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1. SAUDAÇÕES INICIAIS
Senhores(as) delegados(as), o presente Guia Anexo tem como propósito trazer uma
orientação mais direcionada e detalhada sobre cada membro então presentes na 53ª Reunião
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), destacando pontos de relevância para a
simulação, como as peculiaridades,históricas, sociais e econômicas de cada uma das nações
representadas.
Importa ressaltar o caráter complementar deste documento, sendo a leitura integral do
Guia de Estudos, também disponibilizado, fundamental e totalmente indispensável. Ademais,
pesquisas externas aos materiais fornecidos pelo comitê são essenciais para ofertar maior
diversidade ao debate, bem como aprofundamento acerca da sua delegação.
Um estudo de qualidade e completo é ferramenta indispensável para uma melhor
desenvoltura durante os dias de simulação, gerando uma experiência única!

2. BLOCO AFRICANO
2.1. Angola
A República de Angola faz parte do grupo de 5 países observadores presentes na 53ª
Reunião da OPEP. Localiza-se na Costa do Atlântico Sul da África Ocidental e tem como
capital a cidade de Luanda. O regime político democrático vigora no país, com a
particularidade da adoção de um sistema de governo presidencialista em que o Presidente é ao
mesmo tempo Chefe do Poder Executivo e Legislativo. A língua oficial da nação é o
português, nada obstante existirem cerca de onze grupos linguísticos principais que podem ser
subdivididos em diversos dialetos (aproximadamente noventa)1.
Até o ano de 1975, o país vivia sob domínio português, tornando-se independente
meses depois da derrubada da ditadura em Portugal pela Revolução dos Cravo, ocorrida em
25 de abril de 1974, com a assinatura do Acordo de Alvor. Contudo, pouco tempo após a
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proclamação da independência, desencadeou-se o conflito conhecido como Guerra Civil de
Angola, período caracterizado por uma intensa luta política nacional2.

Imagem 01 - Assinatura do Acordo de Alvor em janeiro de 1975, momento em que Portugal reconheceu
a independência de Angola3.

Iniciou sua política de exploração petrolífera no ano de 1910, a partir da licença
fornecida à companhia Canha & Formigal para explorar uma área superior a 100 mil
quilômetros quadrados no offshore do Congo e na Bacia do Cuanza4.
A partir dos anos 70, sobretudo com o final do domínio colonial português, foram
lançadas bases para a exploração petrolífera nacional, modificadas e adaptadas após a
independência do país. Em 1973, por exemplo, o petróleo ou o crude, como chamam no país 5,
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tornou-se a principal matéria de exportação, tendo, no ano seguinte, alcançado o pico máximo
de produção nacional, com valores estimados a 172.000 bpd (barris de petróleo por dia)6.
Posteriormente, no ano de 1975, concomitantemente ao evento de independência
quanto à Portugal, 3 companhias de petróleo operaram no país detendo o monopólio do setor
petrolífero: a Cabinda Gulf Oil, a Texaco e a Petrangol. O marco dinâmico se deu em 1976,
com a implementação, pelo Governo angolano, de uma de uma das mais importantes
companhias de exploração do óleo: a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola Sonangol E.P7.
Em seguida, dois anos mais tarde, foi publicado o Decreto nº 13/78, de 26 de Agosto
(Lei das Atividades Petrolíferas), criado pelo Ministério dos Petróleos. Acontecimentos
internos, como a Independência do país e a Guerra Civil; e externos, quais sejam o aumento
do preço do barril nos anos de 1973 e de 1979, induziram o país a uma profunda
transformação no setor econômico, contribuindo todos eles para a viragem na economia local
da nação8.

2.2. Argélia
Composta por uma área aproximada de 2.382 quilômetros quadrados, a República da
Argélia é, sob aspecto territorial, o maior país membro da OPEP, bem como da África. Situase ao norte do continente, tendo suas fronteiras partilhadas com: a Tunísia, a Líbia, o Níger, o
Mali, a Mauritânia, o Marrocos e a região contestada do Saara Ocidental. A cidade de Argel é
a capital da nação. O árabe é a língua oficial do Estado, em que pese o francês e as línguas
“berberes”9 também serem faladas10.
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No quesito de poderio econômico-político, a Argélia é tida como uma potência
regional e média. Os setores de petróleo e gás natural são os principais quanto à
movimentação de recursos financeiros à nação, pois o país possui, a nível mundial, a 9º maior
reserva de gás natural e a 17º maior reserva de petróleo11. Esses setores representam cerca de
35% do produto interno bruto e de dois terços do total das exportações locais12.

Imagem 02 - Mapa mostrando os principais pontos de exploração de petróleo e gás natural na Argélia 13.

Nesse contexto, especificando a questão concernente ao óleo, cabe mencionar que a
primeira descoberta de petróleo comercial ocorreu no campo de Edjelleh, em 1956, seguida,
no mesmo ano, da revelação dos campos Hassi Messaoud, localizado no nordeste do Sahara;
Zarzaïtine-Edjeleh, na fronteira com a Líbia; e El-Borma, fronteiriço com a Tunísia14.
Depois de mais de um século de domínio colonial pela França, sendo este um dos mais
amargos da história colonial da África, o país alcançou a independência política em 1962,
após a assinatura dos Acordos de Evian, em 18 de março do daquele ano, fato que gerou
consequente declaração de cessar-fogo no dia seguinte. Posteriormente, o tratado de paz seria
submetido a referendo ao povo argelino em abril. Apenas em 5 de julho de 1962 foi
proclamada a República Democrática e Popular da Argélia. Depois da convocação de uma
11
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Assembleia Constituinte, Ahmed Ben Bella - líder da Frente de Libertação Nacional - foi
conduzido à presidência15.

Imagem 03 - Comemoração da Independência em Argel, capital da Argélia, em 05/07/1962 16.

A partir desse período, o desenho institucional da indústria de petróleo e gás na
Argélia foi progressivamente alterado pelo Governo argelino. Dentre as principais mudanças,
destacam-se: a criação, em 1963, da primeira empresa petrolífera estatal, a Sonatrach; o
controle efetuado pelo Estado na atividade de empresas britânicas e norte-americanas no país
em 1967; o ingresso na OPEP em 1969; e a decisão de nacionalizar todos os ativos da
produção e exploração do gás e petróleo no seu território local em 197117.
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Na Primeira Crise, em 1973, e na Crise atual (1979), com a elevação acentuada dos
preços internacionais de petróleo, tanto o Estado quanto a companhia nacional tiveram acesso
aos recursos financeiros necessários à condução de suas respectivas missões de salvaguardar a
economia nacional18.

