.788.473 14.647.254 

2005 382.321.621 26.237.946 8.207.739 7.832.148 16.039.887 

2006 428.275.551 30.889.942 7.912.887 9.851.375 17.764.262 

2007 495.476.949 32.436.144 8.254.242 14.302.659 22.556.901 

2008 552.798.990 30.337.413 9.576.909 17.563.496 27.140.405 

2009 622.576.815 33.737.511 7.013.826 19.089.267 26.103.093 

2010 627.302.255 37.661.079 8.036.539 19.926.019 27.962.558 

2011 565.775.012 36.233.334 8.675.322 14.217.182 22.892.504 

2012 594.273.503 38.509.753 9.664.058 13.875.933 23.539.991 

2013 649.603.440 37.462.249 11.705.964 15.993.649 27.699.613 

2014 633.396.038 35.334.372 11.709.945 16.839.591 28.549.536 

2015 659.090.882 34.169.072 11.257.914 18.953.451 30.211.365 

2016¹ 671.156.029 38.873.156 11.097.654 17.134.230 28.231.884 

Fonte: MAPA – Secretaria de Política Agrícola. 

(1) Estimativa. 

 

          A Tabela 27 mostra os principais países importadores de açúcar do Brasil. Isso significa 

que esses países, devido ao tamanho da população e do elevado crescimento econômico recente, 

precisam importar quantidades elevadas de alimento para garantirem a segurança alimentar. 

 

Tabela 27 - Principais países importadores do açúcar brasileiro, período: abril/2016 a 

fevereiro/2017 

RANKING PAÍS QTDE (Em ton) % 

1 Índia 2.313.705 8,67% 

2 China 2.149.155 8,05% 

3 Argélia 1.865.126 6,99% 

4 Bangladesh 1.825.246 6,84% 

5 Indonésia 1.580.687 5,92% 

6 Malásia 1.514.460 5,67% 

7 Nigéria 1.471.178 5,51% 

8 Emirados Árabes Unidos 1.383.598 5,18% 

9 Árabia Saudita 1.173.230 4,40% 

10 Marrocos 980.647 3,67% 

 Outros 10.433.123 39% 

 TOTAL 26.690.155 100% 

   Fonte: Conab - março de 2017. 
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        A Tabela 28 mostra que os principais países compradores do etanol brasileiro pertencem 

ao grupo dos países emergentes que, devido ao crescimento econômico recente, demandam 

elevadas quantidade de energia e estão procurando substituir as fontes de energias tradicionais 

(mais poluidoras) por fontes menos poluidoras. A elasticidade da demanda de energia em 

relação ao PIB desses países é superior a 142, o que mostra que, caso o crescimento econômico 

futuro dos países emergentes se mantenha elevado, haverá pressão sobre a demanda de energia 

mundial, bem como sobre a produção de biocombustíveis e outras fontes renováveis, 

consequentemente, as commodities que podem se utilizadas como fonte de matéria prima para 

a produção de combustíveis terão a sua demanda ainda mais elevada e, dessa forma, 

dependendo da resposta da oferta, terão os preços elevados. Um caso curioso que vemos nos 

dados da Tabela 28 é que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que estão entre os 

principais produtores e exportadores de petróleo, são também um dos principais importadores 

de álcool brasileiro. Parece um paradoxo, mas mostra que a demanda por energia menos 

poluidora está se elevando. 

 

Tabela 28 - Principais países compradores do etanol brasileiro (março de 2017) 

RANKING PAÍS QTDE (Em ton) % 

1 Índia 2.313.705 8,67% 

2 China 2.149.155 8,05% 

3 Argélia 1.865.126 6,99% 

4 Bangladesh 1.825.246 6,84% 

5 Indonésia 1.580.687 5,92% 

6 Malásia 1.514.460 5,67% 

7 Nigéria 1.471.178 5,51% 

8 Emirados Árabes Unidos 1.383.598 5,18% 

9 Árabia Saudita 1.173.230 4,40% 

10 Marrocos 980.647 3,67% 

  Outros 10.433.123 39% 

  TOTAL 26.690.155 100% 

Fonte: Conab, março de 2017. 

 
 

                                                           
42 Os valores para a área da OCDE estão entre 0,8 e 1,0. Estes valores são muito mais elevados nos países mais 

recentemente industrializados, assumindo uma tendência cada vez mais decrescente quando se atingem níveis de 

plena maturidade industrial (CLÔ, 2000, cap 01). 
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3.4. Cadeia produtiva do milho 

 

          O consumo mundial de milho cresceu de forma expressiva entre  1989/1990 e 2004/2005, 

saltando de 475,83 milhões para 680,24 milhões de toneladas, o que representou um 

crescimento médio anual de 2,4%. Ao longo desse período, o país que registrou o maior 

crescimento no consumo doméstico foram os Estados Unidos. Em termos absolutos, a demanda 

norte-americana sofreu um incremento de 78,68 milhões de toneladas nesse período 

(PINAZZA, Cadeia Produtiva do milho, 2007). O aumento da demanda interna de milho nos 

Estados Unidos ocorreu em função do aumento do consumo humano, do crescimento do milho 

destinado à produção de ração animal e também pela elevação no consumo do cereal destinado 

à produção de álcool. A demanda de milho destinada à alimentação animal correspondeu, em 

2005, a cerca de 68% de todo o milho produzido no mundo. Em termos geográficos, a América 

do Norte foi a região que registrou o maior crescimento no consumo de milho no período 

compreendido entre 1989/1990 e 2004/2005. Houve aumento de 96,57 milhões de toneladas, 

nesse período. Em seguida, destaca-se o Leste da Ásia, onde o crescimento na demanda 

aumentou 58,68 milhões de toneladas no mesmo período. A América do Sul aparece em terceiro 

lugar, com uma elevação de demanda de 20,92 milhões de toneladas (PINAZZA, Cadeia 

Produtiva do milho, 2007). 

          O milho é utilizado como matéria prima para a produção de muitos tipos de alimentos: 

creme de milho; farinha de milho; farinha pré-cozida flocada; farinha pré-cozida; flocos de 

milho; fubá; canjica (branca e amarela); pipoca de milho; óleo de milho; dextrose (açúcar do 

milho); maltose para cervejarias; produção de álcool entre outras utilizações. A sazonalidade 

da produção nos principais países americanos exportadores de milho obedece aos seguintes 

calendários:  

a) na região Centro-Sul do Brasil, o plantio ocorre de agosto a dezembro e a colheita, de 

março a junho. Para a região Norte-Nordeste, o plantio acontece de setembro a março e a 

colheita, de março a setembro; 

b) na Argentina, o plantio ocorre de setembro a dezembro e a colheita, de março a junho; 

c) nos Estados Unidos, o plantio acontece de abril a maio e a colheita, de setembro a 

outubro. 

          Uma característica da cadeia mundial do milho é que a maior parte da produção é 

consumida nos próprios países produtores. Do total produzido mundialmente, o percentual 

exportado variou entre 10,30% e 14,38% no período de 2008/09 a 2015/16 (ver Tabela 29). 

Conforme vemos nessa tabela, o percentual da produção mundial de milho exportado é 
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pequeno. Isso mostra que houve, nesse período, pouco excedente produtivo para a exportação, 

o que significa que os países produtores consomem internamente a maior parte da produção. 

Essa peculiaridade da cultura do milho dificulta uma expansão da utilização desse cereal para 

a produção de álcool além do que já é produzido atualmente, pois, para haver expansão da 

produção de etanol do milho, deve haver a redução da produção de ração e/ou de alimento 

humano ou aumentar a área plantada desse cereal. Isso pode provocar, caso a demanda de 

biocombustível aumente em função da elevação dos preços do petróleo ou devido à busca pela 

utilização de combustíveis menos poluidores, pressão positiva sobre o preço do milho, bem 

como pode provocar o avanço dessa cultura em substituição a outras menos rentáveis. A 

competição do milho por mais espaço agrícola pode provocar elevação dos preços dos 

alimentos que diminuírem a sua área plantada e, consequentemente, a oferta desses alimentos. 

Outro segmento que pode sofrer com o aumento da demanda desse cereal é o de produção de 

ração animal, haja vista que 68% da demanda de milho em 2005 foi destinada à alimentação 

animal. Entre os maiores produtores, o único que utiliza, de forma significativa, o milho para a 

produção de álcool é os Estados Unidos, nos demais países tal destinação ainda é pequena. 

 

Tabela 29 - Suprimento mundial de milho (milhões de toneladas) 

Safra 
Estoque 

Inicial 
Produção Importação Esmagamento Consumo Exportação 

Estoque 

Final 

% da 

produção 

exportado 

2008/09 127,6 800,7 82,5 83,7 783,8 82,5 143,2 10,30 

2009/10 143,2 826,4 90,5 96,6 822,5 90,5 141,0 10,95 

2010/11 141,0 837,4 93,4 91,6 857,7 93,4 122,6 11,15 

2011/12 122,6 891,8 100,6 116,9 869,8 100,6 128,3 11,28 

2012/13 128,3 873,2 99,6 95,4 872,7 99,6 133,0 11,41 

2013/14 133,0 995,4 124,8 131,4 947,6 124,8 174,2 12,54 

2014/15 174,2 1020,0 125,1 142,4 967,4 125,1 209,6 12,26 

2015/16 209,6 969,6 139,4 119,7 985,1 139,4 213,9 14,38 

Fonte: MAPA. Sumário Executivo - Complexo Milho. Posição: setembro de 2017. 

 

          A produção mundial do milho é concentrada em poucos países, assim como a produção 

de soja e de açúcar. Sendo que boa parte dessa produção é concentrada em três países da 

América: EUA, Brasil e Argentina, cuja participação, no período de 2008/09 e 2015/16, esteve 

sempre acima dos 45% (ver Tabela 30). Conforme a Tabela 31, da Safra 2013/2014, os EUA, 

Argentina, Brasil e Ucrânia foram responsáveis por 83,10% de todo o milho exportado. Isso 

mostra que os excedentes exportáveis de milho são concentrados em apenas quatro países.       
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Tabela 30 - Participação percentual dos países americanos na produção mundial de 

milho 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Argentina 1,94 3,03 3,01 2,35 3,09 2,61 2,92 2,99 

Brasil 6,37 6,78 6,86 8,18 9,33 8,04 8,30 6,86 

EUA 38,21 40,16 37,69 35,07 31,29 35,29 35,40 35,63 

Paraguai 0,23 0,37 0,37 0,39 0,45 0,32 0,39 0,47 

Uruguai 0,03 0,06 0,03 0,06 0,08 0,06 0,05 0,05 

Total 46,78 50,40 47,96 46,06 44,24 46,32 47,06 46,00 

Fonte: MAPA. Sumário Executivo - Complexo Milho. Posição: setembro de 2017. 

 

          Um ponto importante em relação ao milho é que quase todos os países do mundo 

produzem e consomem o grão. Todavia, poucos têm expressão como produtores ou 

consumidores. Os dois maiores produtores e consumidores são os Estados Unidos e a China, 

nessa ordem. Sendo que a China consome toda a produção interna e ainda importa uma pequena 

quantidade para suprir o mercado interno. Da safra 2013/14, a China produziu 217,73 milhões 

de toneladas e consumiu 212,00 milhões de toneladas, ou seja, praticamente não houve 

excedente exportável. Os EUA como maior produtor mundial teve uma safra de milho, em 

2013/14, de 353,72 milhões de toneladas, da qual foi consumida internamente 298,08 milhões 

de toneladas, e houve um excedente para a exportação de 48,26 milhões de toneladas (ver 

Tabela 31). 

 

Tabela 31 - Principais países produtores de milho (milhões de toneladas) 

                                Safra 2013/2014 

  Produção Consumo Exportações  Importações 

Argentina 24,00 8,30 14,00 0,01 

Brasil 75,00 55,00 20,00 0,80 

China 217,73 212,00 0,05 7,00 

EUA 353,72 298,08 48,26 0,89 

Japão 0,00 15,50 0,00 15,50 

México 21,90 31,50 0,50 11,50 

Ucrânia 30,90 9,90 19,00 0,05 

U. Europeia 64,57 74,50 2,00 13,00 

Outros 191,02 244,00 18,05 66,54 

Total 979,02 948,78   

Participação 80,47% 74,28%   

Fonte: MIRANDA et al, 2014, p. 16. 
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          A Tabela 32 mostra que a área plantada entre 2004/05 e 2013/14 cresceu 32,14 milhões 

de hectares, sendo 10,65 milhões de hectares na China e 5,68 milhões nos Estados Unidos, 

tornando a China e os EUA dois países com quase a mesma área plantada, ao redor de 36 

milhões de hectares. Mas a Tabela 31 mostra que a produção total dos EUA foi bem superior à 

chinesa em 2004/05 (353,72 contra 217,73 milhões de toneladas). Essa diferença ocorre em 

função da produtividade norte-americana ter sido muito superior à chinesa, quase 10.000 kg/ha, 

enquanto a produtividade da China esteve na faixa de 5.500-6.500 kg/ha. Dentre os principais 

produtores, o Brasil apresenta a pior produtividade 5.000 kg/ha, média das safras de 2012/13 e 

2013/14.  

          Diferentemente da notável expansão na produção e das áreas plantadas com milho no 

mundo, as produtividades cresceram somente 12% entre 2003/04 e 2013/14 (1,3% ao ano), 

decorrente da aparente estagnação nos Estados Unidos, carro-chefe da produção mundial, que 

desde 2004 oscila no nível de 9.000-10.000 kg/ha. Na China, o crescimento da produtividade 

foi de 17% no período, a despeito do aumento de 41% na área plantada (MIRANDA et al, 

2014). Ou seja, o crescimento da produção chinesa pode ser explicado principalmente pelo 

crescimento extensivo e não intensivo da cultura do milho. Conforme podemos ver nas Tabelas 

29 e 32, a área plantada cresceu 11,85% entre as safras de 2008/09 e 2013/2014, enquanto a 

produção aumentou 24,32% nesse período. Em consequência, a produtividade média anual 

aumentou, no mesmo período, em 11,23%, ou seja, passou de 5.059 kg/ha para 5.627 kg/ha. 

Comparando com os EUA, que tem produtividade em torno de 10.000 kg/ha, vemos que a 

produtividade mundial de milho pode melhorar muito.  

