
Petróleo na geopolítica mundial 
 

1. Fatores de consumo 
Mundo: século XX: 

 Motor de combustão; 

 Fordismo. 
 
Brasil: anos 1950: 

 Industrialização; 
 Multinacionais: 

 Automóveis; 

 Mercado interno. 
 
2. Aspectos territoriais e geopolíticos 
Países: 

 Produtores: redução da extração e exportação. 
 Reservas: maior duração e maior valor total: 

 Aumento do preço do barril1 na relação de oferta e 
demanda. 

 Importadores: demanda por aumento de oferta (redução 
de preços) e comércio regular. 

 

As diferentes formas de entendimento da produção e do 
comércio de petróleo geram tensões e conflitos armados 

ligados ao petróleo. São regiões que refletem essas tensões: 

 Pressão dos EUA contra o governo da Venezuela; 
 Sujeição do governo saudita às demandas americanas; 

(atualmente, a Arábia Saudita está buscando uma política 

externa mais pragmática com diferentes alinhamentos à 
Rússia e à China) 

 Controle sobre o petróleo iraquiano após a guerra de 
2003; 

 Aumento do controle sobre a política doméstica do Kuwait 
após a Guerra do Golfo; 

 Tentativa de aumentar a influência sobre países 
produtores de petróleo no norte da África e na Ásia 
ocidental com a chamada Primavera Árabe. (destaque para 
a Líbia). 

 
Regiões geopoliticamente importantes ligados ao comércio 

de petróleo: 

 Estreito de Ormuz: 30% do petróleo mundial; 
 Golfo de Áden; 

 Estreito de Bab’El Mandeb; 

 Canal de Suez; 

 Estreito de Málaca; 
 Mar da China Meridional. 
 

3. Evolução da geopolítica mundial do petróleo 
3.1. Início do século XX 

 Controle das regiões produtoras pelo imperialismo 
europeu; 

 Controle da extração, comércio e processamento por 
poucas empresas dos EUA e da Europa (cartel): 

 Petróleo bruto com preços baixos e estáveis. 
Com isso os benefícios e lucros do petróleo ficavam com os 

países importadores e as empresas privadas petroleiras. As 
regiões produtoras não se beneficiavam. 

 
3.2. Pós-Guerra 

 Descolonização 

 Terceiromundismo 

 Formação da OPEP 
 
Iniciativas da OPEP para assumir o controle da produção e 
comércio mundial de petróleo bruto: 

 Estatização das jazidas de petróleo e das infraestruturas de 
extração e exportação em cada país membro. 

 
3.3. Anos 1970: Crises do Petróleo 

Crise do Petróleo: 

 Instabilidade política nas regiões produtoras; 
 Redução de oferta; 

 Tendência forte e durável de aumento dos preços. 
 

Crises: 
1973: reação árabe ao apoio dos EUA a Israel na guerra do 
Dia do Perdão; 

1979/80: Revolução Islâmica no Irã; início da guerra Irã x 
Iraque. 

 
3.4. Anos 1980-90: reação dos países importadores 

 Aumento dos investimentos de extração e exportação fora 
dos países da OPEP: 

 Aumento da oferta com redução dos preços do petróleo 
bruto; 

 Redução do controle da OPEP sobre a produção e 
comércio de petróleo bruto. 

                                                           
1 1 barril = 158,98 litros 

3.5. Anos 2000-10: forte oscilação de preços 

 2000-06: superciclo das commodities: maiores valores 
reais do petróleo; 

 2008: crise econômica mundial: forte queda; 

 2009-13: recuperação dos “emergentes”: aumento dos 
preços; 

 2014-16: queda dos preços: 

 Aumento da oferta de petróleo de xisto nos EUA; 
 Alinhamento político EUA – Arábia Saudita para 

aumentar a oferta e prejudicar países exportadores de 

petróleo adversários americanos: Rússia, Irã e 
Venezuela. 

 
3.6. Final dos anos 2010 até os dias atuais 

 2016-19: acordo de controle de oferta da OPEP+ (OPEP e 
Rússia) com manutenção de preços mais elevados 

 2020: forte queda dos preços: 

 Desacordo dentro da OPEP+ sobre a redução da oferta: 

 A Arábia Saudita defendia uma redução mais 
significativa da produção de petróleo, mas a Rússia se 
opôs tendo em vista que a redução tão forte daria 
margem para o aumento da competitividade dos 

produtores de xisto dos EUA. Diante do desacordo de 
redução de oferta, a Arábia Saudita começou uma 

guerra de aumento de oferta para reduzir os preços 
prejudicando a Rússia. Essa tensão não teve 

vencedores e foi superada nos primeiros meses do 
ano de 2020; 

 Pandemia, com paralisação das atividades econômicas 
em escala mundial, redução do consumo de petróleo e 
dos preços do produto. 

 2021: abertura da economia com arrefecimento da 
pandemia: aumento da demanda e dos preços. 

 2022: Guerra da Ucrânia 
 O conflito começou em um contexto de alta das 

commodities em geral e potencializou a inflação do 

petróleo 

 Sanções contra a Rússia: dificuldade de 
comercialização de petróleo e gás natural de uma dos 
maiores jogadores mundiais de combustíveis. 

 OBS.: até agora as sanções só contribuíram para o 
aumento de preços sem prejuízos à economia russa 

pois continua havendo demanda por petróleo russo 
e o país tem acumulado altas nas exportações e no 

saldo comercial. 