2.3. Gabão
A República do Gabão, país membro da OPEP desde 1975, está situada na costa
ocidental da África Central, fazendo fronteira com o Golfo da Guiné a oeste, a República do
Congo a leste e sul, Camarões a norte e Guiné Equatorial a noroeste, com extensão territorial
de quase 270 mil quilômetros quadrados e uma das mais baixas densidades populacionais do
continente africano19. Apesar da independência da França em 1960, o Gabão permaneceu
exercendo relações estreitas com o colonizador e o uso continuado da língua e cultura
francesas. No entanto, o Estado se opunha aos laços políticos com os outros estados da África
Subsaariana, devido ao desejo de desenvolver seus recursos naturais em benefício próprio.
A influência francesa na cultura gabonesa é predominante. Os escritores
contemporâneos do Gabão se expressam quase exclusivamente em francês, com interesse
contínuo na história e tradições pré-coloniais do país20.
No cenário político, as tentativas do primeiro presidente da República, Léon M'ba,
para instituir um regime de partido único, provocou uma insatisfação entre os oficiais
militares em fevereiro de 1964. Mas M'ba, que tinha forte apoio dos interesses econômicos
franceses, permaneceu no poder sob a determinação de Charles de Gaulle, presidente da
França na época, até seu falecimento em 27 de novembro de 1967. Após a morte de M’ba,
Albert-Bernard Bongo foi eleito para assumir a presidência do Estado21.
Desde a independência, o Gabão seguiu uma política não alinhada, defendendo o
diálogo em assuntos internacionais e reconhecendo cada lado dos países divididos. Nos
assuntos interafricanos, o Gabão defende o desenvolvimento pela evolução, em vez da
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revolução, e favorece a iniciativa privada regulada como o sistema mais propenso a promover
o rápido crescimento econômico.
Ademais, o Estado dependia de madeira e manganês até o petróleo ser descoberto no
mar no final da década de 1960. As receitas do petróleo trouxeram ao governo do Gabão uma
renda sem precedentes, usada para construir infraestrutura e financiar a expansão dos serviços
de educação e saúde. Entretanto, a corrupção generalizada entre os funcionários do governo,
limitou o impacto positivo desse ganho inesperado22.
Desta feita, os orçamentos nacionais multiplicaram 15 vezes entre a década de 1960
e o final dos anos 70, quando o petróleo passou a representar 70% das exportações do país.
Apesar dos preços flutuantes e das consequentes quedas na produção, as receitas do petróleo
ainda fornecem a maioria dos orçamentos nacionais23, no qual o Produto Interno Bruto é de
3,03 bilhões de dólares24.

2.4. Líbia
A Líbia, país membro da OPEP desde 1962, está localizada ao Norte da África,
região do Magrebe, banhada pelo mar Mediterrâneo ao norte, fazendo fronteira ao leste com o
Egito, ao sudeste com o Sudão, ao sul com o Níger e o Chade e ao oeste com a Tunísia e a
Argélia25.
Em 24 de dezembro de 1951, sob tutela da ONU, a independência da Líbia foi
declarada pelo líder religioso, Emir Saíde Idris Senussi, escolhido em assembleia nacional
para governar o país. O reinado de Idris I durou até 1969, quando ocorreu ação militar que
proclamou a república no Estado e nomeou o líder Muammar al-Kadafi para governar o país,
permanecendo no poder até a presente data26.
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Imagem 04 - Kadafi durante uma Cúpula Árabe na Líbia em 1969, pouco depois de assumir o poder, junto ao
presidente egípcio Gamal Abdel Nasser (esquerda) e o presidente sírio Nureddin al-Atassi (direita)27.

A era de Kadafi trouxe diversas mudanças importantes ao país, dentre elas a tentativa
de unificar os diversos povos da Líbia, na intenção de criar um Estado e identidade distintos
do até então vivido pela realidade segregada do país. Ainda, criou novas estruturas políticas e
buscou o desenvolvimento econômico diversificado com as receitas originárias da indústria
petrolífera.
O regime também aspirou a liderança em assuntos árabes e no âmbito
mundial. Como consequência desses desenvolvimentos, a sociedade do Estado foi submetida
a um grau significativo de direção e supervisão do governo, em grande parte sob o comando
do próprio Kadafi.
Em 1956 foi descoberto o petróleo no país, próximo à fronteira da Argélia, de modo
que as primeiras concessões de exploração do óleo foram concedidas a empresas estrangeiras.
Adiante, em 1961, iniciou-se a exploração petrolífera em larga escala, com concentração
principalmente em reservas localizadas no Golfo de Sirte (campo de Zolten), a cerca de 170
km ao sul da cidade de Brega28.
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No mesmo ano o primeiro gasoduto foi construído, ligando o campo de Zoltan ao
Marsã Al-Burayqah29, iniciando um aumento de produção que em 1969 ultrapassou 3 milhões
de barris por dia30.
Inicialmente, a principal vantagem do petróleo líbio para as grandes companhias era
o fato da receita obtida com o óleo ser equilibrada com o preço real do mercado, que era mais
baixo que os demais preços tabelados. Logo, o petróleo do Estado se tornou mais lucrativo
que o dos outros países, acarretando uma produção em quantidade muito alta.
Outro fato determinante para a vantagem do petróleo da Líbia é a configuração
geográfica do país, no qual permite que os poços sejam canalizados e facilmente exportados
para fora do território líbio, assegurando um fornecimento constante para exportação.
Adiante, no ano de 1965, a Líbia havia se tornado o sexto maior exportador mundial
de petróleo e, no final de 1969, a produção do país era de 15,4% do total da OPEP e 7,5% do
total mundial31. A National Oil Corporation (NOC) da Líbia foi fundada em 12 de novembro
de 1970 e em 1973 assumiu o controle da exploração e desenvolvimento, produção,
refinamento, processamento e comercialização do combustível fóssil32.

Imagem 05 - Produção de petróleo na Líbia em média de milhões de barris produzidos por dia 33.
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Nesse sentido, os acordos de compartilhamento de produção com empresas
petrolíferas estrangeiras proliferaram e na maioria dos casos a NOC foi responsável por pelo
menos 51% das licenças de exploração. Em 1961 a Esso foi a primeira companhia a exportar
petróleo bruto da Líbia, então, quando as concessões provaram ser altamente lucrativas, outras
empresas petrolíferas independentes montaram operações similares no país34.
Em 1969, cerca de trinta e três empresas que detinham concessões tiveram seus termos
pouco apertados durante a década de 70, tendo em vista a intenção do governo em buscar
política mais ativa de nacionalização.
No âmbito político, a Líbia apoiou fortemente a OPEP em 1973 contra Israel e seus
partidários no Ocidente e a milícia libanesa foi parcialmente responsável pelas medidas da
Organização para elevar os preços do petróleo, impor embargos e ganhar controle da
produção. Como consequência dessas políticas, a produção de petróleo da Líbia caiu
consideravelmente entre 1970 e 1974, enquanto as receitas das exportações de petróleo
quadruplicaram35.
Ademais, a Líbia teve papel determinante no embargo do petróleo para os Estados
Unidos após a Guerra de Yom Kippur, no qual influenciou os parceiros árabes a não
exportarem petróleo para os EUA em razão de ter apoiado Israel durante a guerra.
Posteriormente, a Líbia de Kadafi apoiou a causa palestina e interveio para apoiá-la, bem
como outras organizações guerrilheiras e revolucionárias na África e no Oriente Médio.
Tais movimentos alienaram os países ocidentais e alguns estados árabes. Por outro
lado, o Egito declarou apoio aos Estados Unidos após a Guerra de Yom Kippur e o presidente
egípcio (Anwar al-Sadat) procedeu com movimentos para restabelecer a paz com Israel.
O descontentamento libanês eclodiu em 1977, quando foi travada uma breve batalha
entre a Líbia e o Egito, chamada de Guerra de Fronteiras, que cessou quando outros estados
árabes negociaram um cessar-fogo entre os dois vizinhos do norte da África e convenceram
Sadat a não iniciar uma invasão em larga escala da Líbia36.
No ano de 1973 o governo líbio anunciou a nacionalização e participação majoritária
em todas as outras empresas de petróleo que operam no país. Essa medida deu à Líbia o
controle de cerca de 60% da produção petrolífera nacional no início de 1974, porém, a
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nacionalização total estava fora de questão, dada a necessidade de perícia e fundos
estrangeiros na exploração, produção e distribuição de petróleo37.
Adiante, em 1977, a renda per capita do país já era a quinta mais alta da África e o
Índice de Desenvolvimento Humano liderava no continente. A receita do petróleo possibilitou
uma melhoria substancial na vida de praticamente todos os líbios.
Durante a década de 1970, o governo conseguiu grandes melhorias no bem-estar geral
de seus cidadãos. Entretanto, a Líbia continuou a ser atormentada pela escassez de mão-deobra qualificada, que teve que ser importada junto com uma ampla gama de bens de consumo,
ambos pagos com a renda do petróleo38. Devido à grande dependência do Estado das receitas
petrolíferas, a economia da Líbia está intimamente relacionada com a saúde da indústria
petroquímica.
Apesar do investimento maciço na agricultura e na indústria não petroleira, a
porcentagem do produto interno bruto (PIB) da Líbia derivado do combustível fóssil
permaneceu razoavelmente constante desde o início dos anos 70, oscilando entre 50 e 60% até
o final da década39, quando ocorreu a queda nas receitas do petróleo.
Em razão da inconstância do mercado petrolífero, Kadafi e seus associados desde que
chegaram ao poder em 1969, tentam reduzir a dependência da Líbia frente ao combustível
fóssil, sendo considerado um dos principais objetivos da política econômica do governo.