 
 

Tabela 32 - Área plantada de milho nos maiores produtores mundiais (milhões de 

hectares) 

  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Argentina 2,78 2,44 2,80 3,41 2,50 2,75 3,75 3,60 4,00 3,40 

Brasil 11,56 12,90 14,00 14,70 14,10 12,93 13,80 15,20 15,80 14,70 

Canadá 1,07 1,09 1,06 1,37 1,17 1,14 1,24 1,27 1,42 1,48 

China 25,45 26,36 28,46 29,48 29,86 31,18 32,50 33,54 35,03 36,10 

EUA 29,80 30,40 28,59 35,01 31,80 32,17 32,96 33,99 35,36 35,48 

Filipinas 2,40 2,56 2,61 2,74 2,66 2,52 2,63 2,56 2,56 2,57 

índia 7,50 7,60 7,80 8,26 8,17 8,33 8,60 8,80 8,91 9,50 
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          (Continua) 

Indonésia 3,30 3,31 3,30 3.21 3,22 3,06 2,85 3,12 3,00 3,12 

México 7,69 6,64 7,38 7,33 7,32 6,28 7,02 6,07 6,90 6,83 

Rússia 0,90 0,85 1,00 1,30 1,65 1,37 1,02 1,60 1,94 2,32 

Sérvia 1,20 1,22 1,17 1,21 1,28 1,20 1,23 1,26 1,30 1,25 

Ucrânia 2,30 1,66 1,70 1,90 2,40 2,09 2,65 3,54 4,37 4,83 

U. Europeia  - -  -  8,44 8,79 8,28 8,02 9,10 9,70 9,77 

Mundo 144,76 145,55 149,96 159,93 158,16 157,73 163,86 171,69 177,02 176,90 

Participação 

dos países 

% 

66,28 66,66 66,60 243,62 72,66 71,83 72,18 72,02 73,60 74,25 

Fonte: MIRANDA et al. 2014, p. 21. 

 

 

          A elasticidade-renda da demanda, que mede a variação percentual na quantidade 

demandada de um bem, dada uma variação percentual na renda, é um indicador comumente 

utilizado na avaliação do impacto do crescimento da renda sobre o consumo de diversas 

categorias. Nesse sentido, de forma ilustrativa, considerando que a elasticidade-renda do milho 

no mundo seja 0,45, um acréscimo de renda de 10% resultaria num acréscimo de demanda do 

referido grão em 4,5% (MIRANDA et al, 2014). Essa elasticidade pode aumentar em função 

do aumento da demanda de milho para a produção de etanol, haja vista que a elasticidade-renda 

da demanda por combustível é bem superior a 0,45. A elasticidade da demanda para o milho e 

de outras matérias primas, que podem ser utilizadas alternativamente para a produção de 

biocombustíveis, devem aumentar em função dos acordos climáticos que exigem que os países 

substituam o consumo de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis menos poluentes. 

          As projeções indicam um aumento de demanda de milho em 386 milhões de toneladas 

em 2020, acréscimo de 46% em relação a 2010. O aumento de demanda será concentrado na 

China (182 milhões de toneladas), que somado à demanda dos demais países emergentes 

responderá por 70% da demanda futura (278 milhões de toneladas). Os EUA ainda pesarão 

sobre a demanda adicional de 44 milhões toneladas, muito em função de sua utilização para 

produção de biocombustível (MIRANDA et al, 2014). O Brasil terá peso relativo (13 milhões), 

mas poderá aumentar a sua participação se incrementar a produção de aves e suínos para a 

exportação, o que é esperado para os próximos anos. Com as perspectivas futuras de elevação 

da demanda de milho para alimentação, para a produção de ração animal e para a produção de 

biocombustível, principalmente pelos Estados Unidos, poderá ocorrer elevação de preços desse 
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cereal, caso o aumento da oferta não acompanhe a expansão da procura. Com a perspectiva do 

aumento da demanda futura de milho, soja, arroz e trigo, para que a oferta dessas commodities 

acompanhe a demanda e mantenha os preços relativamente estáveis, haverá a necessidade de 

acréscimos de 183 milhões de hectares com produtividade 20% superior à de 2010. Somente 

para o milho serão necessários acréscimos de 65 milhões de hectares de área plantada e 15,75% 

de produtividade (MIRANDA et al, 2014).  

 

3.5. Cadeia produtiva do café 
 
 

          O Brasil é o maior produtor e exportador de café e tem uma participação que pouco se 

alterou entre 2011 e 2015 (de 32,14% para 33,48%) nas exportações mundiais (ver Tabela 33). 

Diferentemente das outras commodities, o café tem uma cadeia produtiva mais diversificada 

em função dos mais variados tipos de grãos, bem como os mais variados tipos e classificações 

dos cafés que são produzidos e ofertados no mercado internacional: café em grãos; café torrado; 

e café solúvel. O café é um produto muito mais diferenciado que as demais commodities e, 

portanto, para fins de fixação de preços, tem um equilíbrio menor entre ofertantes e 

demandantes. Pela complexidade produtiva, pela diferenciação do produto e pela concentração 

produtiva, o mercado internacional de café é mais oligopolizado que os mercados das demais 

commodities analisadas.    

          O elemento tradicional de competitividade do café é a diferenciação dos produtos, que 

determina as vantagens competitivas de um determinado país em relação aos demais. Na 

produção do café arábico, o Brasil é o país que possui o menor custo, que aliado à produtividade 

tem garantido a manutenção e o crescimento da participação no mercado internacional. No caso 

do café robusta, o Vietnã, o segundo maior produtor mundial, supera em muito a produtividade 

média brasileira, devido ao seu sistema intensivo de cultivo.   Embora o Brasil seja o maior 

produtor e exportador de café arábico em grãos, sofre muita concorrência dos cafés da 

Colômbia, Guatemala, Costa Rica e Quênia, os quais são muito valorizados em função do selo 

de qualidade que possuem no mercado internacional. Nos últimos anos, o Brasil tem buscado 

elevar a qualidade dos cafés que produz com intuito de manter a liderança no comércio 

internacional, que é muito exigente e possui muitas barreiras alfandegárias, principalmente os 

cafés de elevada classificação. 

          Mesmo sofrendo muita concorrência no mercado internacional, o Brasil tem vantagens 

comparativas em relação aos outros países produtores, pois possui um parque cafeeiro 

complexo e diverso, que produz grandes variedades de tipos de bebidas. O que falta para o 
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Brasil dominar o mercado internacional é elevar o valor agregado na produção dos tipos de 

cafés especiais, que têm elevada aceitação pelos consumidores dos países importadores. Nos 

últimos anos, um movimento intenso em busca de qualidade e capacitação tecnológica tem 

ocorrido em todas as regiões produtoras do Brasil. Os destaques vão para a fertirrigação e a 

introdução de uma nova forma de beneficiamento que resulta no café “cereja descascado”. 

Mesmo com o aumento do investimento na cadeia produtiva do café brasileiro, ainda predomina 

a produção do café com grande número de defeitos. 

         O Brasil tem uma agroindústria bem diversificada, a qual produz café solúvel, torrado e 

moído. Enquanto a produção de torrado e moído atende basicamente ao mercado interno, a 

indústria de solúvel está praticamente voltada para o mercado externo. A expansão da 

participação no mercado externo enfrenta alguns entraves: aumento da produção de café robusta 

na Ásia, que fez cair o preço da matéria-prima do solúvel no mercado externo; o café solúvel 

brasileiro sofre barreiras tarifárias na União Europeia, e a questão tributária gera distorções que 

reduzem a competitividade do café brasileiro. 

          O mercado interno brasileiro é muito atrativo para as multinacionais do setor em virtude 

de o Brasil ser o segundo maior consumidor de café mundial, bem como há possibilidade dessas 

empresas obterem matéria prima a baixo custo para a produção de café solúvel que é, em sua 

maioria, exportado. A abertura comercial implementada pelo Brasil nas últimas décadas tem 

possibilitado o ingresso de café verde dos países produtores participantes da ALCA e, de certa 

forma, diminui a lucratividade dos produtores rurais brasileiros, mas também barateia a matéria 

prima para a indústria cafeeira, bem como possibilita às torrefadoras brasileiras comporem 

variados blends, o que pode aumentar as chances de maior participação no mercado 

internacional para os cafés especiais. 

          A relação entre a agroindústria do café e o petróleo é similar à relação deste com as 

cadeias produtivas do açúcar, da soja, do trigo e do milho, ou seja, a variação do preço do 

petróleo também influencia os custos produtivos da indústria cafeeira e, como a produção e 

exportação são concentradas, os produtores têm poder de mercado para repassarem aos 

consumidores a elevação de custo na produção. Outra característica que aumenta o poder de 

mercado dos produtores é que o café é mais diferenciado e, portanto, a quantidade demandada 

sofre menos influência da variação do preço, ou seja, a elasticidade-preço da demanda é menor 

que 1, e diminuirá mais quanto mais especial for o café.  
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Tabela 33 - Exportação mundial de café-principais países exportadores (milhões de 

sacas de 60 kg 

Países 

2011 2012 2013 2014 2015 

Exportação Part.(%) Exportação Part.(%) Exportação Part.(%) Exportação Part.(%) Exportação Part.(%) 
Brasil 33,610 32,14 28,735 25,39 32,010 28,82 36,735 32,88 37,100 33,48 

Vietnan 17,675 16,90 25,475 22,51 20,475 18.43 25,000 22,38 20,200 18.23 
Colômbia 7,734 7,40 7,170 6,34 9,670 8,71 10,954 9,80 12,300 11,10 

Índia 5,840 5,58 5,288 4,67 4,963 4,47 5,131 4,59 5,100 4,60 
Indonésia 6,185 5,91 10,940 9,67 10,882 9.8 4,548 4,07 6,600 5,96 
Honduras 3,947 3,77 5,508 4,87 4,185 3,77 4,261 3,81 5,000 4,51 
Uganda 3,142 3,00 2,685 2,37 3,672 3,31 3,442 3,08 3,500 3,16 
Etiópia 2,675 2,56 3,203 2,83 2,870 2,58 3,137 2,81 2,900 2,62 

Guatemala 3,697 3,54 3,750 3,31 2,575 2,32 3,045 2,73 2,900 2,62 
Peru 4,697 4,49 4,310 3,81 3,971 3,57 2,891 2,59 2,400 2,1 

México 2,907 2,78 3,556 3,14 3,132 2,82 2,448 2019, 2,500 2,26 
Nicaragua 1,468 1,40 1,987 1,76 1,661 1,50 1,900 1,70 1,900 1,71 
Costa do 

Marfim 0,772 0,74 1,712 1,51 1,942 1,75 1,567 1,40 1,400 1,26 
Costa Rica 1,243 1,19 1,374 1,21 1,344 1,21 1,212 1,08 1,100 0,99 

El 

Salvador 1,826 1,75 1,044 0,92 1,103 0,99 0,430 0,38 0,430 0,39 
Outros 

países 7,155 6,84 6,420 5,67 6,626 5,97 5,027 4,50 5,470 4,94 
Total 104,573 100 113,157 100,00 111,081 100 111,728 100,00 110,800 100,00 

Fonte: ABIC. 

          O café, dentre as commodities escolhidas para essa pesquisa, é o único que não tem relação 

com preço do petróleo pelo mecanismo de substituibilidade e/ou complementariedade, ou seja, 

o preço do café sofre influência do preço do petróleo pelo fator transporte ou pela utilização de 

outros insumos derivados do petróleo. Não há outra relação, pois o café não pode ser utilizado 

como matéria prima para a produção de biocombustíveis. O preço do café poderia sofrer 

influência indireta do preço do petróleo no caso de essa cultura ser substituída por outras que 

podem ser utilizadas para a produção de biocombustíveis. Mas isso parece muito pouco 

provável, pois o café tem um preço relativo mais elevado, quando comparado com as demais 

commodities, em função de ser um produto muito mais diferenciável que pode render um 

elevado retorno para o cultivador. Essa característica acaba diminuindo, em termos percentuais, 

a influência do preço do petróleo no custo produtivo do café. 

 

3.6. Cadeia produtiva do trigo 
 
 

          A tabela 34 mostra o suprimento mundial de trigo para as safras 2008/09 a 2015/16. Nessa 

tabela, vemos que tanto a produção quanto o consumo cresceram pouco no período considerado: 
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7,50% e 11,39% respectivamente. Enquanto as exportações e importações cresceram bem mais, 

23,53%. Isso mostra que o intercâmbio comercial aumentou mesmo com pouco crescimento da 

oferta mundial. Com o aumento do intercâmbio, os custos produtivos do trigo, nesse período, 

incorporaram um valor maior para o custo de transporte e, caso as exportações dessa commodity 

aumentem, esse custo também se elevará e passará a sofrer maior influência das variações do 

preço dos derivados do petróleo. O trigo é um alimento, largamente utilizado na alimentação 

ocidental há milhares de anos. Assim como o milho, é cultivado por quase todos os países para 

consumo interno e é cultivado, por um número restrito de países, para a exportação. Nessa era 

de busca por fontes alternativas de combustíveis renováveis, já há desenvolvimento da 

produção de etanol a partir da palha do trigo em escala bem inferior ao produzido a partir da 

cana e do milho, mas que, com o aumento da demanda por biocombustíveis, deverá se elevar 

nos próximos anos.   

 

Tabela 34 - Suprimento mundial de trigo em grãos (milhões de toneladas) 

 

Safra 

 

Estoque 

Inicial 

 

Produção 

 

Importaçã

o 

 

Consumo 

 

Exportaçã

o 

 

Estoque 

Final 

% da 

produção 

exportado 

2008/09 128,20 684,00 137,70 636,60 137,70 169,20 
20,13 

2009/10 169,20 687,40 133,60 649,80 133,60 203,60 
19,44 

2010/11 203,60 649,60 132,30 653,40 132,30 199,00 
20,37 

2011/12 199,00 697,30 150,20 690,10 150,20 198,90 
21,54 

2012/13 198,90 658,70 145,40 687,20 145,40 177,60 
22,07 

2013/14 177,60 715,10 158,70 690,80 158,70 194,80 
22,19 

2014/15 194,80 728,20 159,40 700,40 159,40 217,70 
21,89 

2015/16 217,70 735,30 170,10 709,10 170,10 241,20 
23,13 

Fonte: MAPA. Sumário Executivo - Complexo Trigo. Posição: setembro de 2017, p. 2. 

 

                A produção mundial de trigo não foge à regra das outras commodities que foram 

analisadas, ou seja, o percentual de exportação também é concentrado em poucos países. A 

Tabela 35 mostra que, tomando como base a safra de 2013, 91,64% da produção mundial de 

trigo foi realizada por apenas 13 países, mostrando que esse mercado também é concentrado e, 

portanto, a fixação de preços também é muito influenciada pela oferta. 

          Contrariamente à produção das outras commodities: soja, café, milho e açúcar, nas quais 

o Brasil figura como um dos principais exportadores, a produção de trigo nacional não atende 
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totalmente a demanda interna, o que faz o Brasil figurar como o quinto maior importador. A 

necessidade de grande tonelagem de importação de trigo se dá em função de a área destinada a 

essa cultura ser reduzida, bem como a população do nosso país não aproveitar a matéria prima 

do milho para substituir o trigo na preparação dos alimentos domésticos. Isso faz a indústria 

alimentícia brasileira, também, não priorizar a utilização do milho na produção de alimentos 

para o consumo humano interno.         

