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Apresentação

Capturar a realidade dos fatos, nas dimensões e circunstâncias que os produ-
zem e que são produzidas por eles, é e sempre será um desafio monumental. 
Colocando o petróleo e os eventos históricos a ele relacionados como objeto 
central da sua investigação Luís Eduardo Duque Dutra, doutor em Ciências 
Econômicas pela Universidade de Paris (França) e professor da Escola de 
Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aceitou o 
desafio e abordou com profundidade, neste livro, a história do petróleo nos 
seus aspectos industrial, econômico, político e social.

Para cumprir o seu mister, o professor partiu da relação estabelecida 
entre o capitalismo e o petróleo, a partir do início da indústria, para situar 
no tempo a contribuição tardia que o óleo prestou à consolidação do sistema 
capitalista. Dutra somou o acaso da redescoberta, no Nordeste dos Estados 
Unidos, do petróleo enquanto recurso importante para o desenvolvimento 
econômico na metade do século XIX ao oportuno momento que atravessava 
a região, no tocante ao processo de crescimento dos negócios e da indústria. 
Mas sem deixar de fazer um apanhado histórico dos usos do petróleo desde 
tempos remotos.

A sucessão dos capítulos deste livro apresenta ao leitor o deslocamento 
do petróleo das bordas do sistema econômico em tempos passados para o 
ponto central do crescimento das nações que possuem reservas de hidro-
carbonetos na atualidade. Ressalta a importância do óleo e do volume da 
“renda extraordinária” gerada por ele, como um ativo determinante e muito 
utilizado na defesa da soberania destas nações. Faz, ainda, uma revisão 
do posicionamento do petróleo no sistema de produção de riquezas, com 
uma análise da sua trajetória e relação com esferas sociais fundamentais, 
como a economia, a política, o mundo do trabalho e a esfera militar, 
dando ênfase ao papel decisivo do petróleo nos grandes acontecimentos 
da história recente. Como no caso de um dos seus derivados, a gasolina 
de cem octanas, que foi determinante para a vantagem dos aliados nas 
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batalhas aéreas durante a Segunda Grande Guerra Mundial e para o êxito 
final no confronto.

***

O leitor vai percorrer a história do capitalismo, com todas as suas crises 
cíclicas e mudanças, colocada lado a lado com a história do petróleo, da sua 
indústria e do seu papel determinante para a consolidação desse sistema. 
Será conduzido à constatação de que, mesmo tendo encontrado o sistema 
capitalista já consolidado, o capital petróleo soube, de maneira sem igual, 
acumular competências, técnicas, arranjos e lucros que permitiram, na 
época de ouro do capitalismo, construir a sua hegemonia e ampliar ainda 
mais o seu valor. 

Um abrangente panorama do desenvolvimento de diversos outros ramos 
associados à indústria do petróleo e voltados para o crescimento da exploração 
e da produção é traçado, mostrando que os avanços científicos, técnicos, 
tecnológicos e econômicos associados à cadeia do petróleo seguiram, lado 
a lado, o desenvolvimento do setor, formando uma organização industrial 
(para-petrolífera) tão eficiente e rentável quanto a indústria petrolífera.

O detalhamento da cadeia da petroquímica, feito com memorável 
capacidade de síntese, remete ao esforço feito por alguns brasileiros duran-
te a segunda metade do século passado, dentre os quais, destacadamente, 
o ilustre professor Rômulo Almeida, para a criação do Polo Industrial de 
Camaçari - que nasceu como Polo Petroquímico -, indústria que continua 
com forte presença na Bahia. Rômulo entendia claramente do processo que 
Dutra esclarece com primazia, e dedicou parte da sua vida à implantação 
daquele conjunto de indústrias visando, mas não só, atender às demandas 
internas do Brasil pelos produtos da petroquímica, como também posicio-
nar o país no front de um setor que dotava as nações do chamado Primeiro 
Mundo de um poder crescente.

***

A chegada dos tentáculos do capital petróleo ao continente africano 
no período pós-guerra, na esteira do processo de reconstrução da Europa, 
e as enormes riquezas geradas, junto com a total desregulação e a catástrofe 
social e humanitária do continente, também são objetos de observação e 
análise deste estudo. O que a abordagem de Dutra revela é que, mesmo 
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quando a independência de alguma nação era conquistada, ficava evidente 
a assimetria entre o poder acumulado pelo capital petrolífero estrangeiro e 
as recém-alçadas lideranças locais.

O professor segue com uma revisão sobre o esgotamento do modelo de 
geração de riquezas através do petróleo, vigente até o início dos anos 70, e os 
seus desdobramentos com a crise do petróleo e a insurreição das economias 
produtoras periféricas. A crise, que durou quase duas décadas, resultou numa 
maior concentração do mercado e no fortalecimento exponencial daquelas 
que já eram as maiores companhias petrolíferas do mundo. A criação da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como parte do 
movimento de insurreição das nações periféricas exportadoras e, até então, 
marginalizadas, aparece como exemplo tanto dessa sublevação, como da 
assimetria entre o poder acumulado pelo capital petrolífero e os governos 
das nações produtoras de petróleo. 

O livro mostra que a reconfiguração do mapa mundial do petróleo, 
após as crises do final do século passado, gerou uma divisão de poder menos 
assimétrica. Países outrora marginais na geração de riqueza alçaram novas 
posições no jogo do capital petróleo e, atualmente, as empresas que os 
representam passaram a disputar posições mais centrais com as grandes e 
centenárias companhias ocidentais. O volume de recursos, em bilhões de 
dólares, acumulados nos fundos soberanos de países até bem pouco tempo 
insignificantes no ciclo econômico, demonstra isto de maneira evidente.

O trabalho é finalizado com um panorama da indústria do petróleo 
na América do Sul e Central, com demonstrações e análises sobre o avanço 
da região no cenário internacional. Um olhar fundamentado para o futuro 
é lançado, ainda que sem deixar de observar as barreiras impostas para o 
franco desenvolvimento da atividade. Ao que indica, a busca pela diversifi-
cação das fontes supridoras, visando à condição de oferta dos produtos com 
melhores preços, e pela massificação do consumo parecem ser caminhos a 
serem observados com atenção.

Enfim, este livro oferece ao leitor uma revisão que desnuda, com 
total clareza, o poder econômico e também político do petróleo, com 
todas as suas possibilidades de uso para gerar riquezas, desenvolvimento, 
desregulações e tragédias sociais. O óleo, por óbvio, não intenta e nem 
executa nenhum desses cenários. Para tanto, carece da entrada em cena 
dos homens e dos seus interesses. O que o leitor poderá alcançar com 
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esta obra é que as decisões tomadas pelas lideranças mundiais do setor 
petrolífero não favorecem, a médio prazo, a consecução de avanços sociais 
e nem em relação ao meio ambiente. As conclusões e apontamentos que, 
ao final, são delineadas pelo autor indicam incerteza e perplexidade de 
uma forma desconcertante.

Luiz Gavazza
Economista, Diretor Presidente da BAHIAGÁS - Companhia de Gás da Bahia
e Conselheiro do CORECON-BA - Conselho Regional de Economia da Bahia
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Prefácio
Luiz Pinguelli Rosa

Como sistema de produção dominante, o capitalismo é anterior à ascensão 
do petróleo na matriz energética. O carvão e a máquina a vapor foram os 
protagonistas da Revolução Industrial na Inglaterra, mas, como coloca 
Duque Dutra, o petróleo despontou muito rápido como uma mercadoria 
especial. Por intermédio do querosene, ele se tornou a fonte que, literal-
mente, iluminou o último quarto do século XIX. Além disso, a receita de 
sua exportação financiou o reerguimento dos EEUU após a Guerra Civil. 
Aos poucos, os demais derivados (graxa, lubrificante, solvente, asfalto...) 
ocuparam o espaço de produtos de origem animal ou vegetal, como os óleos 
de baleia e de amendoim, numa fascinante história industrial recapitulada 
na primeira parte deste livro. 

Em seu início, o petróleo foi beneficiado pelo expressivo progresso 
científico verificado no século XIX: da retorta dos primeiros experimentos à 
destilação nas primeiras refinarias, não se passaram três décadas. A “mercan-
tilização” da ciência estava no centro das disputas comercias, como mostra 
o uso recorrente dos institutos de propriedade intelectual. Nos EEUU e 
na Alemanha, ocorria uma segunda revolução, desta feita científica. As 
universidades assumiram a tarefa, não somente de formarem engenheiros, 
mas também, nos laboratórios recentemente montados, de avançarem as 
fronteiras do conhecimento. Estavam sendo criadas as bases para geração 
de gigantescos ganhos de produtividade do trabalho e para o aumento sem 
precedentes do rendimento na lavra e processamento dos recursos minerais. 

Além do aporte da ciência à tecnologia de produção, o que interessa 
é analisar o surgimento dos primeiros refinadores, a simultaneidade e si-
milaridade das iniciativas no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, e como 
os Estados Unidos assumiram a liderança da indústria. A revisão histórica, 
feita ainda na primeira parte, desnuda a estratégia empresarial e as condições 
de produção que caracterizarão a atividade doravante. Os grandes trustes 
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rapidamente conquistaram o quase monopólio em seus mercados domés-
ticos e se dedicaram a atuar em escala planetária, sempre com a anuência 
dos seus Estados de origem. 

A ascensão do petróleo diante da crise do “capital monopolista” pre-
nunciava uma nova base energética, novos setores produtivos e um cenário 
mundial completamente diferente. Duque Dutra demonstra como as 
petroleiras ressurgiram triunfantes na sequência do desmembramento da 
Standard Oil e do fim do imperialismo, e como elas passaram ilesas pela crise 
de 1929. É a primeira evidência da capacidade do capital petrolífero realizar 
sua ampliação contínua, a despeito dos ciclos econômicos, das guerras e da 
ganância de terceiros e, assim, assumir o papel de protagonista depois da 
Primeira Guerra Mundial. 

Em torno da exploração, produção e refino, o arranjo produtivo foi 
fonte de ganhos extraordinários, que beneficiavam particularmente as em-
presas, mas também, como consumidoras, as famílias em suas residências 
e em sua locomoção. No dia a dia, a sobrevivência dos menos afortunados 
dependia fundamentalmente do custo de vida e, em relação à energia, as 
despesas diminuíram comparadas às demais, que só fizeram aumentar. 

A rápida penetração do petróleo e da eletricidade, como ocorreu na França 
durante a Belle Époque, introduz um novo padrão de consumo que marcará 
o século XX. É interessante ver como, na superação da grande crise de 1929, 
as transformações se estendem para além do quotidiano burguês: chegaram 
ao chão de fábrica, às cidades, ao subúrbio e às casernas. A sindicalização, a 
urbanização e a corrida armamentista passaram a estar relacionadas crescen-
temente à produção do petróleo, como é visto na Segunda Parte do livro.  

As transformações sociais e as mudanças econômicas permitem antever 
o papel do petróleo na geopolítica moderna. Naquele novo século, a busca 
pela emancipação soberana e independência econômica em países periféri-
cos foi imediatamente identificada à propriedade das jazidas. As revoluções 
mexicana e bolchevique, a criação da YPF argentina, a guerra do Chaco 
entre o Paraguai e a Bolívia foram levantes nacionalistas históricos porque 
precursores, como lembra Duque Dutra. O petróleo se revelava uma mer-
cadoria especial em razão de sua natureza estratégica, logo reconhecida por 
todos: ditadores, revolucionários e militares. 

A atenção prestada à evolução nas bordas do sistema de produção capi-
talista é original e tem uma dupla função: revelar a dinâmica do capitalismo, 
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que emerge da crise do imperialismo e, ao mesmo tempo, o papel precoce 
do petróleo na formação da América Latina naquele início do século XX. 
A atenção prestada à evolução científica e tecnológica, por sua vez, permite 
entender a manutenção do poder do capital norte-americano e europeu e 
alguns de seus instrumentos: a revolução no refino, o papel do Estado, in-
teressado na corrida armamentista, e a colaboração decisiva da Universidade 
para a produção de derivados e na disseminação de seus usos. 

O grande capital petrolífero se articulou com políticos, universitários 
e os setores de ponta à época: as indústrias automobilistica, aeronáutica e 
química. Ele se preparava para a mudança dos tempos. Os impérios foram 
substituídos por potências, as monarquias, pelas repúblicas (à exceção do 
Reino Unido e dos Países Baixos), os trustes, pelas multinacionais, e a dis-
puta pelo petróleo passou a marcar as relações internacionais. O triunfo do 
petróleo como fonte de energia e de riqueza só ocorreu no pós-guerra. As 
empresas petrolíferas se tornaram as maiores empresas em seus respectivos 
países e no mundo. 