2.5. Nigéria
A República Federal da Nigéria, país membro da OPEP desde 1971, está localizada no
Golfo da Guiné, na costa ocidental da África, compartilhando fronteiras terrestres com a
República do Benim ao oeste, com Chade e Camarões ao leste e com Níger ao norte40.
Após a independência, em 1960, a política foi marcada por golpes de estado e
principalmente pelo regime militar41. O país possui baixo Índice de Desenvolvimento
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Humano (IDH): 0,37642 e com o Produto Interno Bruno (PIB) de 47,26 bilhões de dólares43.
Em 1963, adotou uma constituição republicana, mas posteriormente optou por se tornar
membro da Comunidade das Nações44.
O petróleo foi encontrado pela primeira vez na Nigéria em 1956, por intermédio de
uma operação conjunta entre Royal Dutch Shell e a British Petroleum. Porém, a produção só
teve início em 1958 pelas duas companhias; e na década seguinte outras companhias
petrolíferas estrangeiras se juntaram na exploração do óleo45.
A primeira refinaria de petróleo da Nigéria, a Alesa Eleme, próximo a Port Harcourt,
iniciou suas operações no final de 1965 com uma capacidade de 38.000 barris por dia, o
suficiente para atender às exigências internas da época. Entretanto, a capacidade da refinaria
não conseguia satisfazer as demandas que cresciam diariamente.
Assim, uma refinaria adicional foi construída em Warri e inaugurada em 1978, com
uma capacidade de 100.000 barris por dia. Essa usina era de propriedade integral de uma
empresa estatal, a Nigerian National Petroleum Company (NNPC) e em 1979 detinha 80% de
participação na usina anterior46.
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Tabela 01 - Produção, exportação e reservas petrolíferas da Nigéria entre 1966 e 1979 47.

Após a guerra civil de 1967-70, o governo da Nigéria tornou-se mais centralizado e a
ascensão petrolífera na década de 1970 contribuiu fornecendo receita fiscal para fortalecer
ainda mais o governo central. Em maio de 1971, o governo federal nigeriano, então sob o
controle do general Yakubu Gowon, nacionalizou a indústria petrolífera criando a Corporação
Nacional do Petróleo da Nigéria por meio de um decreto.
A nacionalização do setor petrolífero também foi influenciada pelo desejo da Nigéria
de ingressar na OPEP, que incentivava os estados membros a adquirir participações de 51% e
a envolver-se cada vez mais no setor petrolífero.
Embora o governo nigeriano mantivesse o envolvimento na indústria antes de 1971
por meio de acordos comerciais sobre concessões de empresas estrangeiras em operação, a
criação da Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria tornou a participação do governo na
indústria juridicamente vinculativa, consolidando seu envolvimento com o petróleo ao longo
das próximos anos e a fortalecendo ainda mais a centralização do Estado.
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Na mesma década, a Nigéria ingressou a OPEP e as enormes receitas do petróleo
enriqueceram e dominaram a economia do país, com índices de crescimento de 5 milhões de
barris para mais de 600 milhões de barris entre 1960 e 197348. Inevitavelmente, esses lucros
são distribuídas de forma desigual e ineficiente, resultando em concentração de riqueza e
poder nas mãos de uma pequena minoria.

Imagem 06 - Mapa da produção petroleira na Nigéria na década de 7049.

Com o controle do governo nigeriano sobre as receitas do petróleo, em 1972 foi
declarado que todas as propriedades que não pertenciam a uma entidade estrangeira eram
legalmente propriedade do governo. Ainda, o Estado ganhou jurisdição sobre a venda e a
alocação de concessões a investidores estrangeiros e o regime militar supervisionou vários
outros marcos importantes relacionados ao petróleo.
O primeiro marco foi uma série de aumentos nos preços do petróleo a partir de 1973
que por consequência produziu o rápido crescimento econômico nos serviços de transporte,
construção, manufatura e governo. Como isso, acarretou em grande influxo de pessoas rurais
para os grandes centros urbanos e a produção agrícola estagnou ao ponto que as culturas
comerciais, como óleo de palma, amendoim e algodão, deixaram de ser produtos de
exportação significativos.
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Esse sistema funcionou bem enquanto as receitas do petróleo se mantiveram
constantes, mas recentemente o setor agrícola tem estado em crise contínua por causa do
mercado flutuante do petróleo mundial e do rápido crescimento populacional do país. Embora
grande parte da população permaneça engajada na agricultura, pouca comida é produzida,
exigindo

importações

cada

vez

mais

caras

de

mercadorias

básicas,

como arroz e mandioca para consumo doméstico50.

Tabela 02 - Média de exportação de Commodities na Nigéria51.

Em 1978 o governo federal criou a Lei do Uso da Terra, que investiu no controle sobre
as terras do estado por governadores militares nomeados pelo regime militar federal, levando
a declaração de que todos os minerais, petróleo, gás natural e recursos naturais encontrados
dentro dos limites da Nigéria seriam propriedade legal do governo federal52.
De 1974 a 1979, enquanto os preços do petróleo continuavam altos, os empréstimos
para os principais países exportadores de petróleo, como a Nigéria, eram considerados muito
seguros. De fato, a Nigéria não realizou empréstimos extensivos até 1978, quando uma queda
no preço do petróleo exigiu que Lagos pedisse US$ 16 milhões aos mercados de capitais
mundiais.