Tabela 35 - Produção mundial de trigo em milhões de toneladas/ano. 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 

União Europeia  138,46 139,16 140,00 134,47 138,60 

China  115,12 115,18 117,41 120,58 121,00 

Índia  80,68 80,80 86,87 94,88 92,00 

EUA  60,37 60,06 54,41 61,76 57,52 

Rússia  61,74 41,51 56,24 37,72 54,00 

Canadá  26,85 23,17 25,26 27,01 29.00 

Austrália  21,66 22,14 27,41 29,91 25,50 

Paquistão  24,03 23,31 25,21 23,52 24,00 

Turquia  20,60 19,67 21,80 20,10 17,60 

Ucrânia  20,89 16,85 22,32 15,76 15,50 

Cazaquistão  17,05 9,64 22,73 13,31 14,50 

Argentina  9,02 15,88 14,09 11,00 10,00 

Brasil  5,06 6,17 5,69 4,38 4,38 

Produção total mundial 684,00 687,4 649,6 697,3 658,7 

Participação dos 

principais produtores na 

produção mundial 

87,94% 83,44% 95,36% 85,24% 91,64% 

Fonte: TÔSTO et al, 2013, p. 10; MAPA. Sumário Executivo- Complexo Trigo. Posição: setembro de 2017, p. 2. 

          A tabela 36 mostra os maiores produtores de trigo conforme a área destinada a essa 

cultura. Comparando essa tabela com a Tabela 35, vemos que os mesmos países estão nas 

duas tabelas, porém a ordem é diversa o que mostra a diferença de produtividade entre os 

países. 

Tabela 36 -  Maiores produtores mundiais por área plantada (milhões de hectares) 

Países 2009 2010 2011 2012 

Índia 27,75 28,46 29,07 29,90 

União Europeia 25,63 26,47 26,11 25,05 

China 24,29 24,26 24,27 24,14 

Rússia 26,63 21,64 24,84 21,28 



 
  

110 

 

     

    (Continua) 

EUA 20,19 19,27 18,50 19,83 

Austrália 13,79 13,51 13,50 13,90 

Cazaquistão 14,33 13,14 13,69 13,46 

Canadá 9,64 8,27 8,54 9,35 

Paquistão 9,05 9,13 8,90 8,67 

Turquia 8,10 8,10 8,10 7,53 

Ucrânia 6,75 6,28 6,66 5,63 

Argentina 3,33 4,37 4,49 3,70 

Brasil 2,43 2,18 2,14 1,89 

Fonte: TÔSTO et al, 2013, p. 11. 

          A Tabela 37 mostra a produtividade de trigo para os principais países produtores. O país 

que tem a maior área plantada, a Índia é apenas o sexto país em produtividade. A produção de 

trigo no Brasil não é relevante em função da pouca área plantada e da baixa produtividade. A 

produção brasileira de trigo é muito concentrada na Região Sul, que foi responsável po 94,72% 

da produção da safra 2012/2013. 

Tabela 37 - Produtividade dos maiores produtores de trigo (tonelada/hectare). 

Países 2009 2010 2011 2012 

União Europeia 5,40 5,26 5,36 5,37 

China 4,74 4,75 4,84 5,00 

Argentina 2,71 3,63 3,14 2,97 

EUA 2,99 3,12 2,94 3,11 

Ucrânia 3,09 2,68 3,35 2,80 

Índia 2,91 2,84 2,99 3,17 

Canadá 2,79 2,80 2,96 2,89 

Paquistão 2,66 2,55 2,83 2,71 

Turquia 2,54 2,43 2,69 2,67 

Brasil 2,08 2,83 2,66 2,32 

Rússia 2,32 1,92 2,26 1,77 

Austrália 1,57 1,64 2,03 2,15 

Cazaquistão 1,19 0,73 1,66 0,99 

Fonte: TÔSTO et al, 2013, p. 13. 
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          Nesse capítulo vimos que a relação entre a variação dos preços do petróleo e a variação 

dos preços das commodities agrícolas selecionadas pode ocorrer em virtude de fatores diretos e 

indiretos. Os fatores diretos que influenciam os preços das commodities selecionadas são as 

elevações dos custos produtivos e de transporte que são provocadas pela majoração dos preços 

do petróleo. Os indiretos estão relacionados com a perspectiva de aumento da demanda das 

commodities agrícolas, cana-de-açúcar, do milho, da soja, e, em caráter experimental, do trigo, 

que têm uso alternativo na produção de biocombustíveis. O agronegócio brasileiro é altamente 

competitivo no mercado internacional e essa competitividade é comprovada pelo cálculo do 

índice de vantagens comparativas reveladas (IVCR) para as commodities agrícolas mostrado 

na Tabela 18. Dessa forma, o Brasil pode se beneficiar nos próximos anos com a elevação da 

demanda por biocombustível, assim como se beneficiou do aumento da demanda por 

commodities agrícolas que ocorreu nas últimas décadas. No próximo capítulo serão mostrados 

os métodos econométricos e estatísticos utilizados para a verificação da relação entre as 

variações dos preços do petróleo e a variação dos preços das commodities selecionadas e, no 

capítulo subsequente, serão mostrados os resultados desses testes. 
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4. MÉTODOS ECONOMÉTRICOS E ESTATÍSTICOS UTILIZADOS 
 

4.1. Dados e descrição das variáveis 

 

       Os dados utilizados foram extraídos do IPEA, mas representam a cotação trimestral 

internacional (FMI) das commodities escolhidas. A amostra colhida tem 105 observações e 

compreende o período do primeiro trimestre de 1990 até o primeiro trimestre de 2016. Os preços 

trimestrais dessas commodities foram transformados em índices, tendo como base o ano de 

2000, para o qual foi adotado o valor de 100. A transformação dos preços em índices foi 

necessária em virtude das commodities estarem em unidades distintas. Algumas têm a cotação 

conforme o padrão de medida dos Estados Unidos e outras seguem o Sistema Internacional de 

Unidades. 

        Os dados históricos e empíricos analisados devem confirmar uma relação positiva entre a 

variação dos preços do petróleo e a variação dos preços das commodities agrícolas selecionadas. 

Entre essas commodities devemos ter uma relação de preços mais intensa entre o petróleo, o 

açúcar, a soja, o milho e o trigo, pois o petróleo influencia os preços desses produtos pelo custo 

produtivo, pelo custo de transporte, e também pela relação de substituição dos combustíveis 

derivados do petróleo pelos biocombustíveis produzidos a partir dessas matérias primas. Para 

o trigo, a relação deve ser um pouco menor do que para a soja, o açúcar e o milho, pois a escala 

produtiva de etanol a partir do trigo ainda é muito menor. Já a relação entre a variação do preço 

do petróleo e o preço do café deve se mostrar menor ainda, pois este não é utilizado 

alternativamente para a produção de biocombustível e também é um produto muito mais 

diferenciado e de maior valor agregado que os demais. 

           

Tabela 38 - Commodities utilizadas na pesquisa 

Sigla Nome 

 

Unidade de medida Preço 

AC Açúcar Libra-peso Centavos de dólar americano (US$) por libra-

peso 

CF Café Libra-peso Centavos de dólar americano (US$) por libra-

peso 

ML Milho Tonelada métrica Dólar americano (US$) por tonelada métrica. 

SJ Soja Tonelada métrica Dólar americano (US$) por tonelada métrica. 

TR Trigo Tonelada métrica Dólar americano (US$) por tonelada métrica. 

PT Petróleo Barril* Dólar americano (US$) por barril 

*Equivale a 42 galões estadunidenses, 158,987294928 litros. 
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          A Figura 2 mostra o comportamento dos índices de preços trimestrais das commodities 

utilizadas na pesquisa entre o período do 1º trimestre de 1990 até o 1º trimestre de 2016.  

 

        Figura 2 - Índice de preços trimestrais de 1990.1 a 2016.1. Preço base 2000.1. 
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           Fonte: Fonte: Elaboração própria. 

 
           

          Os resultados devem mostrar uma relação entre as variações dos preços do petróleo e das 

commodities mais significativa para o longo prazo, pois as incertezas que permeiam a atividade 

agrícola contribuem para a volatilidade acentuada dos preços no curto prazo, bem como os 

preços do petróleo, a partir das transformações microeconômicas ocorridas nesse mercado e das 

cotações dessa commodity nas bolsas de valores, se tornaram muito mais instáveis.  

 

 4.2. Metodologia econométrica  

 

          Foram feitas as regressões por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) dos logaritmos 

naturais dos índices de preço das variáveis dependentes AC (açúcar), CF (café), ML (milho), 
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SJ (soja) e TR (trigo), individualmente, para o logaritmo natural do índice de preço da variável 

explicativa petróleo (PT) em nível.   

          A modelagem econométrica e os testes realizados seguiram, principalmente, a 

apresentação realizada em Bueno (2012). Foram feitos os seguintes testes econométricos: Teste 

(d) de Durbin-Watson; Teste de Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado; Teste de raiz 

unitária com quebra estrutural feitos pelos métodos de Zivot-Andrews e Perron; Teste para 

múltiplas quebras de Bai-Perron (1998); e Teste de cointegração a partir de Engle-Granger.  

     

4.2.1 Teste de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

 

          Em um processo estacionário, a média, a variância e a autocovariância são constantes. 

Em um processo não estacionário, a média, a variância e/ou a autocovariãncia mudam 

sistematicamente ao longo do tempo. A estimação po MQO com variáveis não estacionárias 

não é confiável (os coeficientes estimados são viesados). A variância não condicionada de uma 

série AR(1) e: 

 

𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑡) =
1

1 − 𝛷2
 

 

Na presença de raiz unitária Φ = 1, a variância irá explodir. Para estacionarizar uma série não 

estacionária univariada, o procedimento é diferenciá-la tantas vezes quanto for necessário. 

Geralmente, basta uma diferenciação para torná-la estacionária. As séries temporais 

econômicas apresentam três partes distintas: tendência; componente estacionário; e ruído, que 

admite-se ser um ruído branco, 휀𝑡(0, 𝜎2). 

          O trabalho desenvolvido por Nelson e Plosser (1982) teve como objetivo estudar a não-

estacionariedade, fator comum verificado nas séries temporais econômicas. Segundo esses 

autores, a não estacionariedade das séries implica que as mesmas tenham tendência móvel, não 

seguindo um valor médio de longo prazo, podendo afastar-se do seu estado inicial frente a 

choques de curto prazo. A raiz unitária foi inicialmente investigada por Dickey-Fuller. O teste 

de Dickey-Fuller tem o intuito de verificar a presença de raiz unitária na série. Para entender o 

teste de Dickey e Fuller considere o seguinte modelo:  

 

𝑌𝑡 = 𝛷𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 
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          A tendência inicial é estimar esse modelo e usar um teste convencional de t sobre 𝛷. A 

hipótese nula (Ho: 𝛷 = 1) representa que a série é não estacionária, apresentando uma 

tendência estocástica ou probabilística. A hipótese alternativa (Ha: 𝛷 ˂ 1) representa série 

estacionária. Para o caso de série ser estacionária tem-se que essa apresenta uma tendência 

determinística. Pode-se alterar o teste subtraindo 𝑦𝑡−1 de ambos os lados do modelo: 

 

∆𝑌𝑡= (Φ – 1)𝑌𝑡−1 + 휀𝑡= 𝛼𝑌𝑡−1+ 휀𝑡, em que se define 𝛼 ≡ −1. 

 

          Assim 𝐻0: Φ = 1 é equivalente a 𝐻0: 𝛼 = 0. O problema é que, sob a hipótese nula, a 

distribuição do teste não é convencional, ou seja, não é igual à distribuição estatística t, pois 

𝑦𝑡 não é estacionário. A distribuição do teste pode ser encontrada analiticamente usando-se o 

teorema central do limite funcional e pode ser visualizada por meio de experimento de Monte 

Carlo.   

          Segundo Bueno (2012) Esse problema pode ser resolvido facilmente. Suponha que 

𝑦𝑡 seja um processo autorregressivo de ordem 𝑝, com raiz unitária: 

 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛷1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝛷𝑝−1𝑦𝑡−𝑝+1 + 𝛷𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 휀𝑡 

 

Para testar a raiz unitária usa-se o teste de Dickey-Fuller Aumentado, que tem como princípio 

estimar o modelo com as variáveis autorregressivas. Essa é uma forma de corrigir o desvio do 

valor correto da estatística. Trata-se de encontrar os desvios de 𝑦𝑡 em relação à sua média, para 

deslocar a distribuição de 𝛼 em direção a zero, caso a hipótese nula seja verdadeira. É preciso 

introduzir as quantidades de variáveis autorregressivas necessárias para que o teste de resíduo 

não rejeite a hipótese que se trata de um ruído branco. Adicionando e subtraindo  𝛷𝑝𝑦𝑡−𝑝+1 à 

equação anterior e repetindo isso 𝑝 vezes obtém-se ao final: 

 

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛼𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜆𝑖∆𝑦𝑦−𝑖

𝑝−1

𝑖=1

+ 휀𝑡, 

Em que 

 

𝛼 = − (1 − ∑ 𝛷𝑖

𝑝

𝑖=1

) ;         𝜆𝑖 = − ∑ 𝛷𝑗+1

𝑝−1

𝑗=𝑖
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          O teste pode ser feito usando-se os mesmos valores críticos encontrados por Dickey-

Fuller, ou seja, desde que se faça a correção do modelo, de forma a considerar as demais 

variáveis defasadas, em nada se alteram os valores críticos do teste ou a interpretação do 

modelo. 

 

4.2.2 Teste de raiz unitária com quebra estrutural         
 
 

          Quando empregamos um modelo de regressão que envolve o uso de séries temporais, 

pode ocorrer mudança na relação entre o regressando e os regressores. Mudança estrutural 

significa que os valores dos parâmetros do modelo não se mantêm iguais durante todo o período 

considerado. As mudanças estruturais podem ocorrer por várias razões: choques de oferta de 

bens considerados essenciais para o crescimento econômico, como os choques do petróleo; 

crises econômicas, como as ocorridas em 2008 e 2012; quebras de safras, caso dos produtos 

agrícolas, entre outras causas. As mudanças estruturais podem ocorrer por alteração do 

intercepto (mudança de nível), no coeficiente angular (mudança de inclinação) ou ambos no 

período de análise da série temporal. Segundo Bueno (2012), na presença de quebra estrutural 

os testes são viesados na direção da não rejeição da hipótese de raiz unitária, ou seja, se a 

magnitude do deslocamento no nível ou na inclinação em um  único ponto é significativa, a 

hipótese nula de raiz unitária dificilmente seria rejeitada, ainda que a série seja estacionária com 

uma tendência com quebra. 