Foi um movimento que envolveu toda a cadeia de produção, como 
Duque Dutra mostra em detalhe na Terceira Parte, quando recupera sua 
tese de doutorado em Paris. A montante, uma extensa e complexa rede de 
fornecedores de equipamentos e serviços – a indústria para-petrolífera – foi 
montada para reduzir os custos de lavra. Da sísmica reflexiva à perfilagem 
de poços, da broca tricone aos compressores de cimentação, da lama de 
perfuração à mesa rotativa da sonda, todas as inovações estão relacionadas. 
Elas formam um sistema tecnológico e uma organização industrial de uma 
eficácia ímpar: o capital norte-americano assumiu a liderança incontestável 
nos campos de petróleo. O salto maior foi dado com a aventura off-shore e 
a lavra no Golfo do México. 

A jusante, a revolução não é menor. Da gasolina de cem octanas à 
nafta petroquímica, passando pelo óleo diesel e querosene de aviação, o 
capital petrolífero multiplicou o escopo de seu uso, desenvolveu tecno-
logias cada vez mais sofisticadas e chegou a seu processamento em fluxo 
contínuo. Em tempos de preço de petróleo deprimido, as petroleiras 
aprenderam a agregar valor ao óleo cru, ao mesmo tempo em que contri-
buíram para o surgimento da indústria química moderna. A prosperidade 
norte-americana do pós-guerra está estreitamente ligada ao novo padrão 
de vida proporcionado pela mobilidade da gasolina automotiva, pelas mil 
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aplicações do plástico e pelos superlucros amealhados por parte do setor 
petrolífero norte-americano. 

A natureza predadora da atividade tem, neste livro, uma parte só dela, a 
Quarta, e não podia estar melhor ilustrada que pela experiência africana. Na 
fronteira do sistema de produção capitalista, o exercício do poder das petroleiras 
não encontra limites. Pouco importa a lei, as guerras e ditaduras, à condição 
que o retorno do investimento se realize. A expansão começou no Norte 
do continente e, abaixo do deserto do Saara, ganhou contornos de tragédia 
sintetizada pela experiência angolana. Em meio à guerra por recursos entre 
as superpotências, durante a Guerra Fria, no continente até então esquecido 
os mortos passaram a ser contados em milhões, assim como os desterrados. 
Como lembra o autor, a maldição do petróleo tem sua expressão exata.      

No início da Quinta Parte do livro, o leitor já terá bastante clara a 
relação entre a dinâmica profundamente cíclica do capitalismo e a contínua 
ampliação do capital petrolífero. A indústria surgiu entre 1870 e 1890, durante 
a crise do final do século XIX e suas bolhas especulativas. Assumiu a posi-
ção de indústria de ponta em plena crise de 1929 e saiu da Segunda Guerra 
Mundial como fonte energética e de matérias-primas que transformaram o 
século XX. As duas crises petrolíferas (de 1973 e de 1978 a 1981) não poderiam 
ser mais simbólicas – estabeleceram o fim da prosperidade do pós-guerra. 

A propriedade das reservas petrolíferas gradualmente mudou de mãos 
com os movimentos de nacionalização e a insurreição da periferia finalmente 
se realizou. Pela primeira vez, a liderança do capital petrolífero tradicional 
foi contestada até mesmo em seu próprio mercado. Num processo descrito 
em seus pormenores e ricamente ilustrado na Quinta Parte do livro, a con-
centração foi a solução encontrada para o grande capital norte-americano 
sobreviver e poder voltar a crescer.

Ao ingressar no segundo milênio, a indústria tem novos protagonistas, 
as estatais do Oriente Médio e da China, uma relação muito mais estreita 
com o capital financeiro, e o capital privado ocidental, fortemente contes-
tado, carecia de reservas. A despeito de todas as dificuldades, os superlucros, 
impulsionados pelos preços do barril do petróleo que voltaram a subir 
depois de quinze anos em baixa, bateram recordes históricos no decorrer 
da primeira década do século XXI, e até 2013 estavam entre os maiores de 
toda a história do capitalismo. Muito mais concentrado, o grande capital 
petrolífero conheceu sua última e duradoura vaga de prosperidade.  
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A despeito da capacidade demonstrada pelo capital petrolífero em 
continuar sua ampliação, o que é mais notável neste novo século, e que 
também interessa o autor na Sexta Parte do livro, é a mudança na divisão 
da renda extraordinária gerada pelo petróleo. Isso foi resultado, como ele 
constata, de um lento processo de luta pela propriedade dos depósitos de 
óleo e gás que parece estar consolidado. Hoje, grande parte renda petrolífera 
gerada neste último ciclo está guardada em fundos soberanos e financia o 
alto padrão de vida dos habitantes em oito dentre as dez nações mais ricas 
do mundo. Sete, tirando os EEUU, eram países periféricos em meados do 
século passado.

A última parte trata da nova geopolítica energética e da ascensão da 
América Latina dentro da indústria petrolífera. Neste quase continente, a 
expansão da fronteira exploratória ocorreu principalmente nos países sem 
tradição como grandes produtores: Colômbia, Peru, Argentina, Brasil, 
Bolívia e Equador. A singularidade sul-americana foi mesclar, de forma sui 
generis, as agências reguladoras e o protagonismo das estatais. O autor mostra 
como diferem as manifestações pelas quais os países produtores na periferia 
assumiram a propriedade das reservas, definiram regras e pagamentos para 
o acesso e se apropriaram de uma parte crescente da riqueza petrolífera. 

A análise histórica é bastante esclarecedora sobre a atual conjuntura de 
volatilidade de preços, queda de lucro e crescimento vegetativo da procura 
por derivados. É a propriedade das reservas mais baratas que concede à Arábia 
Saudita o poder de fixar o preço do petróleo, e tudo indica que a dinâmica 
cíclica do capital inaugura uma nova fase de profunda reorganização da 
indústria. A imprevisibilidade dos preços do petróleo e a superprodução 
devem perdurar por algum tempo e se combinam à maré descendente do 
ciclo econômico mundial, inaugurada com a crise financeira em 2008 e que 
carece de solução desde então. Posso antecipar que, segundo Duque Dutra, 
o futuro imediato não é confortável, nem para o capital petrolífero nem 
para os países periféricos.   
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Introdução

Talvez seja pretensão fazer ciência a partir de fontes secundárias, especial-
mente quando a ciência é a História. Ao menos, este estudo se atém apenas 
à história econômica, o objeto pesquisado é uma só mercadoria e não está 
apoiado em qualquer fonte original. Nem o ponto de partida é inovador: a 
contribuição do petróleo à riqueza de uns e à miséria de outros. A dimensão 
da pesquisa está limitada à noção de valor, de como ele é gerado e distri-
buído, e faz-se uso de teorias e conceitos consolidados nas ciências sociais. 

Não se pretende introduzir novos métodos nem desenvolver novas 
abordagens na interpretação dos fatos. A análise está apoiada nos ensina-
mentos de grandes pensadores da economia política do século XIX e da 
ciência econômica do século XX. Há preocupação em citar o autor, detalhar 
o contexto de criação de cada conceito e o aprimoramento que aporta à 
interpretação. Ricardo e Marx são recorrentes, assim como Keynes e Kaleck, 
ou ainda Coase e Bain. Schumpeter, Braudel, Gilles e Hobsbawn são menos 
citados, a despeito de fornecerem os fundamentos da história econômica.

O objetivo é entender o papel que assumiu este recurso natural de 
origem fóssil – como será visto, preponderante – em um sistema de produ-
ção capitalista que até hoje superou todas as crises sem jamais solucionar 
suas contradições. A pretensão maior talvez seja ideológica. A contribuição 
marxista, explicitada de imediato, perpassa todos os capítulos, mas não é 
única. Longe disso, sempre que se fazem necessárias, noções de diferentes 
escolas são recordadas. A economia política de Ricardo e a macroeconomia  
de Keynes estão sempre presentes, a microeconomia marshaliana e a neoins-
titucionalista ocupam papel central; é a riqueza de uma ciência construída 
com base em ideologias e não paradigmas. 

Seria também pretensioso escrever uma “história heterodoxa do pe-
tróleo”, embora a intenção sempre fora ressaltar a perspectiva econômica 
em dois aspectos: a dinâmica particular da reprodução ampliada do capital 
petrolífero e a sua relação com a dinâmica cíclica do capitalismo. O que se 
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propõe é uma visão alternativa, uma vez que não são poucas as boas obras 
que tratam do assunto. Neste livro, a base teórica é heterodoxa, o objeto de 
estudo é visto da periferia, é inserida a inovação na dinâmica de reprodução 
ampliada do capital e são acentuados os aspectos organizacionais daquela 
que ainda se posiciona entre as maiores indústrias no mundo.

***

A economia contemporânea herdou da economia política clássica a 
construção de modelos. A partir de poucos atores, alguns agregados, ou 
classes sociais, esses modelos procuram entender a realidade. Simplificam 
as relações, excluem do escopo da análise algumas variáveis e generalizam o 
comportamento dos sujeitos, às vezes de forma até grotesca. Apesar disso, 
essas abstrações se constituem na pedra angular do conhecimento econômico. 
O interesse reside no entendimento dos mecanismos que regem a dinâmica 
por trás dos fatos. Os modelos ajudam a explicar os movimentos estruturais 
que ocorrem numa camada distinta do cotidiano. 

As estruturas sobre as quais se ergue a realidade são duradouras, po-
dem atravessar séculos, porque só se deterioram lentamente. Capazes de se 
manterem, elas conservam a essência ao se renovarem quando necessário.  
Daí a importância da história para a teoria econômica, seu campo de prova 
predileto. Daí a contribuição da economia à visão histórica, ao propor mo-
delos de análise e objetos de investigação muitas vezes registrados ao longo 
de décadas e em números. 

Diante da velocidade da informação digitalizada, da aceleração do passo 
da ciência, da aparente volatilidade crescente dos mercados e das incontáveis 
disfunções conjunturais, escavar a profundeza da história exige rigor no método, 
precisão nos conceitos e coerência nos modelos. O presente sempre parece mais 
confuso, urgente e interessante. Por isso, é preciso paciência e concentração 
para se isolar da histriônica realidade que nos abraça e quase sufoca. 

O estudo sempre pede sacrifício, atenção e dedicação. O alicerce 
proporcionado pelos grandes pensadores atende às exigências científicas 
mencionadas e, assim, permite ultrapassar com segurança o véu que encobre 
os fatos e revela o sentido do movimento. A identificação de padrões histó-
ricos, de regularidades econômicas, de contradições no comportamento e 
novos condicionantes se beneficia da simplicidade, abstrata e objetiva, que 
a teoria econômica tanto persegue. 
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O uso recorrente dos modelos básicos, em sua forma original, tem 
também propósito didático. Para aqueles que descobrem a economia como 
ciência social, ajuda a aproximá-los de um conhecimento que não se apoia 
em verdades absolutas, mas também não oferece espaço para o relativismo. 
A primeira das ciências sociais a se beneficiar do avanço da matemática, 
estatística e probabilidade, dois séculos depois permanece incapaz de pre-
ver, a despeito da importância, o preço do dólar ou do óleo bruto. A pouca 
confiança nos resultados se estende por todos os ramos dos estudos sociais 
e merece a atenção de engenheiros, geólogos, geofísicos, físicos e químicos.

Não existem paradigmas, como as três leis de Newton e o cálculo, que 
proporcionaram uma única e inquestionável base sobre a qual se apoiou o 
esforço de pesquisa até as descobertas de Einstein. Nas ciências sociais, a cons-
trução do saber é diferente, os modelos funcionam de maneira bem distinta, 
quase o inverso. A partir de “tipos ideais”, na denominação de Weber, esses 
modelos não descrevem, ordenam os fatos. A realidade social difere da teoria 
e o modelo se constitui numa obra inteiramente abstrata, um sistema concei-
tual afastado da realidade, uma representação que, simplesmente, não existe. 

Para um pesquisador das ciências “duras” pode parecer absurdo à pri-
meira vista, mas, de fato, nas ciências “moles” a realidade é que se conforma 
(pelo menos em parte) ao modelo. O contrário seria negar sua validade. 
Os economistas neoinstitucionalistas encontraram, no final do século XX, 
uma boa fórmula para tratar o problema: identificar e corrigir as “falhas” 
do mercado; ou seja, o que não funciona conforme o modelo.   

Recordar os esquemas analíticos de Smith, Ricardo, Marx, Marshall, 
Keynes, Coase, Kaleck, Schumpeter e Akerloff traz a riqueza da contribui-
ção de distintas ideologias ao avanço do conhecimento para aqueles não 
versados na história do pensamento e que, por isso, podem ter preconceitos 
em relação a uma ou outra escola. Mas, também, recordá-los permite fazer 
um alerta sobre o referido afastamento entre modelo e realidade e que nada 
tem a ver com ideologia. 