3. BLOCO ASIÁTICO
3.1. Brunei
Brunei Darusallam, como conhecido oficialmente, é uma monarquia absoluta ou
sultanato localizado na costa norte da ilha do Bornéu, no sudeste asiático. Com história muito
50
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recente, apresenta-se na 53ª Reunião Extraordinária da OPEP como observador e sendo o 24ª
país com maior produção de petróleo em 1979, à frente de países como Equador e Síria.53
Diante da necessidade de se redigir uma constituição para o Brunei, o sultão Omar Ali
Saifuddien III formou no ano de 1953 um comitê para reunir diferentes perspectivas para tal
tarefa., sendo este, quando finalizado, autorizado por volta de 1959 pelo governo britânico.
Mais tarde, em 1966, com a decisão do Reino Unido de encerrar sua proteção ao Brunei, os
britânicos pressionaram o sultão para a implementação de um sistema democrático no
território54, visando a quebra da dependência europeia já consolidada há muito tempo. A
notícia da independência, entretanto, não constituiu clima agradável no sudeste asiático, em
especial para o Brunei, tendo em vista as tentativas incessantes da Indonésia e da Malásia de
anexarem esse pequeno território aos seus respectivos domínios nacionais. A segurança do
sultanato, portanto, estava sendo ameaçada.
A diminuição da tensão entre os três Estados só ocorreu por volta de 1976, devido a
mudança da política da Malásia e da Indonésia. Em janeiro deste ano houve a morte do então
primeiro-ministro malaio, Tun Abdul Razak, que foi substituído por Hussien Orin. A
modificação na gestão influenciou no modo da Malásia tratar sua política externa, adotando
um posicionamento amigável com o Brunei, em detrimento do agressivo instaurado
anteriormente. A Indonésia, por outro lado, decidiu adotar o mesmo posicionamento devido a
questões internas e com a finalidade de visar a estabilidade da região.55
Em janeiro de 1979, foi assinado na capital bruneana, Bandar Seri Begawan, o Tratado
de Amizade e Cooperação entre o Reino Unido e o Brunei para que fosse realizada a
independência plena deste território asiático. O documento afirmava a responsabilidade
bruneana como Estado soberano e independente após o fim do ano de 1983. Desse modo,
durante a reunião da OPEP o Estado bruneano passa por uma transição entre a dependência
britânica e a sua independência.
Apesar das dificuldades políticas encontradas, o petróleo no território não deixou de
ser explorado ao longo dos anos. Sendo explorado a partir de 1899, sendo essa a data do
primeiro poço escavado próximo a atual capital do Brunei, envolvia seis companhias de
petróleo em suas atividades. Foram encontrados diversos pontos de acumulação de petróleo e
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gás, porém muito pequenas para serem comercializadas.56 Após diversas tentativas, em 1927
foram reportadas reservas de petróleo próximo ao rio Seria. Por muitos anos, essa reserva foi
a única produtiva do sultanato, apesar dos outros 48 poços sendo explorados entre 1914 e
1960.57
Na década de 1930 a sua produção cresceu consideravelmente, expandindo para
diversos poços de petróleo na região, e ao início da década de 40 a produção já atingia mais
de 17,000 bpd58, sendo esta produção afetada pelos danos causados na área pela II Guerra
Mundial.
Em meados de 1922, foi criada a British Malayan Petroleum Company (atualmente
conhecida como Brunei Shell Petroleum), com a necessidade de exploração do petróleo para a
geração de renda para o sultanato. Após diversos anos de pesquisa e exploração, com os
avanços tecnológicos foi possível expandir a área de atuação da companhia para a busca por
reservas marítimas. Em 1956, a produção atingia 114,700 bpd.

Gráfico 01 - Crescimento do PIB do Brunei entre 1965 e 1979.59
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3.2. Indonésia
Considerada uma nação transcontinental por localizar-se entre a Oceania e a Ásia,
sendo considerado o maior arquipélago do mundo, a Indonésia é membro ativo da OPEP
desde 1962, apresentando o Dr Dubroto como vice-presidente da 53ª Reunião Extraordinária
da Organização. Sua capital é Jacarta e a moeda em circulação é a rúpia indonésia.
Após a colonização holandesa no início do século 17 e a ocupação japonesa de 1942 a
1945, a Indonésia adquiriu a sua independência com luta e negociações mediadas pela ONU
em 1949. Com a declaração de lei marcial, foi instituída, pelo então presidente Soekarno, a
“democracia guiada”. Atualmente, a Indonésia é governada pelo presidente Suharto devido a
destituição do presidente anterior em 1967.
Em 1871 ocorreu a primeira tentativa de exploração de petróleo no país, próximo ao
vulcão Tjarema, e, apesar do petróleo encontrado ter sido de alta qualidade, a busca foi
encerrada graças a falta de capital.60 Já em 1880, foi descoberta por um gestor da East
Sumatra Tobacco Company a existência de petróleo sob sua propriedade, e iniciada a
exploração em 1884, com resultados positivos adquiridos rapidamente. Posteriormente, foram
encontradas reservas de petróleo em Kruka (1887), Kampong Minyak (1896), Sumpal (1897),
Sanga Sanga (1897), Perlak (1900) e Ledok (1901).61 Nesta fase exploratória, havia cerca de
dezoito companhias diferentes por distintas áreas do país.
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Tabela 03 - Descoberta de reservas de petróleo na Indonésia, por década.62

Contribuindo com cerca de 10 a 20% do PIB no período de 1972-1979, a exploração
de petróleo entre os mesmos anos compunha mais de 50% da exportação da Indonésia,
contabilizando parcela significante da arrecadação do governo com taxas e impostos, sendo
28% em 1970 e 58% em 197563, ou seja, na década de 70 o petróleo era a principal fonte
econômica do país, tornando-se ao longo do tempo cada vez mais significativa a sua
participação no desenvolvimento econômico indonésio. Além disso, é notável a sua
importância a partir da análise da exportação de produtos manufaturados de alta, média e
baixa tecnologia em comparação com a exportação de petróleo, como mostrado no gráfico
seguinte.
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Gráfico 02 - Categorias de exportação como parcela do total de exportações (em %) 64

O desenvolvimento do mercado de petróleo no país ocorreu rapidamente graças ao
aumento de preços do barril em 1973, estabilizando-se em 1977 em 500 a 600 milhões de
barris por ano. Porém, esse fato não alterou o crescente PIB do pais ou tornou a
desvalorização da rúpia na época um fator decisivo para a economia, uma vez que ao dobrar
os preços do petróleo em 1979, a OPEP conseguiu manter a estabilização econômica dos
países que sofriam com a baixa na demanda do bem. 65
A partir do ano de 1977, a exploração de petróleo, que vinha numa crescente anual,
estabilizou-se em 500 a 600 milhões de barris por ano, porém esse fato não alterou o crescente
PIB do país, graças ao aumento dos preços do petróleo de 1974 e 1979.66
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3.3. Malásia
A Malásia, nação convidada para a Reunião da OPEP, localiza-se no sudeste asiático e
é composta por dois territórios, sendo eles a península Malaia e o as ilhas da parte norte do
Bornéu. Com sua independência em 31 de agosto de 1957, estabeleceu sua capital em Kuala
Lumpur. Reconhecida e ingressante nas Nações Unidas no mesmo ano e no Banco Mundial e
FMI no ano seguinte, a Malásia demonstra um dos melhores desenvolvimentos econômicos
da Ásia desde 1963. De maioria islâmica, a população malaia é multicultural e multiétnica
devido à colonização do império britânico e às influências indiana e chinesa no território.
O petróleo da Malásia é oriundo majoritariamente de reservas marítimas, sendo a
maioria encontrada na bacia peninsular. Entretanto, o petróleo extraído não é da melhor
qualidade, uma vez que é considerado leve, segundo a classificação API, e contaminado com
outras substâncias desnecessárias para no processo de refino do bem.67
A primeira extração de petróleo no território malaio ocorreu no final do século XIX,
com a exploração em Sarawak, localizado no oeste, pela Royal Dutch Shell. Após a
independência do Reino Unido, foram estreitados os laços de parceria entre a Malásia e a
Shell, que em 1968 inovaram com a exploração de petróleo no mar.
Anos mais tarde, o governo federal decidiu realizar a abertura de seu território para a
exploração guiada por empresas estrangeiras, tais como a Esso, Continental Oil e Mobil na
península malaia, porção leste do país, em Terengganu. Entretanto, em 1974 somente a Esso
permanecia na área. Devido a sua descoberta de gás natural na região, a empresa atingiu
rapidamente a produção de Sarawak, ultrapassando-a para 81 mil barris por dia no mesmo
ano.68
Em 1974, o parlamento malaio aprovou o Petroleum Development Act, criando a
Petroliam Nasional Berhad (Petronas), a companhia nacional de petróleo e gás.69 A Petronas
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era a empresa encarregada da extração de todo o petróleo e gás natural da Malásia, sendo
delegada a responsabilidade de desenvolver e criar valor para esses recursos no país. 70
Ainda que não participe como membro da OPEP, neste ano de 1979, o país se
consolida como o 22º maior produtor de petróleo do mundo com a produção de 284 mil barris
de petróleo por dia71, sendo essa a principal fonte de arrecadação do governo malaio e
representante de cerca de 28% das exportações totais.72 Graças aos avanços obtidos nos
último anos, o PIB da Malásia têm obtido resultados significativos no tocante ao crescimento
econômico do país, sendo notável a partir da análise do gráfico a seguir.