          Para formalizar o modelo segue-se Bueno (2012). Considere uma quebra estrutural em 

𝑇𝑏, tal que 1 < 𝑇𝑏 < 𝑇. Consequentemente, se há uma mudança de nível em 𝑇𝑏 + 1, ela é 

representada como: 

        

𝐻0
𝐴: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝑦𝑡−1 + 𝑑1𝐷𝑃𝑡 + 휀𝑡, 

 

𝐷𝑃𝑡 = {
1, 𝑠𝑒 𝑡 = 𝑇𝑏 + 1,

     0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜,
 

 

em que 𝐷𝑃𝑡 representa a dummy de nível transitório. Nesse caso uma mudança de nível não é 

distinguível de um choque nos erros. Por essa razão, o efeito de um choque no nível é 

permanente em um processo com raiz unitária.  

          A hipótese alternativa é a existência de um processo de tendência estacionária, mas com 

mudança permanente de nível. A equação de regressão torna-se: 
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𝐻1
𝐴: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛿𝑡 + 𝑑2𝐷𝐿𝑡 + 휀𝑡, 

 

𝐷𝐿𝑡 = {
1, 𝑠𝑒 𝑡 > 𝑇𝑏 ,

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜,
 

 

em que 𝐷𝐿𝑡 representa a dummy de nível cuja mudança é permanente. 

          No caso em que há mudança permanente de nível no modelo com raiz unitária, a 

hipótese nula torna-se; 

 

𝐻0
𝐴: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝑦𝑡−1 + 𝑑2𝐷𝐿𝑡 + 휀𝑡. 

 

Nessas condições, há um efeito permanente e composto para cada instante de tempo sobre os 

choques. O modelo alternativo equivalente a esse caso é uma mudança permanente da 

inclinação, isto é: 

𝐻1
𝐵: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛿𝑡 + 𝑑3𝐷𝑆𝑡 + 휀𝑡, 

 

𝐷𝐿𝑡 = {
1 − 𝑇𝑏 , 𝑠𝑒 𝑡 > 𝑇𝑏 ,

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜,
 

 

em que 𝐷𝑆𝑡  é uma tendência determinística, efetiva a partir de 𝑇𝑏 + 1, quando o choque já se 

deu. Por último, há o caso mais geral, em que há mudança transitória e permanente de nível, 

representado pelo seguinte modelo: 

 

𝐻0
𝐶: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝑦𝑡−1 + 𝑑1𝐷𝑃𝑡 + 𝑑2𝐷𝐿𝑡 + 휀𝑡. 

 

         A hipótese alternativa é uma composição dos dois efeitos em um modelo determinístico 

com quebra estrutural: 

𝐻1
𝐶: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛿𝑡 + 𝑑2𝐷𝐿𝑡 + 𝑑3𝐷𝑆𝑡 + 휀𝑡. 

 

Nesse teste assume-se que o período das quebras também é conhecido. 

           Zivot and Andrews (1992) propõem um teste com especificação próxima á utilizada em 

Perron (1989) onde o ponto de quebra considerado na especificação dos modelos é determinado 

endogenamente considerando a hipótese da existência de apenas uma quebra estrutural. A 

estratégia do teste Zivot e Andrews(1992) é a mesma de Perron (1989), com a utilização de 

especificações do teste ADF com a inclusão de dummies que permitem modelar as quebras nos 
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termos determinísticos. Segundo Perron (1989), a hipótese nula é que o processo segue um 

random-walk com drift contra a alternativa de estacionariedade em torno de uma tendência que 

sofre quebra (mudança de inclinação).  

 

4.3.1. Teste para múltiplas quebras de Bai-Perron (1998) 
 
 

          Os testes de múltiplas quebras estruturais têm sido uma parte importante dos trabalhos 

econométricos nas últimas décadas. Esses trabalhos remontam a Chow (1960), que testou a 

mudança de regime, em datas conhecidas a priori, usando uma estatística F. Quandt (1960) 

modificou a estrutura de Chow para considerar a estatística F com o maior valor em relação a 

todos os possíveis anos. Andrews (1993) e Andrews e Ploberger (1994) derivaram a distribuição 

limitante do Quandt e estatísticas de teste relacionadas. Mais recentemente, Bai (1997) e Bai e 

Perron (1998, 2003a) fornecem resultados teóricos e computacionais que ampliam ainda mais 

a estrutura de Quandt-Andrews, permitindo múltiplos pontos de quebra desconhecidos.    

        No teste de Bai-Perron a amostra é dividida em subamostras e, nas subamostras, são 

estimados os parâmetros por MQO, guardando-se a soma dos quadrados dos resíduos (SQR). 

O teste busca as datas das quebras que minimizam o SQR total de toda a amostra. Bai e Perron 

(1998) descrevem os procedimentos globais de otimização para identificar as múltiplas quebras 

que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos do modelo de regressão: 

 

𝑦𝑡 = 𝑋𝑡′𝛽 + 𝑍𝑡′𝛿𝑗 + 휀𝑡 . 

 

Em resumo, para um conjunto específico de pontos de interrupção, diga  {𝑇}𝑚 = (𝑇1, … , 𝑇𝑚) 

podemos minimizar a soma dos quadrados dos resíduos: 

 

𝑆(𝛽, 𝛿|{𝑇}) = ∑  {𝑚
𝑗=0 ∑ 𝑦 − 𝑋𝑡′𝛽 − 𝑍𝑡′𝛿𝑗

𝑇𝐽+1−1

𝑡=𝑇𝑗
}. 

 

Usa-se a regressão padrão de MQO para obter as estimativas (�̂�, 𝛿). Os otimizadores globais 

de 𝑚 quebras é o conjunto de pontos de interrupção e estimativas de coeficientes 

correspondentes que minimizam a soma dos quadrados em todos os conjuntos possíveis de 

partições de 𝑚 quebras. Observe que o número de modelos de comparação aumenta 

rapidamente em 𝑚 e 𝑇, de modo que são necessários algoritmos eficientes para calcular os 

otimizadores. Os algoritmos práticos para computação dos otimizadores globais para múltiplos 



 
  

119 

 

modelos de ponto de interrupção são descritos em Bai e Perron (2003a). Essas estimativas do 

ponto de ruptura global são então usadas como base para vários testes de ponto de interrupção. 

Bai e Perron (1998) descrevem uma generalização do teste de Quandt-Andrews (Andrews, 

1993) em que testamos a igualdade do 𝛿𝑗 em múltiplos regimes. Para um teste com hipótese 

nula de ausência de quebras contra uma hipótese alternativa de 𝑙 quebras, empregamos uma 

estatística F para avaliar a hipótese nula de que 𝛿0 = 𝛿1 = ⋯ = 𝛿𝑙+1 . A forma geral da 

estatística (Bai-Perron 2003a) é: 

 

𝐹(�̂�) =  
1

𝑇
(
𝑇 − (𝑙 + 1)𝑞 − 𝑝

𝑘𝑞
)(𝑅𝛿)′(𝑅𝑉(𝛿)𝑅′)−1𝑅𝛿. 

 

Onde 𝛿 é a estimativa ótima de 𝑙 quebras da estimativa de δ, (𝑅𝛿)′ = (𝛿0
′ − 𝛿1

′ , … , 𝛿𝑙
′ − 𝛿𝑙+1

′ ), 

e 𝑉(𝛿) é uma estimativa da matriz de variância e covariância de 𝛿, que pode ser robusta à 

correlação serial e à heterocedasticidade, cuja forma depende de suposições sobre a distribuição 

dos dados e os erros em todos os segmentos.  

          Um único teste de ausência de quebras contra uma alternativa de 𝑙 quebras assume que o 

número alternativo de pontos de interrupção 𝑙 é pré-especificado. Nos casos em que não é 

conhecido, podemos testar a hipótese nula de nenhuma mudança estrutural contra um número 

desconhecido de quebras até algum limite superior, 𝑚*. Este tipo de teste é denominado duplo 

máximo, pois envolve maximização tanto para um dado quanto para vários valores da estatística 

de teste para 𝑙. 

          A versão igual ponderada do teste, denominada U Dmax, escolhe a alternativa que 

maximiza a estatística em relação ao número de pontos de interrupção. A abordagem 

alternativa, denotada U Dmax, aplica pesos às estatísticas individuais para que os valores 𝑝 

implícitos marginais sejam iguais antes de tomar o máximo. As distribuições dessas estatísticas 

de teste são não-padrão, mas Bai e Perron (2003b) fornecem cálculos de valor crítico e de 

superfície de resposta para vários parâmetros de corte (tamanho mínimo de amostra para 

estimar uma interrupção), números de regressores e números de quebras. 

          Bai (1997) descreve uma abordagem intuitiva para detectar mais de uma interrupção. O 

procedimento envolve a aplicação sequencial de testes de ponto de interrupção. 

• Comece com a amostra completa e execute um teste de constância de parâmetros com 

intervalo desconhecido. 

• Se o teste rejeitar a hipótese nula de constância, determine a data da quebra, divida a amostra 
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em duas amostras e realize testes de pontos de ruptura desconhecidos em cada subamostra. 

Cada um desses testes pode ser visto como um teste da hipótese alternativa de 𝑙 + 1 = 2 versus 

a hipótese nula de 𝑙 = 1 quebras. Adicione um ponto de interrupção sempre que a hipótese nula 

da subamostra nula for rejeitada. (Alternativamente, pode-se testar apenas uma única 

subamostra que mostra a maior melhora na soma dos quadrados dos resíduos). 

• Repita o procedimento até que todas as subamostras não rejeitem a hipótese nula, ou até que 

o número máximo de pontos de interrupção permitido ou os intervalos de subamostra máximos 

para teste sejam atingidos. 

          Se o número de pontos de interrupção for pré-especificado, simplesmente estimamos o 

número especificado de pontos de interrupção, um de cada vez, usando esse método 

repetidamente. Uma vez que os pontos de interrupção sequenciais foram determinados, Bai 

recomenda um procedimento de refinamento pelo qual os pontos de interrupção são reestimados 

se forem obtidos a partir de uma subconjunto contendo mais de uma quebra. Esse procedimento 

é necessário para que as estimativas do ponto de interrupção tenham a mesma distribuição 

limitante que as obtidas no procedimento de otimização global. 

          Bai e Perron (1998) descrevem uma abordagem modificada de Bai (1997) em que, em 

cada etapa de teste, os pontos de interrupção 𝑙 sob a hipótese nula são obtidos por minimização 

global da soma dos quadrados dos resíduos. Podemos, portanto, ver essa abordagem como um 

procedimento 𝑙 + 1 versus teste que combina as abordagens de testes globais e sequenciais. 

Cada teste começa com o conjunto de 𝑙 pontos de interrupção globais de otimização e executa 

um único teste de constância de parâmetros usando a quebra de subamostra que mais reduz os 

resíduos de soma de quadrado. Observe que neste caso, nós apenas testamos a constância em 

uma única subamostra. 

 

4.3.2. Teste de cointegração a partir de Engle-Granger   

 

          A análise de cointegração é uma método estatístico adequado para investigar a 

possibilidade de uma relação de longo prazo entre as variáveis. A verificação de cointegração 

implica a presença de uma relação linear estacionária de longo prazo entre  as variáveis não 

estacionárias. Os choques podem fazer com que as variáveis se desviem umas das outras no 

curto prazo, mas, se presente, a cointegração as unirá a longo prazo. Cointegração pode ser 

pensada como a relação de equilíbrio de longo prazo entre um conjunto de variáveis.  

          O teste de cointegração de Engle e Granger (1987) é indicado para ser feito sobre uma 

única equação. Uma vez que estamos lidando com pares de séries (índice de preços do petróleo 
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e um índice de preços de commodities) para que apenas um vetor de cointegração seja possível, 

o procedimento do teste de cointegração baseado em Engle e Granger (1987) é o mais direto e 

apropriado (Herrero e Thornton, 1997). Segundo Bueno (2012), esse teste deve ser feito para 

um sistema bivariado nas variáveis , 𝑦𝑡  
𝑒 𝑥𝑡, integradas de ordem 1. O que, conforme a Tabela 

39, corresponde à varíavel índice de preço do petróleo (variável explicativa) e às variáveis 

índices de preços das commodities (variáveis explicadas). Engle e Granger (1987) propõem 

uma metodologia de três passos para determinar se essas variáveis são CI (1,1). A metodologia 

consiste em estimar a relação de longo prazo e armazenar os resíduos. Se as variáveis forem 

cointegradas, os resíduos serão estacionários. Portanto, o objetivo é fazer o teste de raiz unitária 

nos resíduos. Rejeitando-se a hipótese nula de presença de raiz unitária, as séries serão 

cointegradas. Conforme Bueno (2012), o teste foi realizado da seguinte forma:  

1. fez-se o teste de raiz unitária nas variáveis desta pesquisa e verificou-se que são I (1); 

2. foi estimada a relação de longo prazo por MQO e obtidos os resíduos estimados; 

3. por fim, fez-se o teste de raiz unitária nos resíduos estimados, usando o procedimento 

ADF:      

∆û𝑡 = 𝛼û𝑡−1 + ∑ 𝜆𝑖+1
𝑝−1
𝑖=1 Δû𝑡−𝑖 + 𝑣𝑡. 

 

          A não rejeição de 𝐻0: 𝛼 = 0 implica que os resíduos têm raiz unitária, de modo que as 

variáveis não são cointegradas. Como os resíduos são estimados, não é possível usar os valores 

tabulados convencionalmente. Trata-se, agora, de usar uma tabela apropriada para as variáveis 

estimadas, como aquela encontrada no próprio trabalho de Engle e Granger (1987). Conforme 

tabela 42 e devido ao tamanho da amostra (105 observações), usaremos -3,398 como valor 

crítico de nível de significância de 5% e -4,008, para 1% de nível de significância para a rejeição 

ou não da hipótese nula de presença de raiz unitária.   

Tabela 39 - Valores críticos para o teste de cointegração sugeridos por Engle-Granger 

   𝑇1 1% 5% 10% 

50 -4,123 -3,461 -3,130 

100 -4,008 -3,398 -3,087 

200 -3,954 -3,368 -3,067 

500 -3,921 -3,350 -3,054 

 Fonte: Engle e Granger (1987). 

1: Tamanho da amostra. 

           

          Uma série temporal de uma variável econômica pode comportar-se sem apresentar 
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desvios significativos no longo prazo. A teoria econômica sugere que isso é possível porque as 

forças do mercado tendem a manter tais séries de tempo juntas no longo prazo. Frequentemente, 

entretanto, algumas séries econômicas devem ser diferenciadas antes que a hipótese de 

estacionariedade possa ser testada. Assim, uma série temporal de alguma variável, com um 

componente não determinístico, que tem estacionariedade invertível, após diferenciada p vezes,  

é denominada série integrada de ordem d, denotada por 𝑥𝑡 ~ I (p) (ENGLE e GRANGER, 

1991). Engle-Granger (1987) propõem uma regressão de uma variável sobre as outras, usando-

se o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Essa regressão, conhecida como 

regressão de cointegração de duas séries, 𝑦𝑡  𝑒 𝑥𝑡, pode ser expressa da seguinte maneira: 𝑦𝑡 =

𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑡 + 휀𝑡 em que 𝑦𝑡 é série de tempo da variável explicada, 𝑥𝑡 é a série da variável 

explicativa, 𝛼0 é o coeficiente de intercepto 𝛼1é o coeficiente de inclinação e 휀𝑡 é o termo de 

resíduo. 