Esta introdução é o espaço que cabe para chamar a atenção sobre a 
complexidade crescente dos modelos. O uso intensivo da econometria, do 
tratamento estatístico, dos cenários probabilísticos, de árvores de decisão, de 
séries estocásticas e de redes neurais abrem fronteiras, não somente quando 
seus resultados resistem à prova dos fatos, mas, sobretudo, quando se apoiam 
em conceitos básicos e precisos, em teorias robustas e claras. 
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Com tantos ruídos a serem eliminados e critérios considerados, o 
perigo é perder-se numa hermenêutica sofisticada, encastelada e cada vez 
mais autônoma. Não é diferente na história, na sociologia, na ciência po-
lítica, ou na antropologia e, assim, neste estudo parte-se do princípio de 
que o avanço da análise se reforça a cada vez que ela é submetida à prova 
dos grandes economistas do passado. Recorre-se a eles, como também aos 
clássicos nas ciências afins, para fixar as noções elementares, e isso apesar 
dos desafios da interdisciplinaridade.     

A definição de Estado passa por Maquiavel e a política como a conquista 
e conservação do poder. Cabe estudar os mecanismos pelos quais ela se ex-
pressa, ou como o poder político – o comando do Estado – se transforma na 
institucionalização da força. Sua reflexão é conhecida: a lei rege os homens, 
enquanto a força é o instrumento das bestas; ocorre que, quando a primeira 
não funciona, só resta o uso da segunda. O conceito tem papel central na 
compreensão do poder econômico do capital petrolífero nos tempos dos 
antigos impérios, das extintas e das atuais potências hegemônicas. 

Não há dúvida que de a conduta do político, de perseguir o poder, e a 
conduta da empresa, de perseguir o lucro, são comportamentos próximos, 
quase análogos. Contudo, aqui também interessa a emergência do totalita-
rismo e o uso da força desmedida e irracional decorrente da aliança entre 
políticos e empresas petroleiras. Arendt menciona o monopólio ideológico, 
a militarização, a confusão entre público e indivíduo, o poder imposto pelo 
terror, o culto à liderança mística para caracterizar a natureza totalitária do 
nazismo e fascismo. Infelizmente, a experiência se repetiu na periferia do 
mundo durante a segunda metade do século passado e, muitas vezes, dela 
o petróleo se aproveitou, quando não a financiou. 

A arte de escrever a história como ciência que nos liberta de prejul-
gamentos ao desvendar outros mundos, que permite entender o presente 
a partir do escrutínio de experiências passadas, por nós não vividas mas 
acumuladas por séculos, coloca-se como mister ao historiógrafo. Contudo, 
existe uma abordagem filosófica da ciência que está além do escopo deste 
estudo. Portanto, ele não busca revelar uma lei geral, ou a essência imutável 
de Schoppenhauer. 

A abordagem também se permite, suma pretensão, desviar-se parcial-
mente de Heródoto no que toca à brilhante síntese Eadem, sed aliter; ou 
“sempre o mesmo, mas diferentemente”. Para compensar, como ele ensinou, 
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assume-se que a história se revela brutal, porque movida pelas piores paixões: 
ambição, orgulho, inveja, cobiça... Aqui, o sentimento moral por trás dos 
fatos também é negativo: a ganância, que dirige a conduta do capital, e o 
egoísmo, que dirige a conduta dos indivíduos, segundo Smith. 

A história impõem escolhas, e este estudo optou pela dinâmica, pelo 
reconhecimento das contradições, de padrões que não são absolutos, nem 
eternos. O interesse, como já foi dito, é pelo movimento, pelas transfor-
mações, e não se pretende tirar lições da história. Por não se repetir e não 
se desenrolar linearmente, ela é incapaz de prever o futuro. Historiadores 
profissionais aprenderam o que alguns economistas teimam em ignorar – a 
realidade surpreende. A razão tem a ver com a imprevisibilidade da ira dos 
deuses, para os gregos, ou do imponderável da natureza no curso de grandes 
mudanças climáticas, para nós. 

Ler história é apreender e se entreter. Nenhuma outra ciência permite 
viajar no tempo e no espaço, reconhecer semelhanças e identificar as dife-
renças na humanidade. Estudar economia, por sua vez, pode ser enfadonho 
e maçante, porque exige elevado grau de abstração no exercício do modelo, 
no aprendizado da teoria e dos esquemas de análise. Até mesmo o objeto 
central da ciência – o valor – é uma completa abstração que, no entanto, se 
realiza em riqueza e explica a pobreza. 

Ao menos, a história econômica proposta tenta se aproximar do prazer 
que desperta conhecer o passado e diferentes culturas. De cunho acadêmico 
e pedagógico, este estudo procura interessar o leitor, ao desvendar por etapas 
o desenrolar da trama, sempre solidamente apoiado na teoria econômica, 
explicada de maneira clara para o bom entendimento dos não especialistas.    

A extensão temporal e espacial da análise, que abarca quase dois séculos 
e sobrevoa quase todos os cantos do mundo, foi o maior desafio e justi-
fica as quase quinhentas páginas. Respeitada a cronologia dos fatos, cabia 
trazer à tona, período por período, as transformações, as regularidades e a 
conjunção de fatores condicionantes. Apesar da evidente continuidade, é 
possível distinguir etapas e, em detalhe, analisar como se comportam e se 
relacionam o capital petrolífero, os Estados hospedeiros, as universidades, 
os trabalhadores da indústria, as famílias consumidoras, tudo dentro de 
condições historicamente circunscritas. 

Por isso, dividiu-se o estudo em sete partes que correspondem a uma 
periodização naturalmente arbitrária (como já foi dito, a história é escolha) 
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mas estreitamente relacionada a saltos, rupturas ou mudanças significativas 
de origem intrínseca à indústria do petróleo (endógena ao modelo) ou 
extrínseca (exógena). Embora exista a preocupação com a sequência da 
narrativa, é possível ler as sete partes fora da ordem. Quanto aos conceitos, 
eles são repisados em todas as oportunidades e muitas notas de pé de página 
são a eles dedicadas. Quanto à linha narrativa, ela está sempre presente em 
qualquer das partes, de forma a inseri-las no todo. 

O enorme número de páginas não deve intimidar os leitores que não 
são economistas nem historiadores. Em especial, os engenheiros, geólogos 
e geofísicos encontrarão uma revisão da ciência aplicada e da tecnologia em 
suas profissões que, por experiência, como professor na Escola de Química 
e, no passado, na Escola Politécnica e na Coppe, sei que geralmente não é 
ensinada nas universidades brasileiras. É pena, porque a nobre função de 
conceber os meios técnicos para a produção de todas as mercadorias que 
nos cercam perde, ao mesmo tempo, a dimensão social e política em claro 
prejuízo da ética.    

Por fim, de volta à base teórica e à abordagem metodológica, supõe-se 
que, a partir da economia política, da macro e da microeconomia, e da orga-
nização industrial, é possível obter uma clara compreensão dos “mercados” 
(outra abstração), mesmo daqueles mais particulares, como o petróleo. Supõe-
se também que, a partir do estudo da formação e distribuição do “excedente” 
petrolífero, é possível entender não somente o seu papel como fonte energética, 
mas também sua transformação industrial e relação com as finanças; expressões 
maiores da capacidade do capital de se renovar e se reorganizar, de forma a 
superar as crises e ampliar incessantemente seu alcance.

Depois da Revolução Soviética, em 1917, e da Revolução Mexicana, 
que a essa altura já estava em curso, a luta pela extraordinária renda gerada 
pelo petróleo tomou rumos peculiares, muito além da simples “quebra” 
de contratos. Confundiu-se com as conquistas militares e a afirmação da 
soberania, foi objeto de uma longa disputa entre Estado e capital, na qual 
o ganho do primeiro não se fez em detrimento do segundo. Não é difícil 
deduzir quem perdeu então: os consumidores, ou todo resto do mundo. E 
tanto poder advém somente de dois fenômenos: a propriedade da reserva 
e a apropriação da renda gerada por ela. Definitivamente, não se trata de 
uma mercadoria qualquer. 

***
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Três próximos contribuíram decisivamente para o resultado final: Luiz 
Pinguelli Rosa, Haroldo Rodrigues Lima e Waldir Luiz Gallo. Ao primeiro, 
devo o acolhimento que sempre tive na Coppe/UFRJ, ao segundo, a retomada 
dos estudos marxistas, e ao terceiro, a convivência repleta de aprendizado 
durante os anos em que se elaborou o texto.      
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XXX

Fragmentos da regulação 
latino-americana 

O surgimento das instituições reguladoras de energia na América Latina foi 
apontado, no capítulo anterior, como decisivo para reverter a marginalização 
a que esteve submetida a região por muito tempo. O nacionalismo anti-
-imperialista perdeu vigor e o monopólio de Estado exercido por estatais 
passou a ser progressivamente contestado, mesmo que as empresas tenham 
sido preservadas. À política energética e a regulação setorial, somaram-se 
os programas de conteúdo local que substituíram a política industrial. A 
apropriação da renda petroleira por parte do Estado aumentou expressiva-
mente. Formou-se um novo ambiente de negócios nas últimas duas décadas, 
com novos atores, contratos e alguma supervisão profissional das condutas. 

Quanto à política de regulação, tendo os países representados na Associação 
de Reguladores Ibero-Americanos de Energia, ARIAE, como amostra, a lista de 
diferenças entre as comissões, oficinas e agências pode não ter fim1. Contudo, 
não faltam pontos comuns duas décadas depois de instaladas. A multiplicação 
do modelo deu origem a uma rica variedade institucional. Incluídas nas reformas 
estruturais, elas foram um dos pilares das propostas de cunho neoliberal no 
início da década de 1990. Finalmente, as agências trouxeram a modernização 
da administração pública, com a profissionalização do corpo de servidores, e 
conduziram a abertura da infraestrutura ao capital internacional. Em termos 
da administração do setor, portanto, ocorreram mudanças profundas que 
parecem consolidadas, como será visto. 

Quando redes globais de telecomunicações, apoiadas na ciência 

1 A associação foi criada em 2000, em Buenos Aires, na IV Reunião Anual dos Reguladores Ibero-
Americanos de Energia. A primeira reunião fora realizada em 1997, em Santiago de Compostela. 
Em 2015, ela reunia vinte países e cerca de vinte e cinco instituições-membros. A ARIAE representa 
a região na International Confederation of Energy Regulators que, por sua vez, reúne as agências 
reguladoras de todo mundo.  
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computacional, contestam fronteiras nacionais, aqui não se pretende vencer 
o desafio de conceituar a América Latina como uma sociedade distinta neste 
século XXI. De início, bastaria lembrar que as revoluções tecnológicas (dos 
descobrimentos feitos pelas caravelas, passando pela máquina a vapor, o motor 
a combustão interna e a eletricidade, e chegando até o telefone e o avião a 
jato) encurtaram a distância de forma extraordinária, mas o continente – a 
América – continua em sua posição geográfica original, depois que Pangeia 
começou a se desfazer e as placas tectônicas se romperam. Há duas centenas de 
milhões de anos, ele continua separado do resto do mundo por dois extensos 
oceanos. Não foi o isolamento geográfico, o marco inicial e inteiramente 
distinto das civilizações pré-colombianas, que tanto atraiu a curiosidade dos 
exploradores e, depois, dos religiosos e pesquisadores europeus?    

Além da geografia, da língua e da colonização dos reinos católicos de 
Castilha e Portugal, que foram condicionantes comuns, as expressões culturais, 
as manifestações artísticas, os hábitos alimentares e os costumes políticos, no 
último século, foram suficientes para definir uma identidade com caracterís-
ticas ontológicas próprias. A falta de uniformidade evidencia um processo de 
assimilação extremamente rico e criativo; resposta à submissão econômica e 
política imposta pelo poder militar ibérico por mais de três séculos. 

A despeito da disparidade e da distinta velocidade, esperadas devido 
ao número de países envolvidos, bem mais recentemente constata-se um 
percurso semelhante na construção de regimes democráticos em substi-
tuição às ditaduras militares, como assinalamos no capítulo anterior. Ao 
longo das duas últimas décadas do século passado, a recessão econômica, 
o grau de endividamento e o estágio de transição política não encorajavam 
o investidor avesso ao risco. As nações também não dispunham de reservas 
cambiais nem de crédito. As oportunidades se mostravam raras, as perspec-
tivas de crescimento local não eram positivas e a segurança jurídica, quase 
inexistente. Na captação de recursos, a competição com o Sudoeste da Ásia 
e o Extremo Oriente revelava-se completamente desfavorável aos países 
latino-americanos, com exceção talvez do Chile.

Seja frente aos países centrais, seja frente a algumas nações do Extremo 
Oriente, o atraso da América Latina e do Caribe se agigantou ao longo da 
segunda metade do século XX. Entre 1960 e 2006, considerando a renda per 
capita, só o Panamá e a República Dominicana cresceram acima da média 
mundial. China, Coreia, Formosa, Cingapura e o Japão, este até 1990, fizeram 
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muito melhor e foram capazes de recuperar o atraso em relação às nações 
mais ricas. Bastava manter o ritmo do resto do mundo para melhorar, mas 
nem isso aconteceu.