Gráfico 03 - Crescimento do PIB da Malásia entre 1960 e 1979.73

3.4. Síria
Localizada na Ásia Ocidental, a República Popular da Síria representa uma faixa
territorial de aproximadamente 185.180 km²74, estrategicamente localizada entre o Líbano,
Turquia, Iraque, Jordânia e Israel. Com o PIB totalizando a quantia de US$ 9,93 bilhões de
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dólares75 e uma população estimada em 8.625.69076, a Síria alcançou a sua independência da
França apenas no ano de 1946.

Imagem 07 - Localização Geográfica Síria77

Em 1948, o país participaria da intervenção árabe na Palestina contra o Estado de
Israel, conflito que resultou na derrota das nações árabes e em grande impacto e descrédito ao
governo sírio. Após anos de severa instabilidade na gestão da nação, a ascensão do Presidente
egípcio Gamal Abdel Nasse na liderança do movimento de unidade pan-árabe foi essencial na
aproximação da Síria com o Egito e ao regime comunista.
Guiado pelo Partido Baath, em fevereiro de 1958, o país abdica da sua soberania e
une-se com o Egito tornando-se a Província do Norte da República Árabe Unida. Tal tentativa
não representou forte êxito para as relações entre as antigas nações, culminando como
principal fator de ranhuras o tratamento desigual e inferiorizado do povo egípcio aos sírios,
desdobrando, de tal modo, na revolução coordenada por grupos militares da Síria, alcançando
novamente, em setembro de 1961, a independência do país.
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Nos anos seguintes, o Partido Baath retornaria ao poder instituindo em 1964 a
República Popular da Síria, a qual encontrava-se focada em programas para provocar severas
reformas sociais e econômicas, dentre as quais destaca-se a nacionalização das empresas do
país e a adoção de políticas para a erradicação das disparidades regionais e de classe.
Coincidentemente, nos primeiros anos da mesma década, o país iniciou uma grande
exploração nas reservas petrolíferas situadas no noroeste sírio. O potencial energético sírio e a
sua localização estratégica são elementos fundamentais na relevância e influência da nação
nas discussões no âmbito da 53ª Conferência da OPEP.

4. BLOCO LATINO-AMERICANO
4.1. Equador
A República do Equador é, desde 1973, um dos países membros da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo. Com extensão territorial de 283,561 km² e localizado na
América do Sul, o país possui limites com a Colômbia, o Peru e o Oceano Pacífico. Sua
população no ano de 1979 é de 7.773.000 de habitantes78. Colonizado pelos espanhóis, possui
como principal idioma o Espanhol, mas reconhece oficialmente as línguas indígenas79.
O país tornou-se independente em 183080 e a sua capital é a cidade de São Francisco
de Quito, declarada no ano de 1970 patrimônio da humanidade pela UNESCO81 por ter o
centro histórico mais preservado da América Latina.
A economia equatoriana tem como base, sobretudo, a exportação de petróleo, mais
especificamente do crude oil, de modo que o desenvolvimento econômico do país está
atrelado ao surgimento e crescimento da atividade petroleira, conforme veremos. Para além
do óleo, os principais produtos de exportação do Equador são bananas, crustáceos, peixes
processados e flores de corte82.
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A exploração do petróleo no Equador iniciou-se no final do século XIX e tem como
marco o ano de 1878 quando foi outorgada a primeira concessão para extração do óleo na
península de Santa Elena83. A partir de então, a atividade se intensificou, sendo a princípio
majoritariamente realizada por empresas transnacionais84.
Em 1972 o país sofreu um golpe militar, o qual pode ser dividido em duas fases: a
primeira, de 1972 a 1976, sob o comando do general Guilhermo Rodríguez Lara e a segunda,
denominada “Conselho Supremo de Governo”, de 1976 a 1979, formada por uma junta
militar, composta por três membros, o almirante Alfredo Poveda como representante da Força
Naval e Presidente do Conselho, o general de divisão Guillermo Durán Arcentales como
representante das Forças Terrestres e o general Luis Leoro Franco como representante da
Força Aérea.
O primeiro governo, de cunho nacionalista, teve como objetivo modernizar a
economia do país, para tanto buscou a nacionalização das reservas, da prospecção, da
produção e da comercialização do petróleo85. Nesse contexto, no ano de 1972 o Estado
fundou uma empresa petrolífera estatal, a Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana86
(CEPE) e assumiu todas as atividades relacionadas com a exploração, a exportação e
comercialização do hidrocarboneto. Os principais campos de petróleo onde a empresa atua
são os de Shushufindi, Sacha, Auca, Lago Agrio e Libertador.
No ano seguinte, em 1973, o Equador passou a integrar a Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). Embora sua produção petrolífera estivesse aquém dos
demais países membros87, o Estado equatoriano possuía interesses similares ao da
organização88, bem como uma larga expressão produtiva no âmbito da América Latina.
No final de 1975 a elite militar equatoriana depôs o general Guilhermo Rodríguez
Lara, iniciando a segunda fase do regime militar. O país passou a ser governado pelo
83
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Conselho Supremo de Governo, uma espécie de triunvirato composto pelos líderes das Forças
Armadas (Naval, Terrestre e Aérea). Durante a época, com o boom do petróleo, o acesso ao
crédito em bancos internacionais foi facilitado, induzindo ao endividamento externo do país89.
Internamente, no período do segundo choque do petróleo de 1979, o Equador vive um
momento conturbado de transição política. Entre 1978 e 1979 foram realizadas eleições
gerais, anunciando o fim da ditadura militar. Primeiro, em 16 de julho de 1978 foi realizada a
eleição presidencial; posteriormente, em 29 de abril de 1979, foram realizadas as eleições
parlamentares.
Todavia, o presidente eleito Jaime Roldós Aguilera, filiado à Concentração Forças
Popular (CPF), que recebeu 68,5% dos votos no segundo turno, assumirá a presidência do
país apenas em agosto do corrente ano.

4.2. Venezuela
A República Bolivariana da Venezuela, conhecida tão somente pelo último nome, é
um dos cinco membros fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP).
Localizado na América do Sul, faz fronteira com o Brasil, a Colômbia e com o Mar do
Caribe. Estima-se que sua população seja de 14.930.00 habitantes90 (1979), distribuídos em
uma área de aproximadamente 916.000 km². Grande parte da população vive na capital,
Caracas. De colonização espanhola, possui como idioma oficial o espanhol e foi um dos
primeiros países latinos a declarar independência, em 1830.
A economia venezuelana tem como base a exploração do petróleo. Além do petróleo e
do gás natural, outros recursos naturais explorados na Venezuela são minério de ferro, ouro,
bauxita e diamantes91.
Observa-se, pois, a importância do setor petrolífero para esse país. Desde o ano de
1914 a Venezuela é produtora do óleo, quando o primeiro poço de petróleo comercial,
Zumaque I, foi perfurado no campo de Mene Grande, na costa leste do Lago Maracaibo 92.
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Imagem 08 - Placa referenciando o primeiro poço de Petróleo explorado na Venezuela no ano de 1914 93.