          O método de mínimos quadrados mostra-se consistente para o verdadeiro coeficiente de 

cointegração 𝛼. A estimativa converge para o seu verdadeiro valor a uma taxa 𝑇−1 mais do que 

a taxa 𝑇− 1

2
 normal como consequência da variância infinita de todas as outras combinações 

lineares existentes. Ao estimar-se o vetor de cointegração 𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑡 toda a dinâmica é 

induzida para os seus resíduos. Uma das formas de modelar é reparametrizar a regressão em 

termos de série de tempo I (0) (Engle e Granger, 1991). O teste de Engle-Granger serve para a 

verificação da estacionariedade dos resíduos e evitar que se caia na armadilha da regressão 

espúria: que ocorre quando temos uma regressão linear não estacionária, com séries integradas 

de ordem 1, I (1) que podem gerar estatísticas t significativas e 𝑅2 elevado. A importância de 

se verificar a hipótese de raiz unitária dos resíduos é que, quando ela não é quebrada, os termos 

de erros não são estacionários e a cointegração entre as séries não pode ser estabelecida. Isso 

significa que a relação de equilíbrio de longo prazo não ocorrerá, impedindo o pesquisador de 

realizar inferência estatística.  

          Quando duas variáveis são cointegradas, elas terão um equilíbrio de longo prazo, embora 

possam ocorrer desequilíbrios de curto prazo provocados por choques exógenos. O modelo de 

correção de erro é utilizado para representar a dinâmica de ajustamento de variáveis no curto 

prazo. Não faremos uso desse modelo pois o foco desse trabalho de pesquisa é a relação de 

longo prazo entre o preço do petróleo e os preços das commodities escolhidas. 
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5 RESULTADOS DOS TESTES ECONOMÉTRICOS E ESTATÍSTICOS 
 
 

          Neste capítulo mostraremos os resultados dos testes econométricos realizados. A seção 

5.1 mostra os resultados do teste ADF; na seção 5.2,  temos os resultados dos testes de raiz 

unitária com quebra estrutural, feitos pelo método de Zivot-Andrews e Perron; na seção 5.3, 

mostraremos os resultados da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) entre o 

logaritmo natural dos índices das variáveis dependentes e a variável independente, sem a 

introdução das dummies de quebra estrutural; na seção 5.4, veremos os resultados do teste para 

múltiplas quebras de Bai-Perron (1998); e, finalmente na 5.5, apresentaremos os resultados do 

teste de cointegração de Engle-Granger. 

        
 

5.1. Resultados do teste de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 
 
 

          O teste de Dickey-Fuller aumentado teve o intuito de verificar a presença de raiz unitária 

nas séries em nível, bem como verificar se a diferenciação as tornou estacionárias. A Tabela 40 

mostra os resultados dos testes de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado feitos para o 

logaritmo natural das variáveis seguindo o critério de informação de Schwarz com um máximo 

de 4 lags. Todas as variáveis apresentaram raiz unitária para os testes feitos em nível, mas em 

primeira diferença tornam-se estacionárias ao nível de significância de 1%, tanto para os testes 

feitos sem intercepto, com intercepto e intercepto e tendência,. A conclusão desse teste é que 

todas as variáveis são integradas de ordem 1. 

 

Tabela 40 – Resultados do teste de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado (ADF) 

H0: raiz unitária 
Teste de raiz unitária de Dickey-Fuller 

aumentado 

Valores críticos 

tabelados (DF) 

 

Em nível, 

estatística t 

Em primeira 

diferença, 

estatística t 

 

1% 

Teste para o ln¹ do açúcar sem  

intercepto 
-0,422395 -7,768150 -2,587607 

Teste para o ln do açúcar com intercepto -1,848405 -7,737682 -3,495021 
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   (Continua) 

Teste para o ln do açúcar com intercepto 

e tendência 
-2,366301 -7,749366 -4,049586 

Teste para o ln do café sem intercepto 0, 097980 -6,399052 -2,587607 

Teste para o ln do café com intercepto -2,163512 -6,378253 -3,495021 

Teste para o ln do café com intercepto e 

tendência 
-2,418512 -6,350083 -4,049586 

Teste para o ln do milho sem intercepto 0,252216 -7,933847 -2,587831 

Teste para o ln do milho com intercepto -1,544012 -7,907978 -3,495677 

Teste para o ln do milho com intercepto e 

tendência 
-2,759606 -7,867023 -4,049586 

Teste para o ln do petróleo sem 

intercepto 
0,130378 -8,266726 -2,587607 

Teste para o ln do petróleo com 

intercepto 
-1,642249 -8,239683 -3,495021 

Teste para o ln do petróleo com 

intercepto e tendência 
-1,740552 -8,439227 -4,049586 

Teste para o ln da soja sem intercepto 0,266847 -7,911985 -2,587831 

Teste para o ln da soja com intercepto -1,893950 -7,886626 -3,495021 

Teste para o ln da soja com intercepto e 

tendência 
-2,752744 -7,847223 -4,049586 

Teste para o ln do trigo sem intercepto -0,112617 -8,402443 -2,587387 

Teste para o ln do trigo com intercepto -1,810782 -8,361424 -3,494378 

Teste para o ln do trigo com intercepto e 

tendência 
-2,708212 -8,320982 -4,049586 

Fonte: Elaboração própria. 

1: Logaritmo natural dos índices de preço da variável.  
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5.2. Resultados do teste de raiz unitária com quebra estrutural         

 
 

           A Tabela 41 mostra os resultados da estatística t, ao nível de significância de 5%, para o 

logaritmo natural dos índices de preço das variáveis. Os testes foram feitos pelos métodos de 

Zivot-Andrews e Perron, levando-se em consideração um máximo de 4 lags. Esses testes 

mostraram que a hipótese nula de presença de quebra estrutural com raiz unitária não foi 

rejeitada e, portanto, houve quebras em todas as séries, tanto de intercepto quanto de tendência. 

 

Tabela 41 – Resultados do teste de raiz unitária com quebra estrutural 

  Zivot-Andrews Perron (1989) 

 Estatística t 

Valor crítico para 5% 

de nível de 

significância 

Estatística t 

Valor crítico para 

5% de nível de 

significância 

Ln¹ do açúcar: teste 

de intercepto 
-3,592208 -4,93 -3,486251 -5,23 

Ln do açúcar: teste 

de tendência 
-2,451760 -4,42 -2,261159 -4,83 

Ln do açúcar: teste 

de intercepto e 

tendência 

-3,420469 -5,08 -3,391545 -5,59 

Ln do café: teste de 

intercepto 
-4,272017 -4,93 -4,133346 -5,23 

Ln do café: teste de 

tendência 
-2,894254 -4,42 -3,011142 -4,83 

Ln do café: teste de 

intercepto e 

tendência 

-4,298103 -5,08 -4,273089 -5,59 

Ln do milho: teste 

de intercepto 
-3,569127 -4,93 -3,561903 -5,23 

Ln do milho: teste 

de tendência 
-2,389734 -4,42 -2,259147 -4,83 

Ln do milho: teste 

de intercepto e 

tendência 

-3,132370 -5,08 -3,117978 -5,59 

Ln do petróleo: 

teste de intercepto 
-2,547662 -4,93 -2,937756 -5,23 

Ln do petróleo: 

teste de tendência 
-2,684829 -4,42 -3,525193 -4,83 

Ln do petróleo: 

teste de intercepto e 

tendência 

-2,778044 -5,08 -2,848122 -5,59 

Ln da soja: teste de 

intercepto 
-3,823561 -4,93 -4,404202 -5,23 

Ln da soja: teste de 

tendência 
-2,538545 -4,42 -3,193892 -4,83 
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    (Continua) 

Ln da soja: teste de 

intercepto e 

tendência 

-3,144277 -5,08 -3,934290 -5,59 

Ln do trigo: teste 

de intercepto 
-3,810712 -4,93 -3,384108 -5,23 

Ln do trigo: teste 

de tendência 
-3,058978 -4,42 -3,063346 -4,83 

Ln do trigo: teste 

de intercepto e 

tendência 

-3,886014 -5,08 -3,966189 -5,59 

Fonte: Elaboração própria. 

1: Logaritmo natural dos índices de preço da variável. 

 

     5.3. Resultados da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

 

          A Tabela 40 mostra os resultados da regressão feita pelo método do MQO. Os logaritmos 

naturais dos índices de preço das variáveis dependentes AC (açúcar), CF (café), ML (milho), 

SJ (soja) e TR (trigo) foram regredidos individualmente em relação ao logaritmo natural do 

índice de preço da variável explicativa petróleo (PT) em nível. Conforme verificado pela 

estatística t, todas apresentaram resultados significativos ao nível de significância de 1%. O 

𝑅2 apresentou um percentual moderado de ajuste para as variáveis dependentes ML, SJ e TR, 

mostrando que a variação percentual do preço do petróleo tem bom poder explicativo em 

relação à variação percentual dos preços dessas commodities. Para as variáveis AC e CF, o 

poder explicativo da variação percentual de preço do petróleo mostrou-se mais baixo em relação 

à variação percentual do preço dessas duas commodities, levando-se em consideração o período 

completo da pesquisa. O 𝑅2 para a relação entre a variação percentual do preço do petróleo e a 

variação percentual do preço do café foi o mais baixo em virtude  desta commodity não ser 

utilizada alternativamente para a produção de biocombustível, bem como também por ser um 

produto muito mais diferenciado e de maior valor agregado que os demais. Todas as 

elasticidades apresentaram resultados positivos, mostrando que a variação de preços das 

commodities selecionadas acompanha a variação de preço do petróleo na mesma direção. A 

média da variação percentual dos preços dessas commodities, dada uma variação percentual do 

preço do petróleo de 1%, foi de 0,3577%.   
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Tabela 42 - Resultados da regressão entre o logaritmo natural dos índices de preço das 

variáveis dependentes e o logaritmo natural dos índices de preço do petróleo 

Variável Coeficiente Desvio padrão Estatística t 

 
 

 

Variável dependente LAC** 

LPT*  0,284554 0,043406 6,555648* 
0,29441 

C 3,749796 0,215469 1,740296 

Variável dependente LCF 

LPT 0,349861 0.057214 6.115003* 0.26635 

C 2,882098 0.28401 1.014786   

Variável dependente LML 

LPT 0,410422 0,033537 12,23802* 
0,59251 

C 2,946888 0,166477 1,770147 

Variável dependente LSJ 

LPT 0,401354 0,030822 13,02149* 
0,6221 

C 3,025843 0,153004 1,977629 

Variável dependente LTR 

LPT 0,342895 0,031965 10,72718* 
0,52309 

C 3,449313 0,158676 2,173814 

Fonte: Elaboração própria. 

*A variável explicativa PT se mostrou significativa ao nível de significância de 1% para todas as variáveis 

dependentes. 

** O L antes da variável significa o logaritmo natural.  

 

        A Tabela 43 mostra as datas das quebras estruturais a partir dos testes feitos pelos métodos 

de Zivot-Andrews e Perron sobre o logaritmo natural das séries do petróleo, do açúcar, do café, 

do milho, da soja e do trigo. Os testes de intercepto e tendência feitos pelos métodos de Zivot-

Andrews e pelo método de Perron mostram, respectivamente, que houve uma tendência de 

elevação acentuada do preço do petróleo a partir do primeiro trimestre de 2012 e quarto 

trimestre de 2011 que significou a recuperação dos preços após a crise econômica mundial de 

2008, mas não mostram a elevação acentuada do petróleo ocorrida entre 2002 e 2008, conforme 

podemos ver na Figura 2. 

          Entre 2002 e 2008, houve um aumento persistente e acentuado do preço do petróleo, que 

culminou com um pico de preço no segundo trimestre de 2008, o qual superou o choque de 

1979-1980. As forças motrizes deste movimento nos preços eram nitidamente diferentes dos 
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episódios da década de 1970, com fatores de demanda no mercado global de petróleo 

desempenhando um papel muito maior (CARLIN e SOSKICE, 2014). Os anos 2000, 

diferentemente das crises do petróleo da década de 1970, foram marcados por dois fatores que 

impulsionaram a ascendência do preço do petróleo: a rápida expansão econômica dos mercados 

emergentes, especialmente, o mercado chinês, que aumentou excepcionalmente a demanda; e a 

estagnação da oferta entre 2005 e 2007, parcialmente impulsionado pelo declínio da produção 

na Arábia Saudita. Portanto, a combinação de um choque de demanda positivo com um choque 

de oferta negativo explica a elevação acentuada do petróleo entre 2002 e 2008. Um outro 

componente desse choque que não esteve efetivamente presente nos choques do petróleo da 

década de 1970 foi a especulação nos mercados financeiros. O preço muito elevado do petróleo 

em 2008 foi em parte influenciado pelo fluxo de dólares em mercadoria de contratos futuros 

(CARLIN e SOSKICE, 2014). 

         O período de forte elevação do preço do petróleo (2002 a 2008) foi interrompido pela 

crise econômica mundial deflagrada inicialmente no mercado imobiliário norte-americano, a 

qual repercutiu fortemente no sistema bancário, provocando a falência de várias instituições 

financeiras. A crise iniciada no sistema financeiro se tornou rapidamente uma crise econômica 

global e provocou a redução da demanda por petróleo e, consequentemente, a redução 

acentuada do preço durante todo o ano de 2008.  

          A Tabela 43 mostra que houve quebra de intercepto e tendência, para a série do açúcar, 

no segundo e primeiro trimestres de 1998, conforme os testes feitos pelos métodos de Zivot-

Andrews e no Perron, respectivamente, o que mostra a elevação dos preços ocorrida a partir do 

final da década de 1990. A recuperação do preço dessa commodity ocorrida após a crise de 

2008, não é mostrada nesses dois testes.  

          Para o café, as quebras de intercepto e tendência foram verificadas para primeiro e 

segundo trimestre de 1998, pelos métodos de Perron e Zivot-Andrews, respectivamente. Essas 

quebras indicam que os preços do café sofreram mais influência da ascensão do ciclo 

econômico, que ocorreu a partir do final da década de 1990, do que das perturbações pós-crise 

de 2008. 

          As quebras de intercepto e tendência da série do milho ocorreram no segundo e terceiro 

trimestres de 2010, conforme testes feitos pelos métodos de Perron e Zivot-Andrews, 

respectivamente. As quebras de tendência observadas indicam que o preço do milho também 

se elevou com a ascendência do ciclo econômico ocorrido no início da década de 2000, mas a 

tendência de elevação de preços foi mais acentuada a partir da recuperação da crise econômica 

de 2008. 
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           As quebras de intercepto e tendência da série de preços da soja ocorreram no segundo 

trimestre de 2007, conforme teste feito pelo método de Perron e no terceiro trimestre de 1997, 

conforme teste feito pelo método de Zivot-Andrews. Esses testes mostram a tendência de 

elevação dos preços da soja ocorrida a partir do final da década de 1990 e no período anterior 

à crise de 2008, mas não mostram a recuperação dos preços no período pós-crise de 2008.   