Se a Argentina tivesse experimentado o crescimento da renda per capita 
mundial entre 1960 e 2006, ela se igualaria ao Reino Unido. O mais revelador 
dessa perda é a comparação com os Estados Unidos: em 1960, a renda per 
capita da América Latina e Caribe correspondia a um quarto da renda per 
capita norte-americana; em 2006, correspondia a apenas um sexto. De fato, 
a diferença da velocidade de crescimento entre a região e o resto do mundo 
persistia desde 1960, e aumentou com a recessão que se seguiu ao segundo 
“choque” do preço do petróleo e à crise da dívida.2    

Do ponto de vista da história contemporânea, as reformas estruturais 
realizadas no decorrer da década de 1990, em praticamente todos os países 
da América Latina, propunham, como inovação, a introdução de entidades 
reguladoras na administração pública. Cabia a elas garantir a competição 
naqueles mercados abertos ao investimento privado, antigos monopólios 
controlados por empresas estatais. O desempenho econômico medíocre que 
prevaleceu a partir de meados da década de 1970 não seria fácil reverter. 
Buscavam-se inversões em projetos capital-intensivos e de longo prazo de 
maturação (mais de vinte anos), especialmente difíceis de viabilizar em 
razão da secular insuficiência local de poupança e da instabilidade política. 

Com a redemocratização, nos negócios de infraestrutura e energia a 
classe política apostou numa ruptura institucional, um novo modelo de 
intervenção. Em decorrência do respeito conquistado pela “nova” economia 
(e pela escola neoinstitucionalista das “falhas” de mercado), optou-se pela 
regulação técnica (e dita apolítica) dos mercados. Entre os povos de cultura 
latina, as experiências espanhola e chilena chamaram a atenção e obtiveram 
eco, em especial no setor energético. E o mesmo pôde ser observado, quase 
ao mesmo tempo, em numerosos países. A primeira iniciativa de instala-
ção de um regulador especializado ocorreu na Colômbia; a Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, em 1994. 

Em 1997, a iniciativa se repetiu por diversas vezes. A Comisión de 
Regulación de Energía mexicana, CRE, com atribuições nas atividades 
elétricas e de movimentação do gás natural, foi criada naquele ano. A 

2 As comparações internacionais mencionadas foram extraídas do estudo Inter-American Development 
Bank (2010). 



382 Cap i ta l  pe t ró leo :  A saga da  indús t r ia  en t re  guer ras ,  c r i ses  e  c ic los

Comisión Nacional de Eletricidad, no Equador, CONELEC, o Organismo 
de Supervisión de la Inversión en Energía, OSINERG, no Peru, a Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, na Guatemala e a Unidade de 
Regulación de Energía Eléctrica, URSE, no Uruguai, foram criadas, todas, 
também em 1997. Para completar, ainda nesse ano surgiram as duas agências 
brasileiras de energia: a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e 
a Agência Nacional do Petróleo, ANP. Nada combinado, foi por contágio, 
pura emulação, típica das políticas econômicas, como já comentamos. 

São exemplos de um movimento que se estendeu até a primeira década 
deste século. Em 2002, a agência uruguaia se tornou Unidade de Regulación 
de Energía y Agua, URSEA. Em 2003, na Colômbia, foi criada a Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, ANH, para tratar exclusivamente da explora-
ção e produção de petróleo e gás natural. Em 2006, o mesmo ocorreu na 
Bolívia, quando foi criada uma instituição com idêntica denominação, a 
ANH. Contudo, como a agência brasileira, esta última tem maior escopo, 
pois também atua no refino, transporte, distribuição e revenda. Não se trata 
apenas do negócio com as petroleiras, considera-se toda a cadeia de realização 
do valor e, assim, o uso final de derivados de petróleo. 

À medida que se assentavam tecnicamente, os organismos acumularam 
um crescente número de atividades a regular, numa clara demonstração de 
reconhecimento, ao menos por parte dos políticos e legisladores. Observam-
se o exercício de uma práxis regulatória e a lenta construção de uma cultura 
específica e recente no serviço público. Na própria formação e tentativa de 
perenizar a associação dos reguladores, é possível identificar um sprit de corps 
apoiado no conhecimento comum proporcionado por um sem-número de 
formações especializadas (engenheiros, contadores, economistas, adminis-
tradores, geólogos, advogados etc.). Em 2007, dez anos depois de criada, a 
oficina de supervisão peruana incorporou as atividades de mineração. No 
Brasil, a ANP regula também o gás e aumentou os meios de intervenção no 
mercado de biocombustíveis, o mesmo acontecendo com a agência boliviana. 

Com efeito, quase todas as comissões assumiram a responsabilidade pela 
execução da política de uso da biomassa em substituição aos combustíveis 
fósseis. Em quase todos os países, foi bem sucedida a penetração inicial do 
biodiesel e do álcool combustível, mesclados ao óleo diesel e à gasolina, assim 
como a difusão das pequenas centrais hidroelétricas e da energia eólica. No 
final de 2013, surgiu no México a Comisión Nacional de Hidrocarburos 
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com o mesmo propósito da agência colombiana; exclusivamente regular as 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural; exatamente 
o início de toda a cadeia de realização do valor. Quase vinte anos depois de 
criadas as primeiras comissões, a alternativa continuava em pauta e, nesta 
última quadra, num país-símbolo na história do petróleo.

***

Não deixa de ser interessante constatar que, diante da variedade de 
experiências, a disseminação do modelo de agências seja um ponto comum 
entre as (muitas) iniciativas que obtiveram sucesso. As comissões regulado-
ras assumiram um papel decisivo na atualização das políticas públicas e na 
modernização das principais instituições republicanas3. Em cada país, os 
reguladores não estão isolados politicamente, e a natureza técnico-econômica 
do que fazem não lhes concede poderes incontestáveis. 

Questionamentos políticos, jurídicos, administrativos e éticos conti-
nuam válidos e se multiplicaram com a expansão das atividades de E & P 
em províncias petrolíferas abertas recentemente. Advocacias, Procuradorias 
e Controladorias Gerais se qualificaram para tratar com as novas comissões, 
assim como fizeram as autoridades dos institutos de defesa ambiental, de 
proteção ao indígena e de conservação do patrimônio arqueológico e histórico. 
Audiências e consultas públicas são mecanismos usados por praticamente 
todas elas, quando editam normas que afetam os interesses de produtores, 
compradores e terceiros. 

Nesse ambiente de aprimoramento do “estado de direito”, no qual 
a redemocratização se consubstancia como primeiro passo, países como o 
Uruguai, o Paraguai e a Bolívia, para citar três países periféricos situados 
no Cone Sul das Américas, experimentaram uma evolução institucional e 
um desenvolvimento econômico notável. Com o aumento da riqueza, a 
construção republicana assume feições originais e procura inserir parte da 
população antes excluída. Conquanto as orientações políticas sejam distintas, 
assim como a cultura nacional, nos três países e nos demais a regulação foi 
muito além da atração dos investimentos externos e proteção dos direitos 
do investidor, estendeu-se à defesa econômica e aos direitos do consumidor, 

3  Não tiveram o mesmo sucesso em relação à conduta ilibada das concessionárias, como revelou o 
escândalo da Odebrecht e das maiores empreiteiras brasileiras envolvendo óleo, gás, eletricidade, 
estradas... Os tentáculos da corrupção alcançaram quase todos os governos do subcontinente. 
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que passaram a ser reconhecidos e protegidos, cada vez mais, quando se 
trata do acesso à energia. 

A generalização, entretanto, atenta contra a realidade. A criatividade 
da assimilação cultural dos povos do continente é, sem dúvida, um legado 
da extensão geográfica e da miscigenação realizada por ondas migratórias 
seguidas. Alguns países têm posição completamente refratária em relação 
à regulação por agências quase independentes. A propósito, a participação 
esporádica da representação da Venezuela e da Argentina nos eventos promo-
vidos pela Associação de Reguladores Ibero-Americanos de Energia sinaliza 
uma posição bem distinta daquela assumida pelos demais membros. A asso-
ciação, como bem exprime a denominação, reúne os reguladores de energia 
de toda a América Latina e dos dois países ibéricos (Portugal e Espanha). 

A Argentina, em particular, assumiu papel pioneiro no processo de 
abertura e privatização no subcontinente sul-americano. Em andamento 
no país durante a década de 1990, as reformas estruturais ficaram como 
referência pelo radicalismo e pela rápida resposta dos investidores. Com a 
eleição de Néstor Kirchner, a volta do Partido Justicialista e do peronismo, 
a Argentina reviu completamente sua política. A renacionalização da YPF, 
em 2012, colocou termo à experiência reformista, ao mesmo tempo em que, 
ao desapropriar 51% das ações da empresa, criou um imbróglio jurídico 
internacional com a Repsol. O acordo de “reconciliação”, ao custo de cinco 
bilhões de dólares de indenização, acabou sendo assinado em 2014. 

Foi o preço a pagar para recuperar a soberania em tempos de barril de 
petróleo a cem dólares, falta de gás natural para o abastecimento doméstico e 
um gigantesco depósito não convencional – Vaca Muerta – conhecido e pouco 
aproveitado. A alternância no poder revela em alguma medida a maturação 
democrática. A vitória de Maurício Macri, empresário e ex-presidente do 
Boca Juniors que assumiu em 10 de dezembro de 2015, certamente deter-
mina uma reviravolta na política setorial e a reaproximação com o modelo 
neoliberal de regulação.  

A Venezuela, maior produtor regional, por seu turno, depois da crise de 
2008 fez frequentes licitações de blocos exploratórios e projetos de desenvolvi-
mento para aproveitar as reservas de que dispõe. Uma marcante desvantagem, 
como foi assinalado, é o baixo grau API. Apenas como comparação, enquanto 
o petróleo nigeriano do tipo Bonny Leve tem 35º API e é doce (apenas 0,1% 
de teor de enxofre), o petróleo venezuelano do tipo Merey tem 16º API (e um 
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teor de enxofre de 2,5%). Por isso, o desconto em relação ao Brent é superior 
a 20%, além de ser um produto mais dispendioso para extrair, transportar e 
refinar. Para agravar, a dependência dos recursos obtidos com o petróleo (95% 
da receita de exportações) faz do país um exemplo da maldição da abundância, 
repetidas vezes mencionada neste texto. Hoje, o berço do bolivarismo se vê 
quase em chamas, enquanto o Eldorado sul-americano do petróleo cobra um 
passado jamais equacionado em favor do país.  

Confrontado ao pouco interesse dos investidores ocidentais, a alter-
nativa do governo de Hugo Chávez foi aproximar-se da Rússia e da China. 
Depois de 2013, isolado na política internacional, seu sucessor perseguiu a 
mesma via. A participação das grandes petroleiras russas e chinesas não está 
condicionada às regras impostas pelo capital europeu e norte-americano. 
Outrossim, não existe algo semelhante a uma agência reguladora, as decisões 
cabem exclusivamente ao Poder Executivo e são executadas pela empresa 
estatal. Contudo, a carência de investimento é imensa. A partir de 2015, à 
queda da produção doméstica adicionou-se a queda do preço para compor 
um cenário em degradação permanente.   

A severidade da crise merece atenção. Mostra-se como um contraponto 
ao êxito em países que não dispõem, nem de longe, de vantagem comparativa 
semelhante. Como em nenhuma outra nação latino-americana, a fartura de 
um só recurso e a monoprodução se revelam tão danosas. Na Venezuela, o 
petróleo suga todos os fatores de produção disponíveis, provocando uma 
aguda desindustrialização. Além de só exportar petróleo, tendo 25 bilhões 
de dólares de receita em 2016, no final desse ano a dívida externa somava 
cerca de 150 bilhões de dólares. Só uma reestruturação permitiria saldá-la. 
No entanto, em seu primeiro ano de mandato Donald Trump decretou um 
embargo ao país, e a renegociação, sem o capital americano, será necessaria-
mente parcial. Não se afasta o iminente default da República Bolivariana, o 
primeiro de um país exportador de petróleo na História. 

A diminuição da receita de exportação e os pesados compromissos da 
dívida externa agravaram a escassez de dólares e, assim, pressionam o preço 
das importações, num país onde tudo falta. A espiral inflacionária (entre 2013 
e 2016, o aumento dos preços acumulou 1.500%) contaminou a economia 
doméstica: o PIB de 2016 foi um quinto menor que o de 2011. A prolonga-
da recessão estimula a fuga de capitais locais, de cérebros, de trabalhadores 
qualificados ou não, retroalimentando uma decadência social sem fim. A 
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inexistência de alternativas, ou de eventual alternância, reforça a percepção 
de retrocesso institucional e instabilidade política. Impossível não cotejar 
com a experiência do Brasil, Equador, Peru e Colômbia abordada anterior-
mente. A dimensão político-institucional aparece como um fator distintivo. 