Após a Primeira Guerra Mundial, várias empresas estrangeiras, especialmente as
norte-americanas, intensificaram as atividades exploratórias nessa região, de maneira que as
exportações cresceram vertiginosamente, tornando a Venezuela, a partir do ano de 1928, o
segundo maior produtor mundial de petróleo94.
Na década de 1950 iniciaram-se os primeiros movimentos para que o Estado tivesse
maior participação na indústria petrolífera e em 1959, no governo de Rómulo Betancourt,
foram suspensas novas concessões às companhias estrangeiras, bem como foi criada a
Corporação Venezuelana de Petróleo (CVP).
No ano seguinte, durante a Conferência de Bagdá, realizada em 10 e 14 de setembro
de 1960, a Venezuela, juntamente ao Irã, Iraque, Kuwait e Arábia, fundou a OPEP.
Na década de 1970 a Venezuela, motivada pela tendência mundial de vários países
exportadores de petróleo, nacionalizou a sua indústria petrolífera. O marco foi o ano de 1974,
quando foi apresentado ao Congresso o primeiro projeto de Lei de Nacionalização Petroleira.
Em 1º de janeiro de 1976 foi fundada a empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que
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se dedica a exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo da
Venezuela95.
O principal objetivo do então presidente Carlos Pérez era aumentar a participação do
setor petroleiro no desenvolvimento de outros setores da economia venezuelana e para tanto
acreditava que a nacionalização, com a recuperação do controle das atividades petrolíferas
seria a solução96.
Durante a época houve um fortalecimento da indústria e consequentemente um salto
econômico, com a elevação do PIB. Foi permitido ao governo elevar os gastos públicos, que
entre 1974 a 1977 tiveram um crescimento médio aproximado de 26%97.
Todavia, em 1978 os excessos cometidos começaram a mostrar os seus reflexos. Nesse
ano, o país apresentou um déficit em conta corrente de US$ 5,7 bilhões98. A dívida externa
também se agravou.
Em 1979, no contexto da crise petrolífera mundial, a Venezuela também se encontra
em crise interna, sendo lançado o primeiro programa de ajustes fiscais, com foco na
austeridade para a redução do déficit fiscal e externo. O gasto público deve ser reduzido e os
impostos alfandegários são elevados.
Em meio à situação caótica, em 12 de março de 1979, Luis Herrera Campíns assume o
cargo de Presidente da República, com a difícil missão de reestabelecer a economia do país.
Em seu discurso inaugural afirma receber uma “Venezuela hipotecada”99.
Mesmo com todas as dificuldades econômicas, a Venezuela ainda tem importante
papel em meio a indústria petrolífera mundial, afinal, é a 5ª maior produtora de petróleo do
mundo, produzindo 2.246.000 barris por dia100.
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4.3. México
Os Estados Unidos Mexicanos, ou simplesmente México, localizado na América do
Norte, mas de origem latina, é o quinto maior país das Américas101. Conquanto o espanhol
seja o principal idioma falado e existam outras 67 línguas de origem indígena reconhecidas,
não há um idioma oficial102. Desde a Constituição de 1917, o país é uma república federal
presidencialista, com a separação dos poderes entre ramos executivo, legislativo e judicial.
Embora não faça parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o México
é um importante produtor de petróleo à nível mundial, sendo, portanto, um dos países
observadores convidados a se juntar na 53ª Reunião Ordinária da OPEP.
O desenvolvimento econômico mexicano está atrelado ao petróleo, bem como à sua
situação política, sendo imprescindível conhecê-la. As civilizações que habitaram a região do
atual México no período pré-colombiano se caracterizam por terem sido avançadas,
destacando-se os maias e os astecas.
Em 1521, o território foi colonizado pelos espanhóis, os quais permaneceram por 300
anos, até 1821, quando, enfim, foi reconhecida a independência do país. Em seguida, o
México ficou marcado por uma instabilidade econômica e por duas guerras, uma contra os
Estados Unidos da América, que culminou em uma cessão territorial para os norte-americanos
e outra civil, que levou à Revolução Mexicana de 1910103.
Uma possível fraude eleitoral que resultou na quinta reeleição do general Porfírio Díaz
desencadeou em novembro de 1910 uma Revolução que seria o acontecimento político e
social mais importante da história mexicana no século XX. Inicialmente o movimento fora
liderado pelo político e latifundiário Francisco I. Madero e no ano seguinte realizaram-se
eleições das quais ele foi eleito. Ocorre que logo no início do seu mandato, Madero
apresentou inúmeras diferenças com os demais líderes revolucionários, provocando o
levantamento de Emiliano Zapata e Pascual Orozco contra o seu governo.
Em 1913 um movimento contrarrevolucionário, encabeçado por Félix Díaz, Bernardo
Reyes e Victoriano Huerta, deu um golpe de estado, depondo e assassinando o presidente
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Madero. Reiniciou-se no país a Guerra Civil, que só teve fim com a ascensão do exército
liderado por Venustiano Carranza, que assumiu a presidência em 1915.
Na oportunidade, a Constituição que datava do ano de 1857 foi completamente
alterada para incluir muitas das premissas e demandas sociais dos revolucionários, sendo
promulgada uma nova Constituição em 1917, que instituiu o atual sistema político do país.
Cessada a guerra, em 1920, Carranza foi assassinado e sucedido por outro líder da revolução,
Álvaro Obregón104, que governou por quatro anos. Em 1924, Plutarco Elías Calles105,
fundador do Partido Nacional Revolucionário (PNR), foi eleito Presidente.
A partir de então, firmou-se uma estabilidade política no México, que permitiu o
desenvolvimento econômico. Entre 1940 e 1980, o país experimentou um substancial
crescimento que culminou no chamado "Milagre Mexicano106".
A economia mexicana tem como base primordialmente a indústria petrolífera. Desde
antes da chegada dos espanhóis no território, o óleo já era conhecido pela população, sendo
utilizado pelos nativos para produção de incensos e para o conserto de canoas107. Entretanto,
apenas em 1869 foram perfurados poços exploratórios pela primeira vez, tanto por mexicanos,
como por empresas norte-americanas108.
O marco da produção de petróleo no México, todavia, foi no ano de 1901 quando a
produção de petróleo bruto de fato se iniciou, com o empresário californiano Edward L.
Doheny, que abriu o campo de petróleo Ebano ao longo da Ferrovia Central Mexicana109.

104

BRITANNICA,
Encyclopaedia.
Álvaro
Obregón.
Disponível
em:
<https://www.britannica.com/biography/Alvaro-Obregon>. Acesso em: 11 maio 2018.
105
BIOGRAPHY. Plutarco Elias Calles. Disponível em:
<https://www.biography.com/people/plutarcoelias-calles-9235460>. Acesso em: 11 maio 2018.
106
EMAYZINE.
The
Mexican
Miracle:
1940-1968.
Disponível
em:
<http://www.emayzine.com/index.php/history-104/history-104-week-5/180-the-mexican-miracle-19401968-statist-development>. Acesso em: 11 maio 2018.
107
Jonathan C. Brown, "Petroleum: Pre-1938" in Concise Encyclopedia of Mexico. Michael S. Werner, 2001.
Disponível em <https://books.google.com.br/books?isbn=1135973709>. Acesso em: 11 maio 2018.
108
Ibidem.
109
Ibidem.