          O teste de quebra estrutural para a série do trigo, feito pelo método de Zivot-Andrews, 

mostra quebra de intercepto e tendência no terceiro trimestre de 1996 e o teste de intercepto e 

tendência, feito pelo método de Perron, mostra quebra no segundo trimestre de 1996. Os 

resultados indicam que o preço do trigo também acompanhou a tendência de elevação dos 

preços da commodities agrícolas ocorrida a partir do final da década de 1990, mas não mostram 

a recuperação dos preços no pós-crise de 2008.  

          Analisando conjuntamente os testes de intercepto e de tendência feitos pelos métodos  de 

Zivot-Andrews e Perron para as commodities selecionadas, podemos destacar que: o período 

de ascensão do ciclo econômico ocorrido entre o início de 2000 até 2008 influenciou 

positivamente a elevação dos preços do petróleo, bem como das demais commodities; as 

consequências da crise econômica de 2008 foram as quedas acentuadas dos preços; e no pós-

crise houve nova ascensão dos preços dessas commodities. 

Tabela 43 - Resultados do teste de quebra estrutural pelos métodos de Zivot-Andrews e 

Perron 

 Zivot-Andrews Perron 

Variável Intercepto Tendência 
Intercepto e 

Tendência 
Intercepto Tendência 

Intercepto e 

Tendência 

Ln¹ do Açúcar 1998 Q2 1999 Q3 1998 Q2 1998 Q1 2001 Q3 1998 Q1 

Ln do Café 2000 Q2 2001 Q4 1998 Q2 2000 Q1 2003 Q4 1998 Q1 

Ln do Milho 2006 Q4 1999 Q3 2010 Q3 2006 Q3 2000 Q4 2010 Q2 

Ln do Petróleo 2003 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2004 Q1 2012 Q1 2011 Q4 

Ln da Soja 2006 Q4 1999 Q3 1997 Q3 2006 Q3 2000 Q4 2007 Q2 

Ln do Trigo 1996 Q3 1999 Q3 1996 Q3 1996 Q2 2000 Q4 1996 Q2 

Fonte: Elaboração própria. 

1: Logaritmo natural dos índices de preço da variável. 
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     5.4. Resultados do teste para múltiplas quebras de Bai-Perron (1998) 
 
 

          O teste utilizado para identificar as várias quebras estruturais nas regressões entre o 

logaritmo natural dos índices de preços do petróleo e o logaritmo natural dos índices de preços 

das commodities escolhidas foi o de Bai-Perron. Esse teste foi utilizado para a verificação das 

quebras para cada par de variáveis, ou seja, o teste foi feito apenas para uma equação 

individualmente. Foram consideradas um máximo de 5 quebras para a realização desse teste. 

As datas das quebras foram dispersas em todo o período da amostra, mostrando que os preços 

dessas commodities variaram muito em função dos efeitos dos vários choques que sofreram ao 

longo do período.  

 

Tabela 44 – Resultados do teste de múltiplas quebras de Bai-Perron (1998) 

  Fonte: elaboração própria. 

 * Dummy de tendência, quarto trimestre de 2008. 

 ** Dummy de intercepto, quarto trimestre de 2008. 

1: Logaritmo natural dos índices de preço da variável. 
 

           

5.5. Resultados do teste de cointegração de Engle-Granger 

 

          A Figura 3 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural 

da série de preços do açúcar (variável dependente) e o logaritmo natural da série de preços do 

Séries Números de quebras Datas das quebras  

Quebras 

estatisticamente 

significantes a 1% 

Ln¹ do açúcar e ln do petróleo 4 
1999Q2, 2008Q4, 

2012Q3 
 LT084*, **D084, 

LT992, LT123, D123 

Ln do café e ln do petróleo 4 
1994Q2, 2000Q4, 

2008Q4, 2012Q3 
 D942 LT004, LT084, 

D123, LT123 

Ln do milho e ln do petróleo 2 
1994Q4, 1999Q2 

2006Q4, 2010Q4 
 D992, LT064, D104  

Ln da soja e ln do  petróleo 5 
1995Q2, 1999Q2, 

2003Q4, 2007Q3 
 LT034, D073, LT073 

Ln do trigo e ln do  petróleo 4 
1994Q4, 1999Q2, 

2006Q4, 
 LT944, D992, LT064 
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petróleo (variável independente) antes da introdução, na equação de regressão, das dummies de 

quebra estrutural. 

 

Figura 3 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço do 

açúcar e logaritmo natural do preço do petróleo antes da introdução das dummies de 

quebra estrutural 
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              Fonte: elaboração própria. 

 

          A Figura 4 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre o logaritmo da série 

de preços do açúcar e o logaritmo natural da série de preços do petróleo após a introdução, na 

equação de regressão, das dummies de quebra estrutural. Foram introduzidas cinco dummies: 

três de tendência; uma no segundo trimestre de 1999; uma no quarto trimestre de 2008; e outra 

no terceiro trimestre de 2012; uma de intercepto no quarto trimestre de 2008; e outra de 

intercepto no terceiro trimestre de 2012. Comparando as figuras 3 e 4, podemos observar que 

melhorou significativamente o ajuste, da série estimada em relação à original, dos resíduos após 

a introdução das dummies, bem como a estatística t do teste ADF apresentado na Tabela 45 

mostra que a hipótese de raiz unitária foi quebrada ao nível de 1% de significância, indicando 

que as séries são I (1) (integradas de ordem 1), com a existência de quebras na relação de 

cointegração. 
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Figura 4 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço do 

açúcar e logaritmo natural do preço do petróleo depois da introdução das dummies de 

quebra estrutural 
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             Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 5 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural 

da série de preços do café (variável explicada) e o logaritmo natural da série de preços do 

petróleo (variável explicativa) antes da introdução na equação de regressão das dummies de 

quebra estrutural. 
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Figura 5 - Gráfico dos resíduos da regressão entre logaritmo natural do preço do café e 

logaritmo natural do preço do petróleo antes da introdução das dummies de quebra  
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            Fonte: elaboração própria. 

 

          A Figura 6 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural 

da série de preços do café e o logaritmo natural da série de preços do petróleo após a introdução, 

na equação de regressão, das dummies de quebra. Foram introduzidas cinco dummies: três de 

tendência; uma no quarto trimestre de 2000, a segunda, no quarto trimestre de 2008; e a outra 

no terceiro trimestre de 2012; e duas de intercepto; uma no segundo trimestre de 1994; e a outra 

no terceiro trimestre de 2012. Comparando as figuras 5 e 6, podemos observar que melhorou 

significativamente o ajuste da série estimada em relação à original após a introdução das 

dummies, bem como a estatística t do teste ADF apresentado na Tabela 45 mostra que a hipótese 

de raiz unitária foi quebrada ao nível de 1% de significância, indicando a estacionariedade dos 

resíduos.  
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           Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 7 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre logaritmo natural da 

série de preços do milho (variável explicada) e o logaritmo natural da série de preços do petróleo 

(variável explicativa) antes da introdução na equação de regressão das dummies de quebra 

estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço do café e 

o logaritmo natural do preço do petróleo depois da introdução das dummies de quebra 

estrutural 
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Figura 7 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço do 

milho e o logaritmo natural do preço do petróleo antes da introdução das dummies de 

quebra estrutural 
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Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 8 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre logaritmo natural da 

série de preços do milho e o logaritmo natural da série de preços do petróleo após a introdução, 

na equação de regressão, das dummies de quebra. Foram introduzidas três dummies: duas de 

tendência; uma no quarto trimestre de 2006; outra no quarto trimestre de 2010 e uma de 

intercepto no segundo trimestre de 1999. Comparando as figuras 7 e 8, podemos observar que 

melhorou significativamente o ajuste da série estimada em relação à original após a introdução 

das dummies, bem como a estatística t do teste ADF apresentado na Tabela 45 mostra que a 

hipótese de raiz unitária foi quebrada ao nível de 1% de significância, indicando que os resíduos 

são estacionários. 
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Figura 8 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço do 

milho e o logaritmo natural do preço do petróleo depois da introdução das dummies de 

quebra estrutural 
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Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 9 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre logaritmo natural da 

série de preços da soja (variável dependente) e o logaritmo natural da série de preços do petróleo 

(variável independente) antes da introdução na equação de regressão das dummies de quebra. 
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Figura 9 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço da 

soja e o logaritmo natural do preço do petróleo antes da introdução das dummies de 

quebra estrutural 
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 Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 10 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre logaritmo natural 

da série de preços da soja e o logaritmo natural da série de preços do petróleo após a introdução, 

na equação de regressão, das dummies de quebra estrutural. Foram introduzidas três dummies: 

uma de intercepto no terceiro trimestre de 2007; e duas de tendência; uma no quarto trimestre 

de 2003 e outra no terceiro trimestre de 2007. Comparando as figuras 9 e 10, podemos observar 

que melhorou significativamente o ajuste da série estimada em relação à original após a 

introdução das dummies, bem como a estatística t do teste ADF apresentado na Tabela 45 

mostra que a hipótese de raiz unitária foi quebrada ao nível de 1% de significância, indicando 

que os resíduos são estacionários. 

 

 

 

 

 



 
  

138 

 

Figura 10 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço da soja 

e o logaritmo natural do preço do petróleo depois da introdução das dummies de quebra 

estrutural 
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Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 11 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural 

da série de preços do trigo (variável explicada) e o logaritmo natural da série de preços do 

petróleo (variável explicativa) antes da introdução na equação de regressão das dummies de 

quebra estrutural. 
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Figura 11 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço do 

trigo e o logaritmo natural do preço do petróleo antes da introdução das dummies de 

quebra estrutural 
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               Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 12 mostra o comportamento dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural 

da série de preços do trigo e o logaritmo natural da série de preços do petróleo após a introdução, 

na equação de regressão, das dummies de quebra estrutural. Foram introduzidas três dummies: 

uma de intercepto no segundo trimestre de 1999; e duas de tendênciade tendência; uma no 

quarto trimestre de 1994 e a outra no quarto trimestre de 2006. Comparando as figuras 11 e 12, 

podemos observar que melhorou significativamente o ajuste da série estimada em relação à 

original após a introdução das dummies, bem como a estatística t do teste ADF apresentado na 

Tabela 45 mostra que a hipótese de raiz unitária foi quebrada ao nível de 1% de significância, 

indicando que os resíduos são estacionários. 
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Figura 12 - Gráfico dos resíduos da regressão entre o logaritmo natural do preço do 

trigo e o logaritmo natural do preço do petróleo depois da introdução das dummies de 

quebra estrutural 
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 Fonte: elaboração própria. 

 
 
 

          A Tabela 45 mostra os resultados do teste de cointegração de Engle-Granger, o qual foi 

realizado da seguinte forma: as regressões bivariadas entre as variáveis dependentes (logaritmo 

natural dos índices de preço das commodities selecionadas) e a variável independente 

(logaritmo natural dos índices de preço do petróleo) passaram a conter as dummies de quebra 

de intercepto e tendência que se mostraram significativas para 5% de nível de significância; os 

resíduos dessas regressões foram separados e com eles foram feitos os testes ADF (teste de raiz 

unitária de Dickey-Fuller aumentado). Os resultados se mostraram todos significativo a 1% de 

nível de significância. Portanto, o resultado do teste de cointegração de Engle-Granger mostrou 

que para todos os pares de preço das commodities e do petróleo há relação de longo prazo. 

 

 

 

 

 



 
  

141 

 

Tabela 45 – Resultados do teste de cointegração de Engle-Granger com quebras     

   

Valor crítico 
  Estatística t do teste ADF 

1% 

Teste logaritmos açúcar e petróleo -4,597355 -4,008 

Teste logaritmos café e petróleo -4,240482 -4,008 

Teste logaritmos milho e petróleo -4,745042 -4,008 

Teste logaritmos soja e petróleo -4,100895 -4,008 

Teste logaritmos trigo e petróleo -4,713343 -4,008 

Fonte: elaboração própria tendo como base a Tabela 42. 
 
 

          A Tabela 46 mostra os resultados das regressões entre o logaritmo natural dos índices de 

preços do petróleo e o logaritmo natural dos índices de preços do açúcar, do café, do milho, da 

soja e do trigo, feitas após a introdução das dummies de quebra estrutural de intercepto e 

tendência. Os resultados mostram que as regressões entre os preços do petróleo e as 

commodities açúcar, café, milho, soja e trigo apresentaram níveis de significância de 1%. 

          A regressão feita entre o logaritmo natural dos índices de preços do açúcar e o logaritmo 

natural dos índices de preço do petróleo mostra que a elasticidade entre petróleo e açúcar  do 

primeiro trimestre de 1990 até o segundo trimestre de 1999 foi de 0,520029. A partir do terceiro 

trimestre de 1999 até o quarto trimestre de 2008, a elasticidade se reduziu para 0,369282. A 

partir do primeiro de 2009, a elasticidade se elevou para 0,944251, permanecendo nesse valor 

até o terceiro trimestre de 2012, quando então se reduziu para 0,389326 e permaneceu nesse 

valor até o primeiro trimestre de 2016. Isso mostra que houve uma relação positiva entre a 

variação de preços do petróleo e a variação de preços do açúcar para todo o período. 

          A regressão feita entre o logaritmo natural dos índices de preços do café e o logaritmo 

natural dos índices de preço do petróleo mostra que a elasticidade entre petróleo e café no 

período do primeiro trimestre de 1990 até o quarto trimestre de 2000 foi de 0.777034. A partir 

desse trimestre até o quarto trimestre de 2008, a elasticidade se reduziu para 0,551513. Após 

essa data, a elasticidade se elevou para 0,629463, permanecendo nesse valor até o terceiro 

trimestre de 2012, quando então se reduziu para 0,104136 e permaneceu nesse valor até o 

primeiro trimestre de 2016. As elasticidades mostram que houve uma relação positiva entre a 

variação de preços do petróleo e a variação de preços do café para todo o período da amostra.  

          A regressão feita entre o logaritmo natural dos índices de preços do milho e o logaritmo 

natural dos índices de preço do petróleo mostra que, entre o primeiro trimestre de 1990 até o 
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quarto trimestre de 2006, a elasticidade foi de 0,253259. A partir desse período, a elasticidade 

se elevou para 0,320852, permanecendo nesse valor até o quarto trimestre de 2010, quando 

passou a ser de 0,359206 e permaneceu nesse valor até o primeiro trimestre de 2016. Houve, 

portanto, uma relação positiva para todo o período da pesquisa. 