Enfim, Cuba, a mais ibérica das ilhas caribenhas, também está ausente 
do movimento de disseminação das agências. Por uma simples razão: na 
ilha a produção é socializada. Por uma questão de coerência, seria impen-
sável conceder ao capital privado o controle dos ativos estratégicos. Além 
de fonte geradora de renda extraordinária, esses ativos permitem o acesso a 
um bem essencial para a formação do custo das famílias: o petróleo e seus 
derivados. Para agravar, o país importa quase todo o petróleo que consome. 
O poder para elaborar e executar a política energética (inclusive a regulação) 
é exclusivo do Partido Comunista de Cuba. 

Venezuela, Cuba e Argentina (antes de Macri) são três nações que, 
pela magnitude de cada uma no contexto latino-americano, não podem 
ser ignoradas. Sublinham as profundas diferenças ideológicas. Mesmo entre 
os reguladores dos demais países, em sua maioria seguidora do modelo de 
abertura dos mercados de energia, falta unidade. A política de regulação e 
sua execução, assim como o escopo e o grau de autonomia do regulador, 
foram gradualmente moldados, país por país, e refletem uma experiência 
notadamente nacional.

Isto não impede que, confrontado a tanta variedade, numa derradeira 
tentativa de sistematização, alguma tipificação possa ser tentada e se mostre 
útil para a análise. Quase duas décadas de experimentação, de tentativas, 
erros e acertos em termos de aprimoramento institucional, valem per se. Uma 
tipificação poderia ajudar a corroborar a tese de que as agências e comissões 
de regulação de energia obtiveram significativos resultados. Segue-se uma 
segunda assertiva, derivada da primeira: o êxito inicial lhes conferiu repu-
tação e algum grau de autonomia e, enfim, a consolidação dos reguladores 
manifesta a maturidade institucional alcançada depois da redemocratização 
na década de 1980. 

Para tanto, é interessante considerar a comunidade ibero-americana de 
reguladores de energia que forma a ARIAE, antes mencionada. É possível 
obter uma visão periférica do sistema de produção sem perder a diversidade 
e, até mesmo, identificar alguma originalidade. Dentro dessa associação, 
foram selecionados alguns países, aqueles que tiveram as experiências mais 
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próximas. O período se estende da virada do milênio até 2015. Por fim, como 
critérios para separá-los em quatro subconjuntos distintos, consideram-se 
dois fatores: o político e o econômico. 

Feito isto, não é difícil distinguir três tipos de condutas: a primeira é 
a regulação em tempos de crise, que predomina em Portugal e na Espanha; 
a segunda é a regulação em tempos de forte crescimento, em que o Peru, 
a Colômbia e o México, talvez, sejam os melhores exemplos; e a terceira, a 
regulação em tempos de alternância política, que parece o caso da Bolívia, 
do Equador e do Brasil. O Quadro VI sintetiza o exercício.

Quadro VI: Tipos de política de regulação entre países  
ibero-americanos selecionados (1997 a 2015)

Regulação em 
tempos de crise

Regulação em tempos 
de forte crescimento

Regulação em tempos 
de mudança política

Reguladores 
Ausentes 

 Espanha Peru Brasil Venezuela

Portugal Colômbia Equador Argentina*

México Bolívia Cuba

*Antes de Macri (dezembro de 2015) 
Elaboração própria  

Com posturas diferentes para conjunturas distintas e, excetuando os 
países onde estão ausentes, as comissões reguladoras têm papel fundamental. 
Em 2014, na Espanha, o desafio era superar a crise econômica que, passados 
seis anos, não dava sinais de estar vencida. Não é diferente em Portugal e na 
Itália, para limitar-nos à Europa latina. Nos três países, a queda do consumo 
teve forte impacto nas contas do setor energético. Devido à menor atividade 
produtiva e às perdas na renda das famílias, aumentou a capacidade ociosa 
e as dificuldades para garantir o retorno dos investimentos “afundados” em 
favor de fontes alternativas (mais caras que as tradicionais de origem fóssil). 
Some-se a tudo isto a primazia concedida ao superávit fiscal, cobrada pelas 
instituições multilaterais credoras da dívida. A política econômica recomen-
dada impôs o fim do crescente endividamento, a transformação da dívida 
em títulos e a correção dos preços.     

Em 2013, da energia final espanhola disponível, metade provinha de 
fontes renováveis e 17,7%, do gás natural. O perfil ambientalmente sustentável, 
meritório e recente, foi construído ao longo da primeira década do século 
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XXI. Porém, a crise atingiu o setor energético justamente quando estava em 
forte expansão, consolidando a diversificação de suas fontes. A situação se 
tornou particularmente grave no setor de eletricidade e gás natural e acar-
retou elevado custo. Este pode ser avaliado pela dívida acumulada em 6 de 
março de 2014: 28,5 bilhões de euros.4 Entre os custos que mais cresceram 
estão os denominados “regulados”, em que se destacam dois pagamentos: 
o prêmio pelo uso da energia renovável e parte do déficit corrente no setor 
elétrico. O desafio para o “super-regulador” criado em 2013, a Comisión 
Nacional de Mercados y Competencia, CNMC, não é simples: administrar 
a crise e mitigar seu impacto na formação dos preços.

***

O cenário é completamente diferente em alguns países da América 
Latina. Até meados de 2014, eles tiveram o desempenho econômico muito 
menos afetado pela crise mundial. Neles, devido à extensão territorial e di-
versidade geográfica (proporcionada pela direção Norte-Sul da disposição dos 
territórios), também é considerável a disponibilidade local de várias fontes 
energéticas não aproveitadas. Assim, oportunidades não faltam. Contudo, 
a elevada elasticidade-renda da demanda energética exige investimentos 
maciços, o que impõe outro tipo de desafio ao regulador: gerir a penetração 
de novas fontes em novos mercados e, em seguida, administrar a aceleração 
do crescimento. 

No domínio da energia, Peru, Colômbia e México têm experiências 
regulatórias bastante próximas neste sentido. O rápido aumento da oferta 
e do consumo, abastecido por um cada vez maior número de fontes, pro-
dutores e segmentos, exigiu a coordenação, supervisão e a multiplicação de 
regulamentações.5 Além disso, a complexidade técnica envolvida na produ-
ção das extensas cadeias energéticas demandava alguma profissionalização 
da administração pública. Por fim, a evidente melhoria das condições de 

4 As informações sobre a Espanha foram fornecidas pelo novo “superregulador” espanhol: Comisión 
Nacional de Mercados y Competencia, CNMC. Sob sua tutela está a regulação de diversos setores 
produtivos (ferrovias, correios, áudio-visual, gás, eletricidade etc.) e a defesa econômica. Sua missão 
inclui um ponto não menos importante: dar transparência às informações dos setores que regula.

5 O fim dos monopólios dependia do desmembramento dos negócios segundo a regulação em voga. 
No setor elétrico, isso significou a separação da geração, transmissão e distribuição, no petróleo, dos 
produtores, refinadores, distribuidores e revendedores e, por fim, no gás natural, dos produtores, 
transportadores, comercializadores e distribuidores.
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vida da população mais pobre, que decorria do acesso à energia, explica a 
importância que se concedeu à modicidade de preços e à massificação do 
consumo. Isto aconteceu independentemente da orientação política dos 
partidos no poder.

As dificuldades estruturais latino-americanas, como a insuficiência de 
poupança e a competição pelos investimentos com outros setores (teleco-
municações, mineração e agricultura para exportação) tornavam o desafio 
energético especialmente difícil a ser vencido. Aliado a isto, em algumas 
regiões a persistência dos movimentos guerrilheiros e a ausência do Estado 
agravavam um quadro de insegurança jurídica pouco favorável ao investidor. 
A partir da segunda metade da década de 1990, diante de tantos obstáculos, 
coube ao órgão regulador elaborar as regras e fazer a gestão dos contratos 
que viabilizaram a retomada sobre bases completamente novas, perenes e 
previsíveis.

A experiência peruana ilustra o tipo de arranque experimentado. Entre 
2000 e 2013, a geração de eletricidade mais que dobrou e, à exceção de 2009, 
o consumo cresceu acima de 5% ao ano. Em 2013, o mercado contava com 
nada menos que 38 geradores, oito transmissores, dez distribuidores e 38 
consumidores livres. Somou-se ao setor elétrico reformulado a introdução do 
gás natural de Camisea na matriz energética, realizada ao longo dos últimos 
dez anos do período.6 Em 2004, apenas 1,4 milhão de metros cúbicos por 
dia se destinavam à geração. Em 2013 eram quase dez milhões, sete vezes 
mais, enquanto 2,8 milhões foram para o consumo industrial e 1,5 milhão, 
para o consumo veicular. 

A atual prioridade consiste em massificar o uso residencial do gás natural. 
A despeito do seu inquestionável benefício social, permaneceu marginal, 
por ser muito mais oneroso em investimento para a distribuidora. Apesar 
do custo inicial de alavancar o consumo das famílias peruanas, a expansão 
do mercado tomou curso próprio: em 2009, na região de Lima e Callao, 
existiam pouco mais de 18.000 residências atendidas; cinco anos depois, 
em abril de 2014, já se contavam dez vezes mais, ou 186.000 residências. 
Um sucesso para o regulador. A movimentação e comercialização dos 

6 Situado na Amazônia peruana, o campo de Camisea guarda um volume imenso de gás natural, são 
480 bilhões de metros cúbicos e 500 milhões de barris de condensado. A descoberta ocorreu em 
1986, mas, o contrato de desenvolvimento só foi firmado em 2000. O início da produção se deu 
em 2004. Foi preciso vencer o isolamento e a cordilheira dos Andes.
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combustíveis automotivos e as atividades de mineração também ocupam 
a Osinergmin, a mais multissetorial dentre as agências latino-americanas 
associadas à ARIAE. Entre elas, a Unidade de Supervisão da Regulação 
uruguaia (URSEA) também tem um extenso escopo de atuação, que inclui 
todas as energias e os recursos hídricos.        

A experiência colombiana merece igual atenção. A ANH foi cria-
da em 2003 e, em pouco mais de dez anos, transformou a estrutura do 
mercado. Hoje, ele comporta mais de uma centena de petroleiras e para-
-petroleiras, a produção local cresceu em um terço e atingiu cerca de um 
milhão de barris por dia em 2013. A regularidade das licitações de blocos, 
o aprimoramento do edital dos leilões ao longo dos anos e a correção 
administrativa e jurídica da gestão destes contratos, feitos pela agência 
reguladora, contribuíram decisivamente para atrair empresas e provocar 
a retomada do setor no país.7

Na Bolívia, no Brasil e Equador, o desafio do crescimento acelerado 
também esteve presente. A diferença foi a alternância política. Nos três, par-
tidos nacionalistas de esquerda subiram ao poder durante a década passada. 
Eles assumiram com o objetivo de reestabelecer a capacidade de planejamento 
e supervisão do Estado nos setores estratégicos. No Brasil, por exemplo, em 
2001 houve uma crise de abastecimento elétrico, que ficou conhecida como 
“apagão” e que, por dois anos, impediu o crescimento. Durante a última 
década do século XX, os ativos petroquímicos da Petrobras foram alienados, 
e a estatal estava sendo preparada para ter o mesmo fim. No Equador e na 
Bolívia, as privatizações realizadas durante a década de 1990 foram revistas 
em grande medida.  

Quinze anos depois, vale constatar que, no que se refere ao CONELEC 
no Equador e à ANEEL e ANP no Brasil, as instituições reguladoras 
não foram extintas. Depois disso, ao contrário, ampliaram atribuições, 
aumentaram o espaço de atuação e se transformaram no braço técnico da 
administração, indispensável para execução das políticas públicas no setor 
energético. Na Bolívia, a ANH foi criada após a refundação do Estado 
plurinacional e a renacionalização das instalações petrolíferas, e sinaliza que 
o país está aberto aos investimentos sobre novas regras, que são semelhantes 

7 Para Colômbia, vale sublinhar que a expansão da atividade petrolífera foi obtida sem o fim do 
conflito com a guerrilha. A solução estava em andamento há mais de uma década, entre as FARC 
e o Governo da Colômbia e só chegou a termo em 2015.
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às aplicadas pelas demais agências. Além disso, o domínio de atividades a 
serem reguladas é extenso e cobre tanto o gás natural quanto o petróleo e 
seus derivados. Como disse Gary Villamor, seu presidente, em reunião da 
ARIAE no início do ano de 2014, em Montevidéu, a missão é ainda mais 
desafiadora que simplesmente mudar: trata-se de regular em tempos de 
revolução (XIX Reunião da Assembleia Geral da ARIAE).

Nos seis países mencionados (Colômbia, México, Peru, Equador, 
Brasil e Bolívia), embora existam diferentes orientações políticas, a regulação 
setorial por meio de agências especializadas passou a ser reconhecida como 
peça-chave para a modernização do setor energético. Nos três primeiros, em 
nenhum momento a orientação foi de esquerda e, mesmo assim, a modicidade 
tarifária, a massificação do uso e a diversificação das fontes não deixaram 
de ser prioridade. Nos três outros, apesar da orientação à esquerda, coube 
ao regulador assegurar as regras, fazer respeitar os contratos e fomentar os 
investimentos privados. Nos seis países, o desafio é conhecido – evitar a 
captura da instituição reguladora pelo capital. 