Imagem 09 - Campo petrolífero de Ébano, retratado no início dos anos 1930, é o local onde o primeiro poço de
petróleo do México foi perfurado em 1901110.

Iniciava uma corrida massiva das empresas petrolíferas estrangeiras no território
mexicano. Em 1911, o país se tornou um exportador de petróleo em com o primeiro embarque
saindo do porto de Tampico, na Costa do Golfo111.
Contudo, o artigo 27 da Constituição promulgada em 1917 concedeu ao governo
mexicano os direitos permanentes e completos sobre todos os recursos do subsolo112, o que
causou conflitos entre o governo e as empresas estrangeiras já estabelecidas à época.
Questionava-se se o texto do artigo poderia ser aplicado retroativamente, levando à
expropriação dos direitos do petróleo pelo governo mexicano.
Os Estados Unidos da América era uma das nações mais preocupadas com a questão,
pois após a Primeira Guerra Mundial estavam aflitos com o rápido esgotamento dos recursos
petrolíferos domésticos, aumentando suas importações de petróleo bruto do México113. Em
1925, o presidente Plutarco Elías Calles decretou que as empresas petrolíferas estrangeiras
deveriam registrar seus títulos e limitar suas concessões a cinquenta anos.
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Durante a década de 1920 o México se destacou na produção de petróleo, atingindo o
ápice de exportações no período compreendido entre os anos de 1921 a 1925. A partir de 1926
a produção começou a cair e na década de 1930, com a depressão econômica mundial, a falta
de novas descobertas de petróleo, aumento da taxação e a emergência da Venezuela como
uma fonte mais atraente de petróleo, a produção caiu para apenas 20% do seu nível de
1921114.
Apenas com a descoberta do campo de Poza Rica, perto de Veracruz, em 1932, que a
produção começou a se recuperar, sendo essa a principal fonte de petróleo pelas próximas
décadas115.
Em 1938, durante o seu governo, o então presidente Lázaro Cárdenas, utilizando-se do
artigo 27 da Constituição de 1917, iniciou a expropriação do estado de todos os recursos e
instalações, nacionalizando as empresas operadoras americanas e anglo-holandesas
exploradoras de petróleo e criando a Petróleos Mexicanos (PEMEX). A companhia estatal
ficou encarregada de administrar a exploração, a produção e o comércio de petróleo,
tornando-se a maior empresa de petróleo da América Latina.

Imagem 10 - Entrada da empresa mexicana de petróleo116.

As relações do México com a Inglaterra, Holanda e Estados Unidos ficaram
abaladas, mesmo assim a PEMEX iniciou seus trabalhos de forma efetiva, de modo que a
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produção aumentou de 44 milhões de barris em 1938 para 78 milhões de barris em 1951117.
Em 1971, com a exploração de novos campos de petróleo no faixa de Tehuantepec, a
produção alcançou 177 milhões de barris118.
A cada ano o México atingia novos picos de produção de petróleo, com a descoberta
de novas jazidas. Em 1976, o Presidente López Portillo anunciou que as reservas
comprovadas de hidrocarbonetos do México haviam subido para 11 bilhões de barris e entre
1977-1980, a PEMEX recebeu US$ 12,6 bilhões em crédito internacional, representando 37%
da dívida externa total do México.
O capital foi utilizado para investir na produção, com a construção de novas
plataformas e aquisição de maquinário moderno. Em 1979, o México se destaca na produção
do óleo, sendo, portanto, um importante país nas discussões da crise mundial que se instaura.

5. BLOCO DO GOLFO PÉRSICO
5.1. Arábia Saudita
Inserido no rol de um dos 5 países membros fundadores da OPEP, o Reino da Arábia
Saudita fica localizado no continente asiático, mais precisamente na região do Oriente Médio.
Integrante da maior extensão geográfica na Península Arábica e a segunda maior dentre os
países membros da OPEP, ao norte faz fronteira com Jordânia, Kuwait e Iraque; ao leste com
Barém, Catar e Emirados Árabes Unidos; e ao sul com Omã e Iêmen. Também possui cerca
de 22% das reservas comprovadas de petróleo a nível mundial, caracterizando-se como o país
de maior exportação do óleo do mundo. A capital do país é a cidade de Riade, e o árabe a
língua oficial da nação. O sistema de governo é uma monarquia absoluta, de natureza
teocrática119.
O moderno Estado saudita foi fundado pelo último rei, Abdelaziz bin Saud. Em 1902,
Abdelaziz bin Saud se apoderou de Riade, continuando suas conquistas, entre os anos de 1913
e 1926, com a incorporação dos territórios de Al-Ahsa, Al-Qatif, Nejd, e Hijaz.
Posteriormente, por meio do Tratado de Jidá, assinado em 20 de maio de 1927, o Reino Unido
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reconheceu a independência do reino de Abdelaziz, renomeado cinco anos mais tarde, como
Reino da Arábia Saudita120.
No âmbito econômico, destaca-se a produção de petróleo, iniciando-se no país na
década de 30, a partir da concessão do Reino saudita para empresa a Standard Oil of
California (Socal) buscar petróleo no país, a qual criou uma subsidiária chamada California
Arabian Standard Oil Company (Casoc), que passou a explorar o óleo na região121.
Nesse contexto, após três anos de exploração, na data de 3 de março de 1938, foi
descoberto petróleo na Arábia Saudita, a uma profundidade de 1.440 metros no campo
petrolífero de Dammam122.
Tal feito, constituiu um marco para a transformação econômica do país e para o
fortalecimento de seu papel na geopolítica mundial, principalmente em face que, logo depois,
foi descoberto as maiores reservas de petróleo do planeta no país123.
Nos anos 40, a Casoc, empresa no controle do petróleo da Arábia Saudita, mudou seu
nome Arabian American Oil Company (Aramco). Do mesmo modo, o Governo arábico,
percebendo a sua importância em participar dos lucros advindos do óleo, modificou a política
de concessões, determinando que o lucro obtido seria dividido pela metade entre sauditas e
americanos124. Dessa forma, verificou-se um aumento, entre 1944 e 1951, da produção diária
de petróleo cru saudita em mais de vinte vezes125.
Em relação à política internacional, no ano de 1945 o país se tornou membro da
Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe. Igualmente, na Conferência de
Bagdá, a partir de uma ação inicial conjunta com a Venezuela, somada com as forças do Irã,
do Iraque e do Kuwait, em 14 de setembro de 1960, o Reino da Arábia Saudita modelou a
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fundação da OPEP126. Ademais, neste mesmo ano, o Reino da Arábia Saudita foi destaque na
produção mundial de petróleo no grupo da OPEP, representando o percentual de 13,23%127.

Imagem 11 - Conferência de Bagdá, em 1960. No centro da imagem, representante do Reino da Arábia Saudita.
Ao lado, membros da Venezuela, Iraque, Irã e Kuwait128.

Na relação da Arábia Saudita com a OPEP na administração do mercado internacional
de petróleo, a nação se destacou como o produtor “pulmão” ao absorver as flutuações de
oferta e demanda para manter os preços de monopólio. Assim, a Arábia Saudita escolhia o
preço que maximizasse sua riqueza intertemporal, considerando a reação das firmas
competitivas internacionais129.
Nesse sentido, a característica única do país supracitado é sua importância estratégica
como fornecedor de petróleo além de aspectos puramente comerciais. Sua disposição e
habilidade de manter excesso de capacidade produtiva, além de atuar como produtor
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“pulmão” para atender variações de mercado, são funções que não podem ser atendidas por
qualquer outro país produtos de petróleo, haja vista deter das maiores reservas do óleo no
mundo130.
Portanto, seu papel é central ante à estabilidade e à operação ordenada do mercado
internacional de petróleo. Sem o excesso de capacidade deste país, haveria ciclos mais
acentuados na indústria do petróleo que poderiam desestabilizar empresas e nações. Isso pôde
ser comprovado por meio da influência do país na Primeira Crise do Petróleo de 1973 e na
atual Crise, ano de 1979.