          A regressão feita entre o logaritmo natural dos índices de preços da soja e o logaritmo 

natural dos índices de preço do petróleo mostra que a elasticidade entre petróleo e soja foi de -

0,230151 para o período do primeiro trimestre de 1990 até o quarto trimestre de 2003. A partir 

desse período, a elasticidade passou a ser de -0,165751, permanecendo nesse valor até o terceiro 

trimestre de 2007. A partir dessa data até o final do período da pesquisa, passou a ser de 

0,47011. Houve, portanto, uma relação de preços negativa para o primeiro período (até o 

terceiro trimestre de 2007) e uma relação positiva no segundo período, após essa data. 

         A regressão feita entre o logaritmo natural dos índices de preços do trigo e o logaritmo 

natural dos índices de preço do petróleo mostra que a elasticidade entre petróleo e trigo foi de 

0,348848 para o período do primeiro trimestre de 1990 até o quarto trimestre de 1994. A partir 

desse período, a elasticidade se elevou para 0,382846, permanecendo nesse valor até o quarto 

trimestre de 2006. Após essa data até o final do período da pesquisa, elevou-se para 0,433991. 

Houve, portanto, uma relação positiva entre os preços para todo o período.         

Tabela 46 - Resultados da regressão entre o logaritmo natural dos preços das variáveis 

dependentes e o logaritmo natural do preço do petróleo 

Variável Elasticidade Desvio padrão Estatística t 
 

𝑅2 

Variável dependente LAC 

LPT* 0,520029 0,047801 10,87898 

0,868009 

C 2,971226 0,199778 14,87263 

LT992 -0,150747 0,010621 -14,19361 

LT084 0,574969 0,140892 4,080930 

D084 -2,737036 0,798409 -3,428115 

LT123 -0,554925 0,163386 -3,396401 

D123 3,050095 0,979863 3,112777 

Variável dependente LCF 

LPT 0,777034 0,084709 9,173021 

0,764481 
 

C 0,768166 0,365667 2,100725 

D942 0,734294 0,075350 9,745163 

LT004 -0,225521 0,020268 -11,12696 

LT084 0,077950 0,015406 5,059608 

LT123 -0,525327 0,170645 -3,078473 

D123 2,907094 0,969223 2,999408 
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(Continua) 

Variável dependente LML 

LPT 0,253259 0,051988 4,871528 

 

0,842078 

C 3,722014 0,219701 16,94125 

D992 -0,285994 0,048794 -5,861201 

LT064 0,067593 0,011537 5,858782 

LT104 0,038408 0,009101 4,220078  

Variável dependente LSJ 

LPT* -0,230151 0,0700053 -3,285392 

0,854181 

C 5,740830 0,2302398 18,98434 

D073 -0,988050 0,515679 -5,794401 

LT034 0,064400 0,014778 6,824901 

LT073 0,635861 0,093168 6,824901 

Variável dependente LTR 

LPT* 0,348848 0,054599 6,389328 

 

0,784602 

C 3,487109 0,229471 15,19628 

LT944 0,033998 0,012363 2,750107 

D992 -0,484007 0,058933 -8,212797 

LT064 0,051145 0,011239 4,550640  

Fonte: Elaboração própria. 

*A variável explicativa LPT se mostrou significativa ao nível de significância de 1%. 

L: logaritmo natural. 

 

          O teste de cointegração de Engle-Granger confirmou que temos uma relação integrada 

de longo prazo entre a variação de preços do petróleo e a variação de preços das commodities 

selecionadas. Os resultados da Tabela 46 mostram que a variação de preços das commodities 

agrícolas sofreram influência positiva da variação de preços do petróleo para todo o período 

considerado na pesquisa, exceção para os preços da soja, no período do início da amostra até o 

terceiro trimestre de 2007, quando a relação se mostrou negativa para as elasticidades. As 

elasticidades negativas no curto prazo podem ocorrer devido: a choques de demanda e oferta 

negativos e positivos; crises econômicas, como as ocorridas em 2008 e 2012, entre outras 

causas. Esses choques podem fazer com que as variáveis se desviem umas das outras no curto 

prazo, mas, a cointegração as unirá no longo prazo.  
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6. CONCLUSÃO DA PESQUISA 

 

          O objetivo da pesquisa foi a verificação da relação de longo prazo entre os preços do 

petróleo e os preços das commodities selecionadas. Para entender o mecanismo de fixação dos 

preços dessas commodities, foi analisado o comportamento histórico da indústria do petróleo 

desde o seu nascimento dentro dos Estados Unidos, no ano de 1859, até o ano de 2016.  Buscou-

se compreender a influência da geopolítica do petróleo nos preços do petróleo e a relação 

quantitativa e qualitativa entre a variação do preço do petróleo e a variação dos preços 

internacionais das commodities selecionadas: açúcar; café; milho; soja e trigo. O corte temporal 

utilizado compreendeu o período do primeiro trimestre de 1990 até o primeiro trimestre de 

2016. Os preços trimestrais dessas commodities foram transformados em índices, tendo como 

base o primeiro trimestre do ano 2000. Os testes econométricos e estatísticos confirmaram que 

houve relação de longo prazo entre a variação dos preços do petróleo e as variações nos preços 

das commodities selecionadas na amostra, bem como mostraram que essa relação pode ser 

projetada para o período futuro. 

          O nascimento da indústria do petróleo dentro dos Estados Unidos e a restrição dessa 

indústria em território norte-americano por mais de quarenta anos: desde a descoberta em 

Titusville (Pensilvânia) no ano de 1859 até o início do século XX, juntamente com as políticas 

públicas de controle sobre os recursos petrolíferos internos, criaram as condições necessárias 

para o surgimento de uma indústria do petróleo note-americana oligopolizada e verticalizada. 

Esses mais de quarenta anos de uma indústria petrolífera eminentemente dos EUA permitiram 

às empresas norte-americanas, sob a regência do Estado, desenvolver a tecnologia necessária, 

além de outros requisitos, para dominar a indústria de petróleo mundial no século XX. 

          No seu surgimento, a indústria do petróleo mostrou ser uma atividade assimétrica na 

relação entre ofertantes e demandantes. Essa assimetria, caso prevalecesse a livre concorrência 

nesse mercado, poderia provocar fortes oscilações constantes nos preços, principalmente nas 

fases de expansão da indústria. Essa característica, juntamente com a necessidade de elevados 

investimentos, principalmente na fase pré-operacional, tornou o investimento nessa indústria 

muito arriscado. Diante do elevado risco, os capitais para se protegerem se oligopolizaram e se 

verticalizaram. A necessidade de estabilizar os preços e proteger os elevados investimentos fez 

essa indústria amadurecer oligopolizada dentro dos Estados Unidos. 

          Do início do século XX até o final da década de 1930, a indústria já oligopolizada se 

integra a outras áreas produtoras, principalmente aquelas do Oriente Médio. Pari passu à 

dominância da exploração mundial de petróleo pelas majors norte-americanas e britânicas, há 
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o surgimento de mercados regionais importantes fora dos Estados Unidos, como o mercado 

europeu e o asiático. A expansão da utilização de uma fonte de energia e matéria-prima barata 

acelerou a substituição do carvão mineral pelo petróleo e incentivou a elevação acentuada da 

demanda. Até a década de 1950, as empresas norte-americanas controlavam a oferta mundial 

de petróleo, pois controlavam as três etapas dessa atividade: a produção; o transporte e o refino 

e, portanto, tinham o poder de exercer o controle efetivo dos preços para atender aos interesses 

geopolíticos dos Estados Unidos e proteger a indústria petrolífera internamente. Nas décadas 

seguintes, os países da OPEP passaram, gradativamente, a controlar a produção, mas o 

transporte e o refino continuaram sendo controlados pelas majors norte-americanas e britânicas. 

          A natureza da atividade petrolífera tem algumas característica que a diferencia das demais 

atividades econômicas: elevado investimento pré-operacional e baixo custo marginal que 

incentiva a elevação da produção; a presença do risco político devido às instabilidades políticas 

que ocorrem nos países anfitriões; falta de bens substitutos, principalmente para as matérias 

primas originárias do petróleo. O petróleo, por ser um bem essencial no processo produtivo e 

não ter bens substitutos, possui elevada elasticidade-renda da demanda e baixa elasticidade-

preço da demanda. Essas duas característica da demanda, juntamente com a característica da 

volatilidade da oferta, têm como consequência um mercado com tendência natural à acentuada 

flutuação de preços. Apesar dessa tendência, os preços internacionais se mantiveram estáveis 

do início do século XX até a década de 1950. Isso porque a estratégia dos Estados Unidos era 

manter os preços controlados para usar o petróleo como arma econômica contra o avanço da 

indústria petrolífera da União Soviética durante a “Guerra Fria” e proteger a sua indústria 

petrolífera. Isso só foi possível porque os EUA aprovaram um aparato regulatório que conflitava 

e limitava as decisões autônomas das empresas norte-americanas que exerciam, ainda nesse 

período, o controle da oferta mundial de petróleo. 

          A fase de estabilidade dos preços internacionais do petróleo começou a ser comprometida 

a partir da diminuição da hegemonia das grandes empresas norte-americanas na etapa de 

extração, que ocorreu de forma gradativa com a entrada no mercado de pequenas e médias 

empresas independentes e dos esforços dos países produtores para aumentarem o controle e o 

rendimento sobre a exploração. A entrada no mercado de pequenas e médias empresas elevou 

a competição e o aumento do controle sobre a produção pelos países anfitriões expôs esse 

mercado ao risco político. Os resultados desses eventos foram a desestabilização gradativa dos 

preços a partir da década de 1960 e as crises da década de 1970.  

          Gradativamente, conforme um mercado livre de petróleo crescia pari passu o aumento da 

produção das novas entrantes, o poder das grandes empresas de controlar o mercado 
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internacional ia diminuindo e os preços eram forçados para baixo. Os novos contratos com as 

novas empresas entrantes eram mais vantajosos para os países anfitriões, mas incentivavam 

estas a elevarem a produção com o objetivo de recuperar os seus investimentos no Oriente 

Médio e no Norte da África. A estratégia de resposta das majors foi o direcionamento dos novos 

investimentos para outros campos petrolíferos fora do Oriente Médio e do Norte da África. O 

resultado do novo arranjo competitivo elevou a oferta a níveis superiores ao da demanda, 

provocou a redução dos preços e, consequentemente, a redução das receitas fiscais desses 

países. A OPEP, que tinha como objetivo aumentar a renda sobre a exploração do petróleo, teve 

as suas perspectivas frustradas com a redução dos preços. Ela então viu no controle pleno da 

produção a única forma de elevar a renda sobre a exploração do petróleo.  

O aumento do poder decisório sobre a exploração representava o enfraquecimento dos 

mecanismos estabilizadores do mercado internacional, que até então foram habilmente 

estabelecidos pelas majors. 

          Na década de 1970, a OPEP passou a ter um peso muito elevado na determinação da oferta 

e, consequentemente, do preço, pois passou a ter o monopólio exclusivo sobre as decisões de 

produção. Ela sabia que para elevar as rendas sobre a exploração deveria racionar a produção 

para aumentar o preço e foi o que ocorreu nas crises da década de 1970. Mas o mercado 

internacional interpretou a elevação dos preços como um choque negativo de oferta, provocado 

por uma escassez absoluta dos recursos petrolíferos existentes e não pela diminuição voluntária 

da oferta pela OPEP. Essa interpretação equivocada dos mercado potencializou os efeitos das 

crises e, consequentemente, provocou elevação dos preços a patamares muito superiores ao que 

deveria ter ocorrido pelo equilíbrio entre a demanda e a oferta.  

         O crescimento econômico elevado ocorrido no mundo ocidental, a disseminação da 

utilização do petróleo como fonte principal de energia e matéria prima e as transformações 

políticas ocorridas no Oriente Médio, na segunda metade da década de 1960 e início de 1970, 

já indicavam que o preço do petróleo se elevaria, mas não era previsto que essa elevação seria 

tão acentuada em um período de tempo tão curto. Um fator que contribuiu significativamente 

para o radicalismo político na região foi a criação do Estado de Israel, em 1948, com apoio dos 

Estados Unidos. A OPEP, a partir do momento que passou a representar a oferta dos países 

membros, passou a utilizar o petróleo como uma arma política contra os EUA e seus aliados. 

As crises da década de 1970 foram agravadas em virtude da diminuição da flexibilidade 

produtiva que o Ocidente tinha em virtude da extinção dos excedentes da produção norte-

americana. 

          A tensão geopolítica no Oriente Médio começou a aumentar quando, na Líbia, Muammar 
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Kadafi sobe ao poder no final de 1969 e meses depois rompe todos os contratos de exploração 

existentes e nacionaliza, por meio de decreto, todos os ativos da British Petroleum. A partir 

desse fato, os países da OPEP passaram a ter dois objetivos distintos: a nacionalização das 

empresas estrangeiras, que era apoiada pela Liga Árabe, e a coparticipação, que era apoiada 

pelo ministro do petróleo saudita Yamani. O exemplo da Líbia logo foi seguido pela Argélia, 

Venezuela e Iraque, enquanto outro grupo de países, Arábia Saudita, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, 

Irã e em parte o Iraque seguiram a liderança de Yamani nos novos acordos firmados com as 

majors. A perda da representatividade da OPEP frente aos países membros do Golfo Pérsico 

criou no mercado uma expectativa de elevação de preço futuro que fez os países consumidores 

anteciparem as importações, provocando a subida acelerada dos preços do petróleo no 

curtíssimo prazo. 

          O estopim da crise foi a Guerra de Yom Kippur, que se iniciou na noite de 6 de outubro 

de 1973, dia da festa judaica mais importante. As tropas egípcias e sírias repentinamente 

invadiram Israel. A partir do início dessa Guerra, a OPEP assumiu unilateralmente a fixação de 

preços do petróleo produzido pelos países membros e a OAPEC (Organização dos Países 

Árabes Exportadores de Petróleo) decidiu suspender as exportações para os Estados Unidos e 

a Holanda devido ao apoio prestado à Israel durante a guerra. A Liga Árabe queria penalizar os 

EUA e seus aliados pelo apoio dado a Israel, mas não obteve êxito em função do baixíssimo 

deficit energético dos EUA e também pelo fato da Liga não ter controle do transporte e 

distribuição do petróleo que produzia. O resultado foi que direta ou indiretamente, todas as 

economias capitalistas foram afetadas. Os Estados Unidos acabaram se beneficiando da crise: 

conseguiram viabilizar a expansão da exploração para o Alasca; e com a elevação dos preços 

as majors norte-americanas do petróleo foram as mais beneficiadas, pois mantiveram o controle 

do transporte, do refino e da distribuição do petróleo e de seus derivados para todo o mundo 

capitalista. Isso explica porque o Governo dos EUA não interveio diretamente na crise de 1973 

- 1974. 