Na verdade, o desafio é maior. Tomando os seis países como referência, o 
peso do monopólio estatal no setor energético latino-americano é gigantesco. 
Sobressai a dimensão, não só econômica, mas também política. A nacionaliza-
ção do petróleo consistiu numa peça fundamental na construção da soberania 
nacional, mesmo que continue incompleta. A propósito, existe um segundo 
ponto comum que não deve ser desprezado: a abertura dos mercados não levou 
à privatização nesses países, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, na 
Espanha e na Argentina na década de 1990. Todas as petroleiras continuam 
estatais. Petrobras, Ecopetrol, PetroPeru, PetroEquador, YPFB e Pemex são as 
maiores empresas de seus respectivos países e ainda respondem por objetivos 
políticos e estratégicos ditados por seu controlador.        

Mais interessante é observar que, a despeito da aparente contradição, 
as estatais estão entre aquelas que mais se beneficiaram com o novo mo-
delo de regulação e a abertura dos negócios. A competição impulsionou a 
modernização interna, a busca por novas oportunidades exploratórias e por 
parcerias com fornecedores ou concorrentes potenciais. Empresas como a 
Petrobras e a Ecopetrol ganharam dimensão internacional e multiplicaram 
sua rentabilidade precisamente nos últimos dez anos de preço do petróleo 
em alta. Elas estavam apoiadas em seus mercados domésticos, exatamente 
onde foram contestadas pelo ingresso massivo de novos agentes. Um choque 
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de concorrência era precisamente o que pretendia a reforma mexicana de 
dezembro de 2013. Ela criou a CNH e manteve o estatuto estatal da Pemex; 
a fórmula dera certo em alguns países. 

No modelo neoliberal do “Estado Mínimo”, as agências regulam 
concessões privadas e não estatais. Na Espanha, no setor energético não 
sobrou uma estatal, nem mesmo o gestor do despacho elétrico. Nas paragens 
latino-americanas, houve, portanto, uma distorção da proposta original. 
Idiossincrasias à parte, há um ponto em comum entre estes seis países. Neles, 
comissões e agências reguladoras devem dar conta de oligopólios concentrados, 
nos quais empresas estatais continuam a deter elevado poder de mercado 
e econômico. Um desafio e tanto no que tange à captura, porque é preciso 
compensar a assimetria entre reguladores recém-instalados e empresas que, 
durante décadas, foram monopolistas; elas eram as únicas do aparato do 
Estado que tratavam de óleo e gás natural até então. 

Difícil não concluir que a transformação dos mercados energéticos 
da região está em consolidação. As instituições mais antigas completam 
duas décadas de existência, uma década as mais recentes. Como lembra 
Erik S. Reinert (2016),  o fenômeno da emulação – copiar e tentar superar 
aquele que o precedeu –, sublinhado pelo Iluminismo, quando tratava 
da economia continua plenamente válido. Pela importância histórica 
da Revolução, o setor petrolífero mexicano, que se presta à experiência 
atualmente, talvez seja a prova definitiva de que a regulação por agências 
especializadas trouxe uma mudança qualitativa.  Neste quase continente, 
em termos de energia a inserção no século XXI está em andamento e, 
institucionalmente, parece encaminhada técnica e administrativamente.  
É o que importa para o capital.

***

Além dos traços comuns e da maturidade da regulação latino-
-americana, cabe sublinhar como comentário final o comportamento do 
preço do petróleo e a persistente crise econômica; assuntos tratados nos 
dois capítulos seguintes. Aqui, o que interessa é que ambos só passaram a 
ser considerados muito recentemente pelos reguladores latino-americanos. 
Em plena revolução tecnológica trazida pela telemetria, a convergência 
entre os setores energéticos é prontamente reconhecida. Do mesmo 
modo, a regulação de setores organizados em redes cada vez mais extensas 
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e interconectadas depende de uma visão sistemática e integrada de sua 
gestão. A sinergia entre as práticas regulatórias dos diferentes setores é 
uma evidência que não pode ser desprezada. Todos concordam quanto à 
crescente interdependência entre as indústrias do petróleo, do gás natural 
e da eletricidade. 

Depois de muitos anos em alta, o preço do barril do petróleo 
experimentou uma queda em 2013, que se acelerou a partir do quarto 
trimestre de 2014. Sem bola de cristal e considerando a incapacidade de 
previsão diversas vezes demonstrada, os economistas concordam apenas 
que se inaugura uma nova fase, caracterizada pela maior volatilidade e 
menores patamares de preço. O futuro imediato depende da reação da 
Arábia Saudita; de sua disposição para administrar os preços neste nível, 
ou voltar ao anterior, cortando sua produção. De qualquer forma, para 
2015 e 2016, a chegada de projetos de aproveitamento de novas reservas 
indica que o incremento à capacidade de produção continuará a pressionar 
os preços à baixa. O preço do barril de petróleo é a referência para os 
mercados energéticos; só isto bastaria para justificar a revisão da política 
de regulação. 

A rápida queda do preço do petróleo é um alerta para os países latino-
-americanos, beneficiados pelo ciclo de investimento anterior. À exceção da 
Venezuela e do México, em todos eles a produção de óleo e gás natural cresceu 
de maneira significativa depois da virada do milênio. Consequentemente, 
ganharam importância as imposições fiscais e contribuições para-fiscais (arre-
cadadas na “cabeça” do poço). Na Venezuela e no México, elas sempre foram 
majoritárias, mas nos demais o fenômeno é recente. Um agravante: não são 
apenas os preços do petróleo que caem; de fato, os preços das exportações 
minerais (níquel, cobre e ferro) e agrícolas (açúcar, soja, banana e suco de 
laranja) conhecem a mesma pressão à baixa em razão do ritmo moderado 
do comércio internacional. Há uma conjunção de fatores desfavoráveis em 
andamento, e não por acaso. 

O que traz à pauta o segundo ponto: a crise econômica, cuja persistência 
revela sua natureza estrutural. Na primeira onda recessiva após o estouro 
da bolha imobiliária norte-americana, quase toda a América Latina conse-
guiu retomar o crescimento. À segunda onda recessiva, iniciada pela crise 
da dívida soberana europeia, somou-se a desaceleração chinesa e, assim, se 
estendeu no tempo. Cedo ou tarde, um crescimento medíocre se fez anunciar 
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na região. Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, para citar apenas os países 
andinos, não lograram manter altas taxas de crescimento depois de 2015. 
A queda do preço das exportações e a tardança da retomada no comércio 
internacional impõem, além disso, restrições orçamentárias. 

O acesso à energia contribuiu decisivamente para a inclusão social e 
a melhoria das condições de vida observadas nos últimos quinze anos em 
vários países latino-americanos. Os programas de massificação e universa-
lização da eletricidade e o subsídio ao GLP são críticos no enfrentamento 
da pobreza. A absurda desigualdade social está longe de ser superada. Em 
2014, entre os dez países mais desiguais no mundo nada menos que cinco 
estavam localizados na América Latina e no Caribe (Haiti e Brasil estão 
entre eles). No contexto que se desenha para o fim da segunda metade da 
presente década, o desafio do regulador vai muito além de não ser capturado, 
ou de administrar o boom dos negócios que, aliás, deixou de existir. Será 
preciso manter o crescimento setorial frente às exigências de superávit fiscal 
e menor investimento privado.

A redução dos ingressos provenientes das rendas petrolíferas, energéticas 
e minerais soma-se ao conservadorismo de políticas monetárias e fiscais. Não 
resta dúvida de que serão menores os investimentos públicos (e estatais), as 
despesas sociais (com subsídios e enfrentamento da pobreza) e os gastos de 
custeio (inclusive para pagar os custos administrativos da regulação). A curta 
experiência espanhola com a criação da CNMC, em 2013, que enxugou ao 
mínimo a instância reguladora e lhe concedeu superpoderes, é uma proposta 
radicalmente liberal para vencer a crise e parece distante da experiência local, 
mesmo considerando as idiossincrasias latinas. 

Afinal, em meio a fragmentos de regulação, algumas trajetórias revelam 
uma prática com pontos comuns, numa realidade distinta à da Europa, 
mesmo daquela culturalmente próxima como a ibérica. Contudo, a variá-
vel crítica a ser inserida na reflexão dos reguladores latino-americanos é a 
mesma que desafia a regulação ibérica depois de 2010 – a persistência da 
crise econômica mundial – e que demorou a ser incorporada ao discurso e 
à prática regulatória por aqui. Mas isto não resume tudo. 

As licitações na costa do Uruguai, realizadas com sucesso pela URSEA, 
confirmam o interesse na busca de novas províncias off-shore no Cone Sul 
do continente. A retomada das licitações de blocos exploratórios no Brasil, 
em 2014, depois de cinco anos de interrupção, indicou a volta daquela 
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nação que dispõe do maior número de bacias sedimentares inexploradas na 
região. A criação da CNH no final de 2013, a realização da rodada “zero” 
com a Pemex, já em 2014, e as licitações subsequentes na parte mexicana 
do Golfo do México corroboraram a posição governamental de abrir o 
mercado, apesar da oposição política interna. Na Colômbia, a paz selada 
com as Farc reabre áreas remotas, e a inédita oferta de blocos na costa 
do Atlântico (no Mar do Caribe) pela ANH acrescenta mais uma bacia 
sedimentar ao portfólio exploratório da América do Sul. Não longe desta 
última, a margem equatorial (Guianas, Suriname e Norte do Brasil) também 
desperta crescente interesse com a descoberta do gigantesco reservatório 
de Liza na Guiana.  

Todas essas iniciativas são recentes. Revelam, por um lado, a disposição 
dos reguladores em reforçar o processo de abertura e, por outro, o número 
de oportunidades existentes em novas fronteiras. Contudo, não contavam 
com a persistência da crise mundial e, muito menos, com a súbita queda 
de preço do barril de petróleo a partir quarto trimestre de 2014. Deste lado 
do oceano, na periferia do sistema de produção, deve-se considerar que o 
menor preço do petróleo pode perdurar por alguns anos, como será visto 
adiante. Assim, os ganhos fiscais e para-fiscais diminuirão imediatamente e 
a atratividade dos projetos de descoberta e desenvolvimento de novas jazidas 
está seriamente comprometida. É uma mudança que agrava um cenário de 
curto prazo já francamente desfavorável.
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XXXI

A queda de preço do petróleo em 
2014 e a lógica do Reino Sunita 

Entre os meses de dezembro de 2013 e 2014, o preço do barril (óleo tipo 
Brent) caiu quase pela metade: de 120 para 69 dólares. Nas últimas duas 
semanas de 2014, esteve em torno de US$ 60 por barril e, em 2015, caiu 
abaixo de US$ 50. Embora a indústria seja marcadamente cíclica (a últi-
ma baixa durou quase duas décadas) e esteja habituada à volatilidade dos 
preços, a velocidade da sua queda e a possibilidade de se manterem assim, 
por alguns anos, surpreendeu muitos. A queda parece mais intrigante, não 
porque alguns ainda acreditem que o petróleo vai acabar, mas porque o 
responsável é o principal exportador: a Arábia Saudita. Importa saber como 
um país sozinho tem tanto poder.

De imediato, é fácil identificar quem perde: aqueles que se apropriam 
da renda petroleira, países exportadores e empresas produtoras. As perdas se 
distinguem em função do custo. Na Arábia Saudita, como já foi dito, um 
barril adicional custa dois dólares, enquanto no Golfo do México o custo 
marginal chega a vinte. No Canadá, sendo proveniente de areias betuminosas, 
o barril adicional é bem mais caro: em torno de US$ 40. Assim, ao preço de 
US$ 80 por barril, mesmo nas piores condições, a lavra proporciona 100% de 
lucro. Nem tráfico, nem contrabando (juntos, a terceira maior indústria do 
mundo em 2013, depois do petróleo e turismo) proporcionam tanto retorno.  

Embora as margens sejam absurdamente altas, um terço de queda 
no preço reduz o ganho de todos e, principalmente, daqueles situados na 
fronteira de produção; imagine-se um preço metade menor. Os perdedores 
serão os países com custo elevado: Cazaquistão, Azerbaijão, Venezuela, 
México, Nigéria e Angola. A desigualdade da renda se soma à dependência 
em relação ao recolhimento de tributos no poço para financiar as despe-
sas sociais, o que agrava a falência da infraestrutura local. Neste ponto, a 
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geopolítica é crucial; afinal, a luta pelo excedente marca a história do petróleo. 
A mudança se faz em prejuízo da periferia e a favor do centro do sistema. 
Beneficia os consumidores situados na Europa e no Extremo Oriente e 
prejudica os exportadores, em geral posicionados à margem e limitados a 
fornecer matéria-prima. 

Há uma reversão nos termos de troca que, nas últimas duas décadas, 
favoreceram os “emergentes”. Pode-se dizer que, antes tarde do que nunca, 
a vulnerabilidade à abundância mineral e a natureza estrutural da crise 
foram reveladas àqueles que, até então, passaram ao largo dela. Enquanto 
o preço do barril da OPEP caía de 100 para 41 dólares por barril entre 2012 
e 2016, a receita de exportação dos membros da organização definhou de 
1,2 trilhões de dólares para 446 bilhões de dólares. Em consequência, países 
como Nigéria e Angola, que cresciam a 5% ao ano entre 2010 e 2014, conhe-
ceram a retração e uma queda de 1% do PIB em 2016. Combinado à débil 
recuperação mundial, com os preços relativamente baixos esperados (entre 
quarenta e sessenta dólares), a dependência ao petróleo destrói qualquer 
perspectiva de melhora até o final da década.  

Entre os perdedores está o capital petrolífero. Grandes e pequenas 
empresas deixarão para trás os sucessivos recordes de faturamento (e lucro) 
dos últimos quinze anos. Os dois anos seguintes à crise são sempre os mais 
duros. Foram afetadas as petroleiras privadas sem acesso às reservas menos 
custosas. As maiores empresas, que conservaram ativos no refino e petro-
química, mitigaram apenas parcialmente a queda da receita com petróleo. 
Enfim, todas aquelas que pretendiam desenvolver reservas em novas províncias 
deverão adiar projetos, ou revê-los. Mesmo sendo as maiores corporações 
mundiais e, em seus respectivos países, as maiores empresas – e, por isso 
mesmo, detentoras de poder de mercado e econômico –, a incerteza é 
enorme quanto à fase que se inaugurou. Estes três últimos capítulos tratam 
da recente queda do preço do petróleo e relembram temas já vistos, como 
a instabilidade natural dos oligopólios e a dinâmica cíclica na economia. 

***

Para entender a lógica da Arábia Saudita – que, de fato, fixa o preço – é 
preciso trazer à reflexão algumas noções de microeconomia e organização 
industrial. A oferta de petróleo pode ser vista como uma escada em um gráfico 
onde, no eixo horizontal, está disposta a quantidade e, no vertical, o custo 
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(e o preço), como no Gráfico XXII. Cada degrau da escada corresponde a 
um patamar de custo, neste caso denominado marginal; o que vem a ser a 
despesa de um barril adicional de petróleo.1

O primeiro degrau, claro, é o mais baixo, mas, além disso, o mais largo. 
Sua extensão reflete as condições de produção da Arábia Saudita. O país é 
capaz de extrair até onze milhões de barris por dia a um custo marginal de 
apenas dois dólares por barril. O degrau seguinte representa seus vizinhos 
na Península e talvez o Iraque e Irã (em condições normais). Neles, podem 
ser produzidos até quatorze milhões de barris por dia (bpd), a seis dólares. 
Dois países têm capacidade semelhante: os EEUU (doze milhões de bpd) 
e a Rússia (onze milhões de bpd). Ocorre, porém, que eles estão à direita 
do gráfico; na escada, em patamares bem mais altos. No Golfo do México 
dos EEUU, ou no Alaska, o custo marginal não é inferior a vinte dólares 
por barril, e na Sibéria, não menor que doze dólares. É o baixo custo que 
concede à Arábia Saudita tanto poder. 

É preciso considerar a demanda e saber onde ela se encontra com a 
oferta e, portanto, o preço. A procura por petróleo é tão interessante quanto 
a oferta. Graficamente, ela tem inclinação negativa para refletir um com-
portamento básico: quanto maior o preço, menor o consumo. A demanda 
pode ser expressa como uma reta bastante inclinada (da esquerda para 
direita) com duas quebras; uma na parte superior e outra na parte inferior. 
Quanto mais inclinada é a demanda, mais “inelástica” em relação aos preços. 
O consumo se mostra pouco sensível ao aumento (ou queda) dos preços, 
muito provavelmente, um comportamento que se deve ao elevado custo de 
substituição (por outra mercadoria). 

Na negociação, há uma nítida assimetria entre quem compra e quem 
vende. Diz-se, por isso, que o comprador está capturado pelo vendedor. 
Apesar do preço cobrado, não existe alternativa a não ser adquiri-lo e passar 
a racionalizar seu uso. É o que acontece com o óleo diesel e a gasolina e 
explica o alto preço e o peso do tributo. O fisco e a petroleira sabem que 

1 Em termos contábeis, o custo marginal é comparável ao “manufacturing cash cost”, ou custo-caixa 
de fabricação. Não inclui custos de venda, impostos, seguros, de logística, capital e administrativos. 
Assim, são considerados apenas os desembolsos diretos na produção do barril do petróleo. Ele não 
deve ser confundido com o preço mínimo que viabiliza o projeto, ou “break-even price”; muito 
maior, porque inclui o retorno do capital a ser imobilizado e todo o resto.
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um aumento gera uma queda do consumo proporcionalmente bem menor; 
o que resulta em maior receita – interesse de ambos. 

Contudo, todo poder tem limites. Acima e abaixo das quebras, o 
comportamento da procura é bastante distinto do que foi descrito. Nos 
dois extremos, a reta de demanda se achata. Reflete a maior sensibilidade 
ao preço. Qualquer aumento, ou queda, tem efeito nas vendas. Isto porque 
abaixo de US$ 40/b o óleo não tem concorrente. Uma queda adicional re-
duziria ainda mais a presença das demais fontes energéticas. Acima de US$ 
120/b, é curioso: o que acontece é o oposto, mas a velocidade da mudança 
é semelhante. Um preço maior viabilizaria as alternativas e expulsaria o 
petróleo do mercado. Até a liquefação do carvão (para fazer gasolina, como 
os alemães na Segunda Guerra Mundial) tornar-se-ia muito rentável. A 
este patamar, o custo de substituição perde importância e o poder de fixar 
o preço é corroído.

Gráfico XXIII: A oferta em degraus, a demanda quebrada  
e o preço no mercado de petróleo

Fonte: Elaboração própria. 

No gráfico imaginário, ao se juntar a curva em degrau da oferta e a reta 
duplamente quebrada da procura por petróleo é possível entender, primeiro, 
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o papel da Arábia Saudita e, em seguida, sua lógica. Para que o oligopólio 
faça jus a seu lucro, a escada da oferta deve encontrar a demanda em seu 
trecho mais inclinado; ou seja, entre US$ 120/b e US$ 40/b. Na falta de 
cooperação entre os produtores, cabe à Arábia Saudita definir o preço. Para 
um consumo de cem milhões de barris, se o resto do mundo ofertar noventa 
milhões e a intenção for manter os preços, no final do dia ela completará 
a quantidade que falta: dez milhões de barris e, assim, igualará a produção 
à procura. Fazendo do mercado uma arena, a Arábia Saudita é o último 
vendedor a entrar, aquele que dita o preço finalmente.2

Contudo, os demais exportadores – Rússia, Canadá, Noruega, 
Cazaquistão e México, para ficar só neles – têm um detalhe comum: não 
participam da OPEP. São atores de peso, com objetivos eventualmente 
distintos e necessidades próprias. Assim, se no final do dia seguinte a 
produção do resto do mundo e dos membros da OPEP aumentar e somar 
92 milhões de barris, caberá ao Reino Sunita diminuir a produção para 
oito milhões de barris naquele final de dia e, assim, manter o preço do 
dia anterior. Neste caso, o sacrifício das vendas pelo preço tem limites e 
para ser efetivo tem de ser compartilhado com outros interessados. De 
qualquer modo, o conforto do país permanece enorme: mesmo abaixo 
da quebra inferior da reta de demanda (isto é, preços menores que US$ 
40), em cada barril adicional seu lucro marginal supera os 1.000%! Nada 
gera renda tão extraordinária. Dela deriva um poder que se revela, não só 
econômico, mas também político. 

***

Ao deixar o preço cair, o Reino Sunita reafirma que, a despeito de 
periférico, dispõe de petróleo barato e em quantidade; por isso pode im-
por a rearrumação do mercado. Ao fixar o valor de referência da energia, 
também molda a matriz mundial e retarda a transição em curso. O Reino 
exerce sua soberania e defende os interesses árabes, que vão muito além do 
econômico. Trata-se da geopolítica da energia, repisada várias vezes, que 
ultrapassa questões econômicas. A Arábia Saudita é um país especial por 
uma coincidência: abriga os dois sítios religiosos mais importantes do Islã 

2 De fato, em 2017, a média diária da demanda mundial por petróleo e condensado alcançou 97,1 
milhões e, para 2018, a OPEP projeta um volume de 98,7 milhões de bpd. Em 2016, a produção 
da Arábia Saudita chegou a 10,4 milhões de bpd e, em 2017, a 9,9 milhões de bpd.
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(Meca e Medina) e as maiores e mais baratas reservas de petróleo do mun-
do. Antes da descoberta e da unificação sob a atual família real, em 1932, 
tratava-se um território marcado por ferozes lutas tribais. Depois da morte 
do fundador, o rei Abdel Azizem, em 1953, sucederam-se cinco xeiques, a 
família se manteve no poder, apaziguou inimizades locais, que eram seculares, 
e conduziu o processo de inserção do país na economia e política mundial. 
O país tornou-se uma monarquia absolutista, e o sexto xeique, Mohammed 
Bin Salman, assumiu o trono em 2016.

Pouca dúvida resta sobre o êxito saudita: em 2015, segundo a ONU, 
o reino se colocava entre os quarenta países do mundo com IDH mais 
alto e, como vimos, antes da queda do preço, em 2012, estava entre as 
dez maiores renda per capita do planeta. A cobertura social assegurada 
aos cerca de trinta milhões de súditos até a morte apoia-se em reservas 
cambiais que superavam 750 bilhões de dólares no final de 2014 e em 718 
bilhões em ativos reunidos em três fundos soberanos em 2016. Também 
não há dúvida quanto às alianças estabelecidas pela família real que lhe 
permitiram manter um poder regional incontestável por tanto tempo. Não 
foram poucas as ameaças durante a segunda metade do século passado: o 
surgimento do nacionalismo árabe nas décadas de 1960 e 1970, a queda 
do Xá do Irã com a ascensão dos aiatolás em 1978 e as guerras contra o 
Iraque de Saddam Hussein. 

Os acontecimentos mais recentes não são menos graves quanto aos 
perigos para a estabilidade do regime. A primavera árabe reabriu o front de 
contestação magrebina, deflagrou revoluções e guerras civis que se multiplicam 
pela África do Norte e o Meio-Oriente. Para agravar, jihadistas semeiam o 
caos no Iêmen e, no mundo, espalham homens-bombas e radicais em sua 
luta integrista. A perda do controle político e da legitimidade religiosa da 
família Al Saud seria um pesadelo. Poderia trazer de volta os conflitos tri-
bais, desguarnecer Meca e Medina e, assim, contribuir para o acirramento 
entre árabes, persas, magrebinos, palestinos e outros povos mulçumanos; o 
resultado poderia ter proporções e consequências inimagináveis. 

A aliança com os Estados Unidos e a Europa Ocidental assegurou 
proteção contra qualquer inimigo externo em troca do anticomunismo 
ferrenho e da garantia de fornecer petróleo. Porém, no plano interno, até 
hoje a estabilidade do regime depende de compromissos locais, que são 
de natureza completamente diversa dos externos e estão relacionados ao 
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controle religioso do Islã e à geopolítica da região. A legitimidade do poder 
da linhagem Al Saud é resultado de um pacto com uma corrente islâmica 
de origem sunita denominada wahhabi. 

Seus seguidores guardam as cidades sagradas e defendem uma leitura 
conservadora do Corão, segundo a qual as mulheres não dispunham do 
direito de dirigir automóveis até 2017 e ainda não têm permissão para sair 
do território sem autorização de um responsável homem. A maioria dos 
sauditas teme os excessos da polícia religiosa, mas reverencia o rei pela 
proteção e o conforto concedidos. O Estado “rentista” distribui benefícios 
sociais, concede privilégios e, assim, angaria apoio e solidez. Considerando 
este histórico, é inegável: o Reino Sunita conquistou sua soberania, busca 
manter sua hegemonia regional e, nem sempre, para reafirmá-las, se submete 
aos interesses de terceiros.   

Permitir uma queda tão acentuada é um sinal ao mercado emitido 
por quem guardou o poder de ditar os preços, mesmo que sua capacidade 
ociosa disponível hoje some pouco mais de um milhão de barris – bem 
menor que a existente em meados da década de 1980 (quando fez o mes-
mo). Após a expansão que se seguiu à virada do milênio, uma nova fase é 
inaugurada, o ciclo dos negócios com o petróleo inverteu a tendência. A 
partir de agora, a oferta deve se adequar à procura, que não cresce como 
no passado. A situação é muito diferente das baixas de preço ocorridas 
em 2001 e 2009, que foram rapidamente recuperadas. A adição às reservas 
e capacidades de produção (muito importantes e pouco afetadas pela 
crise de 2008) têm de diminuir. Pesa o fato de que Irã, Iraque, Líbia, 
Síria, Sudão e Egito, mais cedo ou mais tarde, aumentarão a oferta de 
óleo bom e barato. 