         O resultado direto da crise foi a elevação muito acentuada dos preços para os 

consumidores, mas isso não pode ser explicado apenas pela redução da oferta. A redução da 

produção não foi grande porque os países produtores não tinham como administrar 

precisamente a redução da oferta, pois as grandes empresas ainda controlavam a maior parte da 

produção e do transporte do petróleo que era consumido nos mercados ocidentais. A explicação 

mais plausível da escalada dos preços do petróleo foi que com o aprofundamento da crise 

geopolítica no Oriente Médio, havia a expectativa de uma majoração futura que incentivava a 

antecipação das importações que provocavam novo aumento dos preços. No final os preços de 
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mercado ficaram bem superiores aos publicados o que incentivava a OPEP a aumentar ainda 

mais o preço publicado o que, por sua vez, fazia o preço de mercado se elevar novamente. 

          A primeira grande crise do petróleo jogou a economia mundial em uma grave recessão. 

Os deficits recorrentes do balanço de pagamentos dos países importadores de petróleo obrigou-

os a tomar medidas restritivas de consumo para tentar equilibrar as contas externas. Os efeitos 

foram devastadores no mundo capitalista, principalmente nas economias emergentes que eram 

absorvedoras de recursos externos e dependiam do petróleo para sustentar o crescimento das 

suas indústrias. Com a elevação acentuada dos preços, os países emergentes elevaram os seus 

deficits comerciais e, portanto, passaram a depender cada vez mais de fluxos de capitais para 

equilibrar as contas externas. O choque negativo de oferta do petróleo trouxe para o cenário 

econômico mundial o fenômeno da estagflação, até então desconhecido pelas teorias 

econômicas em voga. O trade-off entre desemprego e inflação foi substituído por uma recessão 

profunda com elevada inflação. Os países em desenvolvimento, logo a pós a crise,  tentaram 

manter o mesmo nível de crescimento fazendo empréstimos junto aos credores que reciclavam 

os petrodólares da OPEP, mas em virtude da restrição de liquidez internacional e, 

consequentemente, a subida dos juros, as dívidas externas desses países cresceram muito e 

comprometeram os investimentos. Essa crise obrigou a todos os países industrializados 

implantar medidas de redução da dependência do petróleo importado. Foram implantadas 

políticas energéticas que visavam economizar e viabilizar a produção interna de petróleo, bem 

como a utilização de outras fontes de energia renováveis ou não. Essa crise trouxe um novo fato 

para a geopolítica do petróleo: os Estados Unidos passaram a se preocupar com as investidas 

do petróleo da União Soviética sobre a Europa, pois não tinham mais excedentes para fornecer 

aos seus aliados, e nem a suas empresas tinham mais o controle da produção nos países 

membros da OPEP.     

           A estabilização dos preços nominais, a partir de meados da década de 1970,  e a elevada 

inflação pós primeira crise provocaram queda dos preços reais do petróleo e a diminuição dos 

ganhos dos países produtores. O cartel da OPEP passou então a defender a manutenção da renda 

do petróleo. Parra isso, incentivou os países a introduzirem tetos sobre sua produção anual 

visando manter a exploração ótima do petróleo, ou seja, a restrição da oferta tinha como 

objetivo maximizar o valor da venda (preço multiplicado pela quantidade). Isso era 

perfeitamente possível em virtude da baixa elasticidade-preço da demanda no curto prazo. 

          O segundo choque do petróleo também teve como estopim uma crise política no Oriente 

Médio; a ascensão ao poder no Irã do Ayatollah Ruhollah Khomeini, que era contrário aos 

interesses dos Estados Unidos na região. A redução da produção no Irã foi interpretada 
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novamente como um problema clássico de escassez de oferta e as interpretações equivocadas 

dos mercados do petróleo potencializaram as elevações de preço. As consequências foram as 

mesmas da primeira crise só que mais acentuadas, pois as economias já estavam em um 

processo recessivo que foi agravado pela crise. 

         Após a economia mundial passar a década de 1980 sem crise, a década de 1990 se iniciou 

com mais uma crise do petróleo, a "crise do Golfo". A Guerra do Golfo teve um fator 

geopolítico importante: a intervenção militar efetiva dos EUA e a saída da União Soviética da 

região após o fim da “Guerra Fria”. Os norte-americanos decidiram intervir mais diretamente 

no Oriente Médio em função da acentuada perda que suas empresas tiveram na participação da 

produção petrolífera da região na década de 1970, bem como do aumento da dependência que 

a indústria dos EUA passou a ter do petróleo da OPEP. Os efeitos dessa crise não foram tão 

prejudiciais quanto aqueles das crises da década de 1970, em virtude da diminuição da 

participação do petróleo da OPEP no mercado mundial e do sucesso da ofensiva militar das 

tropas de coalizão da ONU, liderada pelos EUA.  

          O cenário mais recente da geopolítica do petróleo vem se alterando em função do 

crescimento econômicos dos países emergentes, que estão demandando muitas matérias primas 

diversas, entre elas os derivados do petróleo, e energia. Esses países, em sua maioria, também 

são importadores líquidos dessa commodity o que tem pressionado os preços positivamente. No 

período de 1995 a 2015, tanto o consumo quanto as reservas provadas se elevaram 

significativamente, mas a distribuição regional das reservas pouco se alterou, pois os países da 

OPEP ainda mantêm as maiores reservas mundiais provadas. Considerando as reservas e o nível 

de consumo de 2015, o mundo teria uma autonomia de mais de 50 anos. Mas como, 

provavelmente, deve haver elevação das reservas e diminuição do consumo, em função da 

racionalização e utilização de fontes alternativas de energia, essa autonomia deve se elevar. Não 

há no mundo hoje uma escassez absoluta de petróleo que justifique elevação acentuada do 

preços. O que temos é uma assimetria entre países consumidores e países detentores das 

reservas provadas. Os maiores consumidores dependem da produção da OPEP e isso coloca 

essa organização no centro da geopolítica mundial do petróleo. 

          Mesmo com a elevação do preço relativo do petróleo mais recentemente, as fontes de 

energia renováveis ainda são pouco utilizadas pelos países na substituição dos derivados do 

petróleo. Isso ocorre em virtude do custo produtivo daquelas ainda ser superior ao custo de 

produção destes. Poucos países conseguem produzir biocombustíveis com custos competitivos 

frente aos derivados do petróleo. Dentre eles podemos destacar o Brasil e os Estados Unidos. 

A preocupação recente com as alterações climáticas deve incentivar a produção de 
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biocombustíveis mesmo com custos mais elevados que os derivados de petróleo. Isso deve 

elevar diretamente a demanda pelas commodities que podem ser utilizadas na produção de 

combustíveis, bem como pode haver a substituição de culturas menos rentáveis pelo cultivo de 

plantas que possam ser utilizadas na produção de biocombustíveis, caso haja elevação suficiente 

dos preços dos combustíveis fósseis ou algum incentivo público. 

          Além dos fatores geopolíticos, um fator que contribui atualmente para aumentar a 

volatilidade dos preços é o fato do petróleo ter passado a ser negociado nas bolsas de valores. 

Isso fez os fundamentos microeconômicos do mercado dessa commodity deixarem de funcionar 

satisfatoriamente. As negociações nas bolsas não traduzem efetivamente o comportamento da 

demanda frente a oferta, ou seja, as oscilações dos preços ocorrem devido às expectativas de 

ganhos dos compradores e vendedores com a arbritagem. Essas oscilações constantes de preço 

dão uma sinalização imprecisa para os ofertantes quanto ao comportamento efetivo da demanda 

no longo prazo. Os investimentos para ampliação da capacidade produtiva passam a ter um 

risco muito maior devido à impossibilidade de se prever o preço do petróleo no momento da 

maturação do investimento.        

          A geopolítica do petróleo e a influência que causa na variação dos preços do petróleo tem 

muita importância para o agronegócio brasileiro. A previsibilidades dos custos produtivos nas 

lavouras tem relação direta e indireta com a variação dos preços do petróleo. Os produtores 

contabilizam os custos de transporte e de outros insumos do petróleo nos preços das 

commodities agrícolas. Para alguns produtos agrícolas há também o caráter de concorrência que 

os biocombustíveis têm com alguns derivados do petróleo. Para o Brasil, a relação entre a 

variação dos preços do petróleo e das commodities selecionadas é muito importante, pois a 

exportação desses produtos tem muita importância para o equilíbrio do balanço de pagamentos 

brasileiro. 

          A escolha do açúcar, milho, soja, trigo e café para a verificação da relação da variação 

dos preços dessas commodities com a variação dos preços do petróleo foi estratégica para 

entender a relação de preços dos insumos do petróleo contabilizados nos custos produtivos para 

todas essas commodities, bem como entender a influência que o preço do petróleo tem na 

produção de biocombustíveis a partir das matérias primas da cana-de-açúcar, milho, soja e trigo 

em escala incipiente.  

          Apesar de não haver uma restrição absoluta nas reservas mundiais de petróleo, a questão 

geopolítica deve provocar uma restrição de oferta para o restante dessa década e para as 

próximas. Isso deve provocar elevação no preço do petróleo e incentivar a produção de fontes 

de energia substitutas dos seus derivados. A demanda por fontes renováveis deve aumentar 
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também em função da necessidade de se restringir a emissão de carbono na atmosfera. Portanto, 

há dois canais que viabilizam a produção de biocombustíveis: perspectiva de majoração do 

petróleo no curto, mas principalmente no longo prazo; e as exigências climáticas. Esse trabalho 

de pesquisa teve como foco principal o primeiro canal.   

        Um fator observado que viabiliza e facilita o repasse da majoração dos custos produtivos, 

oriundos da elevação do preço do petróleo, para os preços das commodities agrícolas 

selecionadas na pesquisa é que os mercados desses produtos não são competitivos em sua 

essência. Vimos que o excedente produtivo para a exportação é concentrado em poucos países 

e isso eleva o poder de mercados dos países exportadores.     

          Um fator que observamos nos resultados da pesquisa é que os produtos primários 

agrícolas têm elasticidade-renda da demanda inferior a 1, mas as commodities energéticas têm 

elasticidade-renda normalmente superior a 1, principalmente para os países em 

desenvolvimento. Isso provoca uma relação positiva de preços mais intensa entre o petróleo e 

o açúcar, e o milho e a soja do que entre aquela commodity e o café, e o trigo, pois essas 

commodities não podem ser usadas alternativamente na produção de biocombustível, ou, no 

caso do trigo, a escala produtiva ainda é muito pequena.  

          O entendimento da sequência de eventos que esse trabalho explorou foi: a geopolítica do 

petróleo influencia negativamente a oferta de petróleo; a restrição da oferta ou aumento da 

demanda provoca elevação de preço; devido à inelasticidade-preço, principalmente no curto 

prazo, a demanda terá pouca alteração no curto prazo; o preço do petróleo mais elevado aumenta 

os custos produtivos e de transporte das commodities selecionadas na pesquisa; o preço mais 

elevado do petróleo provoca aumento da demanda pelas commodities que podem ser utilizadas 

na produção de biocombustíveis (cana-de-açúcar, milho e soja) que, consequentemente, têm 

seus preços majorados. 

          Para confirmar a relação de longo prazo entre a variação do preço do petróleo e a variação 

dos preços das commodities selecionadas, utilizamos uma amostra extraída do IPEA, mas que 

representavam a cotação trimestral internacional (FMI) das commodities escolhidas. As 105 

observações compreenderam o período do primeiro trimestre de 1990 até o primeiro trimestre 

de 2016. Os preços trimestrais dessas commodities foram transformados em índices antes da 

aplicação dos testes econométricos e estatísticos. 

          Além das regressões por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) feitas, individualmente, 

entre o logaritmo natural do índice de preços do AC (açúcar), do CF (café), do ML (milho), da 

SJ (soja), do TR (trigo) e o logaritmo natural do índice de preços do petróleo (PT), foram feitos 

os seguintes testes econométricos: Teste (d) de Durbin-Watson; Teste de Raiz Unitária de 
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Dickey-Fuller Aumentado; Teste de raiz unitária com quebra estrutural feitos pelos métodos de 

Zivot-Andrews e Perron; e Teste de cointegração a partir de Engle-Granger.  

         A análise econométrica e estatística das séries temporais dos preços das commodities 

selecionadas confirmaram uma relação positiva de longo prazo entre a variação dos preços do 

petróleo e a variação dos preços das commodities agrícolas escolhidas para todo o período da 

pesquisa. Todas apresentaram resultados significativos ao nível de significância de 1%. O 

𝑅2 apresentou um percentual de ajuste menor para as variáveis dependentes quando a regressão 

por MQO foi feita sem a inclusão das dummies de quebra estrutural. Quando estas foram 

incluídas, o 𝑅2 elevou-se significativamente. A estatística de Durbin-Watson mostrou a 

presença de autocorrelação positiva entre os resíduos para todas as relações estimadas e o teste 

de Dickey-Fuller aumentado confirmou a não estacionariedade das séries, as quais se tornaram 

estacionárias na primeira diferenciação, confirmando a integração de ordem 1. O teste de Bai-

Perron (1998) confirmou e mostrou as datas das várias quebras estruturais entre o logaritmo 

natural do índice de preço do petróleo e o logaritmo natural dos índices de preço das 

commodities escolhidas. As datas das quebras foram dispersas em todo o período da amostra, 

mostrando que as variações de preço ocorreram em função dos efeitos dos vários choques que 

essas séries sofreram ao longo do período. 

          O teste de cointegração de Engle-Granger confirmou que temos uma relação integrada 

de longo prazo entre a variação de preços do petróleo e a variação de preços das commodities 

selecionadas. No curto prazo, os desvios ocorrem em função dos choques de demanda e oferta 

negativos e positivos que têm causas diversas. Esses choques podem fazer com que as variáveis 

se desviem umas das outras no curto prazo, mas a confirmação da cointegração mostrou que 

temos uma relação significativa no longo prazo. 

          Essa pesquisa não abordou a geopolítica do petróleo para o Brasil nem se aprofundou na 

relação do petróleo com a produção de biocombustíveis. A não abordagem do primeiro tópico 

ocorreu em função das reservas petrolíferas do Brasil estarem abaixo de 1% (ver Tabela 15, 

dados de 2015) e a produção e o consumo estarem em torno de 3% (ver Tabelas 13 e 14). 

Portanto a produção brasileira ainda não tem capacidade de influenciar a oferta mundial de 

petróleo. Com a intensificação do pré-sal, as reservas brasileiras poderão se elevar e, em um 

futuro próximo, passar a ter maior poder de influenciar a oferta global. O segundo tópico foi 

abordado, mais não foi aprofundado nessa pesquisa em função de ser um tema que sofrerá muita 

influência dos acordos climáticos que estão sendo alinhavados entre os países para a diminuição 

de emissão de carbono na atmofera e, portanto, os seus efeitos para os preços das matérias 

primas que podem ser utilizadas na produção de biocombustíveis dependerão do cumprimento 
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das metas de redução de emissão de poluentes originários da queima de derivados de petróleo.     
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