A dinâmica cíclica se expressa na contração dos investimentos, sem-
pre em retardo quanto ao movimento de preço, como já foi observado. 
Conquanto o preço tenha parado de subir e atingido o teto no primeiro 
trimestre de 2012 (o óleo tipo Brent foi cotado a mais de 120 dólares 
por barril), o investimento em exploração e produção cresceu até 2014, 
quando somaram 780 bilhões de dólares, um recorde histórico. Dois 
anos depois, em 2016, a queda significativa das inversões, 435 bilhões de 
dólares, surtiu efeito: a oferta parou de crescer em 2015 e 2016. Ficou em 
torno de 95,6 milhões de barris por dia. Observemos que enquanto, no 
resto do mundo, o volume extraído diminuiu 1,1 milhões de barris por 
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dia, a produção da OPEP subiu em média um milhão de barris por dia, 
de acordo com a organização.3

Além dos demais exportadores do Oriente Médio, na estratégia saudita 
contam o petróleo em águas profundas no Cazaquistão e na costa Oeste da 
África, além daquele em águas ultraprofundas no Brasil. Em 2014, 30% do 
petróleo provinham de jazidas submarinas. Os grandes projetos off-shore em 
andamento não podem ser interrompidos subitamente. Um milhão de barris 
adicionais vieram do mar em 2015. Os campos com desenvolvimento iniciado 
e com contratos assinados estão sujeitos a algum retardo e à renegociação de 
seus termos com fornecedores e fisco, um ajuste necessariamente lento, mas 
inexorável. Em compensação, serão suspensos por tempo indeterminado os 
projetos que estavam em estudo ou em fase preliminar.

Ao forçar tão significativa baixa do preço, o Reino indica a tendên-
cia dos próximos anos e não, simplesmente, o preço amanhã ou daqui a 
um mês. Os projetos de aproveitamento de reservas situadas na fronteira 
tecnológica da indústria, de jazidas no Polo Norte e daquelas em águas 
profundas do Golfo do México perdem interesse e acabarão postergados. 
Nas acumulações marginais, nos campos maduros, ou remotos, muito 
hidrocarboneto será deixado no subsolo, ficará encalhado. Entre 2015 
e 2016, o número de sondas operando caiu de 145 para 68 na América 
Latina e de 29 para 17 na África (excluídos os países da OPEP). No mesmo 
diapasão, será fortemente desestimulada a busca por novas províncias pe-
trolíferas. A forte contração da despesa exploratória levará à não reposição 
das reservas exauridas por alguns poucos anos, até que tudo recomece. É 
próprio do ciclo. 

O petróleo mais caro, dependente de altos investimentos fixos, será o 
primeiro afetado e se encontram neste caso tanto os projetos de aproveita-
mento do não convencional em áreas fora dos Estados Unidos, quanto os 
do óleo pesado venezuelano. A liquefação do gás de síntese (da hulha ou de 
qualquer outra matéria-prima) para fazer gasolina sintética (pelo processo 
Fischer-Tropsch), e mesmo o aproveitamento dos derivados de metanol (ob-
tido do gás natural), são iniciativas postergadas indefinidamente. Por fim, há 
intenção de frear o crescimento do óleo não convencional norte-americano 
(light tight oil), responsável pela recuperação do refino norte-americano e 

3 Em 2016, a produção iraniana aumentou 23%, a iraquiana 10% e a saudita 3%.
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pela possibilidade de o país voltar a ser autossuficiente em alguns anos; algo 
impensável no final do século XX. 

Aliás, diante da súbita reversão das expectativas, a capacidade de 
sobrevivência dos produtores do país se revelou surpreendente e assentou 
a posição de um novo ator na cena petrolífera. Segundo a US Energy 
Information Administration, em dezembro de 2015, comparado a um ano 
antes, o volume de óleo não convencional diminuiu em aproximadamente 
700 mil bpd. Em dezembro de 2016, mais 300 mil bpd foram cortados, um 
ajuste quase imediato ao comportamento do preço do barril. Ocorre que ele 
se mostrou tão elástico à queda quanto à elevação. Em dezembro de 2017, 
a produção alcançou a média de 5,360 milhões de bpd, cerca de metade de 
todo óleo e condensado produzido no país.4

A empresa especializada nesse petróleo leve e nesse gás rico atua em 
condições bem distintas e próprias. O primeiro óleo demanda poucas semanas 
após a decisão de perfurar, a vida útil do poço não ultrapassa quatro anos 
e o investimento é muito menor do que no mar ou em novas fronteiras. A 
formação do custo mostra-se invertida em relação à convencional: a parte 
variável é muito maior que a fixa. Some-se ainda a disponibilidade de recur-
sos (compressores, sondas-perfuratrizes, trabalhadores qualificados, serviços 
especializados de sísmica e fraturamento...), o conhecimento do subsolo, 
além de centenas de firmas atuando na atividade-fim. Combinados, estes 
fatores concedem às empresas um perfil e uma agilidade até então incomuns 
na indústria. Mais importante, num domínio que escapa totalmente ao 
controle das grandes petroleiras. 

Mas não só elas. Nos Estados Unidos, a estrutura do mercado se diferen-
cia pela presença de petroleiras independentes (das majors), que insistem em 
produzir de forma convencional volumes diários entre dez e alguns milhares 
de barris. O preço deprimido e, sobretudo, a volatilidade se constituem no 
maior desafio. Na competição por recursos, aquelas especializadas nas jazidas 
de folhelho são francamente favorecidas em virtude do muito menor prazo de 
retorno e despesa de capital. Por tudo isso, e contra a maré, para gerar valor, 

4 Extraído de rochas pouco permeáveis, a produção só começou a tomar vulto na primeira metade 
da década passada e, antes da crise de 2008, ainda não superava quinhentos mil barris por dia. Em 
meados de 2014, impulsionada pelo preço, a produção deu um salto e já atingia quatro milhões 
de barris por dia. Em janeiro de 2016, quando o preço bateu no piso, a produção continuava seu 
curso, registrando uma média diária de 4,4 milhões de barris.
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as independentes enxugaram ainda mais os custos, revisaram processos, cria-
ram diferentes modelos de negócios, repactuaram condições, prazos e preços. 
Também apostaram nos ganhos tecnológicos derivados de novos equipamen-
tos, desenhos e conceitos, além do esforço de padronização, na automação e 
miniaturização. Essas empresas se contam às centenas nos tradicionais estados 
produtores do país (Texas, Oklahoma, Kansas, Lousiana, Califórnia...) e trazem 
uma densidade única ao tecido industrial do setor. 

O registro da produção no Golfo do México, depois de mais de 
cinquenta anos, não deixa de ser eloquente sobre a competência norte-
-americana. Trata-se de uma província madura, para lá de madura, onde 
a aventura off-shore só arrancou após a Segunda Guerra Mundial, como 
vimos. Mas décadas depois, naturalmente, o potencial exploratório decai 
e, assim, as recentes descobertas são menores, situam-se em águas ultrapro-
fundas, muito abaixo do solo marinho e, várias vezes, o reservatório guarda 
hidrocarbonetos em  alta pressão e temperatura. O que é interessante é que 
nem isto, nem o preço do barril, têm sido entraves. O Golfo de México 
atingiu seu recorde histórico em 2017: 1,670 milhões de barris de óleo por 
dia. De acordo com a USEIA, em 2016 sete projetos entraram em opera-
ção. Nos dois anos seguintes, contam-se mais nove projetos e, no último 
ano, o volume extraído alcançará 1,7 milhões bopd. Não é surpresa que, 
como operadora, só a Shell apareça entre as supermajors; todas as demais 
são petroleiras médias. Não é diferente no Mar do Norte, outra província 
para lá de madura. Como no Golfo, as petroleiras europeias (de dimensão 
local) assumiram os campos maduros e dão prosseguimento à exploração, 
a despeito das condições adversas.     

Sabedora de sua posição privilegiada, a Arábia Saudita tem um objetivo 
estratégico mais amplo. Considera, em especial, o gás natural que, beneficiado 
pela expansão do gás de folhelho e pelo barateamento da operação de navios-
-metaneiros (que levam gás natural liquefeito), tornou-se um concorrente de peso 
que ganhou espaço nos transportes (com veículos abastecidos com gás natural 
comprimido) e na petroquímica (com a multiplicação de crackers de eteno), 
mercados tidos como cativos pelos derivados do petróleo no século passado. A 
montante, nos últimos anos grandes plantas de liquefação do gás contido em 
jazidas submarinas foram colocadas em funcionamento na costa australiana. 

A Chevron e a Shell investiram dezenas de bilhões de dólares em 
projetos gigantescos que se arrastaram ao longo da década. Na Prelude – a 
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maior embarcação e planta industrial já embarcada em uma plataforma (na 
verdade, um navio especialmente concebido) –, oito anos após aprovado o 
projeto (2011), onze anos depois da descoberta da jazida (2006) e a despeito 
de estar posicionada desde dezembro de 2017, ainda em dezembro de 2018 a 
Shell não havia expedido nenhum metro cúbico de gás liquefeito. Em para-
lelo, dois projetos menores tomaram a frente da petroleira anglo-holandesa. 
Na costa malaia, a estatal Petronas instalou a plataforma Satu no campo de 
Kanowit. Trata-se da primeira plataforma flutuante com liquefação embar-
cada a entrar em operação, em março de 2016, um mês depois do barril de 
petróleo atingir seu valor mínimo. 

Em maio de 2018, um segundo projeto começou a operar comercial-
mente. Ele reúne uma empresa francesa, a Perenco, e a Société Nationale de 
Hydrocarbures, estatal da República dos Camarões. A plataforma Hilli Epseyo 
extrai gás proveniente de dois campos (Sanada Sud e Ebome) situados no Golfo 
de Guiné. Originalmente um navio-metaneiro, a embarcação acabou reconver-
tida. As três unidades – Prelude, Satu e Hilli – lembram por suas diferenças a 
trajetória (já abordada aqui) dos primeiros suportes de sonda de perfuração até 
chegarmos às plataformas flutuantes, aos navios-sondas e navios-produtores atuais. 
Durante as décadas de 1950 e 1960, o avanço da tecnologia também enfrentou 
a superprodução e os preços deprimidos. Isto exigiu soluções completamente 
novas, específicas para cada profundidade, incluindo seleção de desenhos, 
equipamentos e processos, diversas vezes por tentativa e erro e, enfim, a custosa 
e lenta aplicação da ciência à engenharia petrolífera em alto mar. No presente, 
um campo de gás, novidade e tanto para petroleiras tradicionais.

Ao incluir as imensas plantas australianas da Chevron, nas quais a 
liquefação se faz em terra, os quatro projetos mencionados comungam a 
natureza pioneira da iniciativa. A prova da viabilidade do negócio – liquefa-
zer o gás de jazidas submersas, para só depois escoá-lo – está demonstrada. 
No atual estágio de aprendizado, em virtude da súbita queda do preço não 
surpreendeu a postergação, quando não o simples cancelamento, dos novos 
projetos. Aconteceu em diversos campos descobertos depois da virada do 
milênio, na costa moçambicana (Coral) e do outro lado da África, na Guiné 
Equatorial (Fortuna), assim como na Austrália (Browse, Scarborough e 
Cash-Maple). Sem o poder de mudar o curso do progresso, árabes e russos 
têm motivo e instrumentos de sobra para retardarem os competidores até 
se posicionarem como líderes no comércio de GNL.



De qualquer forma, com o preço de petróleo um terço (ou metade) 
mais baixo, a nafta volta a competir com o gás natural na transformação 
química. Nas térmicas, por sua vez, o óleo combustível ganha sobrevida e, 
nas cidades, a gasolina e o óleo diesel continuam como a alternativa mais 
em conta para o consumidor. A mensagem é lapidar – não será o preço que 
viabilizará a concorrência. Sozinha, a Arábia Saudita é capaz de derrubá-los e, 
com dois ou três aliados, controlá-los nos próximos anos. Situação que deve 
perdurar enquanto a demanda crescer (mesmo que pouco) e a tecnologia 
não proporcionar fonte mais econômica e cômoda. 

Na falta de coordenação, o oligopólio, conduzido por seu líder incon-
testável, impõe uma correção que defende os interesses do grande capital 
petrolífero, e só estes, ao impedir o ingresso e atenuar o ânimo dos menores 
e de maior custo, ao diminuir o espaço dos que estão na margem do negó-
cio e também o ímpeto daqueles que abrem  as fronteiras. Tudo dentro de 
uma lógica que, é preciso sublinhar, no curto prazo constitui-se numa boa 
notícia (o preço da energia muito menor) para uma economia mundial em 
crescimento vegetativo e com um fluxo de comércio anêmico depois de 2008.