5.2. Barém

O Reino do Barém, país observador convidado a comparecer à 53ª Reunião
Extraordinária da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é um arquipélago
composto por 35 ilhas e localizado no Golfo Pérsico. Foi protetorado do Reino Unido de 1861
até 1971, quando se tornou independente, sob a forma de um emirado. Sua capital Manama é,
além da cidade mais populosa, a sede do governo e o centro comercial de todo o país.
Símbolo da sua nova fase, a Constituição de 1973 trouxe consigo o regime
monárquico, onde o governo seria representado por um primeiro-ministro e o dever legislativo
ficaria a cargo da Assembleia Nacional, unicameral, composta por 30 membros eleitos por
sufrágio universal (mesmo sendo o direito de voto restrito a homens) e 14 membros do corpo
ministerial.
Apesar da realização de uma eleição logo após ser promulgada a Constituição, dois
anos depois, em 1975, a mesma viria a ser revogada pelo Emir Isa ibn Salman Al Khalifa,
desconstituindo a Assembleia e fazendo com que o governo do país se desse em estado de
emergência até então. Outro fator que demonstra a rigidez política do Barém é o fato de que
seu primeiro-ministro, que assim como todo o gabinete é membro da família real e escolhido
pelo emir, mantém-se no posto desde a sua nomeação, em 1971.
Por outro lado, culturalmente o país é mais aberto. Apesar de possuir predominância
árabe, além do culto ao Islã, sendo muito semelhante à dos seus vizinhos da região do Golfo
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Pérsico, há a convivência pacífica com as demais religiões. Além disso, demonstra-se um
local receptivo para estrangeiros, parte devido ao seu potencial econômico, hospedando
pessoas de locais como Índia, Paquistão, Irã, Egito e Malásia.
No campo econômico, o Barém tomou destaque internacional com a descoberta de
petróleo em 1931, sendo o primeiro país árabe do Golfo Pérsico a começar a exploração do
bem. Todavia, a produção de óleo cru e suas reservas começaram a decair no início da década
de 1970, o que levou o emirado a diversificar sua economia131, investindo no processamento e
refinamento do petróleo, bem como em metalurgia e serviços bancários, sendo referência na
região e valorizando a sua moeda, o dinar bareinita.

Imagem 12 - Placa relativa à descoberta da primeira reserva de petróleo no Barém e Golfo Pérsico 132.

Seu pioneirismo na exploração petrolífera levou o Barém a formar fortes alianças
diplomáticas133 logo após a sua independência do Reino Unido, em 1971, com países como
Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, sendo esses membros da OPEP, e
Paquistão, Estados Unidos da América, além dos britânicos.
A história do petróleo no território bareinita é indissociável da Bahrain Petroleum
Company (BAPCO), que detém os direitos de exploração até hoje. A BAPCO foi fundada em
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1929 pela Standard Oil Company of California, visando desenvolver atividades no Barém, o
que viria a começar no ano seguinte.
Já em 1932 foi descoberto o campo de Awali134 – que significa lugar elevado em árabe
–, o primeiro de todo o Golfo Pérsico. O futuro promissor fez com que a empresa
desenvolvesse sua sede na localidade, fundando um município com o mesmo nome do campo
de petróleo, para onde foram levados técnicos e engenheiros de outros países.
No ano de 1936, foi construída a sua refinaria de petróleo e metade das ações da
empresa foram adquiridas pela TEXACO. Todavia, em 1975 o governo bareinita adquiriu
mais de 60% das ações da BAPCO, tornando-se seu maior acionista e determinando o rumo
de suas operações. Como parte da nova política da companhia, foi criada a Bahrain National
Oil Company (BANOCO)135 – responsável por aglomerar a antiga BAPCO – e muitos de seus
empregados vindos de nações ocidentais foram expatriados, dando seus postos à baremenses.
Devido à sua postura internacional de mediação e economia pujante, o Barém
representa um forte negociador nas relações entre países, sendo membro afiliado à ONU e
Liga Árabe desde sua independência, em 1971, bem como do FMI e Banco Mundial desde
1972. Apesar de não ser membro da OPEP, mantém fortes acordos com seus membros,
incluindo o Irã, Catar e Arábia Saudita, todos membros da Organização.

5.3. Catar
Dentre os países do Oriente Médio que participarão da 53ª Reunião Extraordinária da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo, encontra-se o Catar, península no Golfo
Pérsico que é ligada ao continente pela sua fronteira com a Arábia Saudita. Além de ser o
menor em tamanho territorial e população, foi o primeiro membro efetivo da OPEP, ou seja, o
primeiro a ter o pedido de filiação aprovado pelos 5 membros fundadores da organização, no
ano de 1961.
O Estado do Catar foi um protetorado britânico de 1916 até 1971, quando se tornou
um Estado independente e soberano reconhecido. O poder de influência do Reino Unido na
Ásia começou a decair após a Segunda Guerra Mundial, levando à independência da Índia e
do Paquistão, em 1947, e à ascensão de um movimento pró-retirada britânica dos emirados
árabes no Golfo Pérsico durante os anos 1950.
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Apesar disso, o anúncio oficial de que deixaria de controlar politicamente o Golfo só
veio em 1968, o que levou o Catar, junto do Barém e outras 7 nações a se organizarem sob
uma federação única. Mesmo assim, questões políticas fizeram o país e seu vizinho bareinita a
se desvincular do acordo, enquanto que os demais se uniram e formaram os Emirados Árabes
Unidos136.
Sua Constituição, promulgada em 1970 em caráter provisório (e revisada em 1972,
após a sua independência), mas que continua em vigor, traz a monarquia absolutista como
modelo de governo, sob a forma de um emirado; o Islã como religião oficial; a xaria como lei
fundamental; o árabe como língua oficial; e Doha como sua capital. Devido a hereditariedade
inerente ao regime adotado, a família Al Thani permanece no poder há cerca de 200 anos 137.
A primeira revisão da carta constitucional se deu em fevereiro de 1972 138, quando o
então Xeique Khalifa depôs seu primo, o Emir Ahmad, e se tornou monarca, o que foi visto
pelo Ocidente como um golpe de estado, mas tomado como uma sucessão natural pelos
catarianos.
Algumas das principais mudanças realizadas foram emendar a Constituição para
aumentar o número de membros do corpo ministerial e reduzir os poderes do sucessor ao
trono ao passo que aumentaria os seus. Enquanto emir, é de sua responsabilidade a nomeação
do primeiro-ministro, bem como o exercício “complementar” da atividade legislativa.
Já o legislativo é representado pela Assembleia Consultiva, ou Majlis al-Shura,
unicameral, composta por 35 membros apontados pelo emir, que tem autoridade limitada, pois
cabe ao Conselho de Ministros propor leis, à Shura analisar e ao monarca dar palavra final em
todos os casos. Por fim, o judiciário é complexo, contando com a Suprema Corte
Constitucional, a Suprema Corte de Cassação, tribunais de primeira instância, apelação,
administrativos e os que aplicam a xaria.
Principal fonte econômica atualmente, a busca por petróleo na península se iniciou em
1925139, quando a Anglo-Persian Oil Company (APOC) visitou a capital Doha e realizou
estudos geológicos. Apesar de inconclusivos, os resultados foram positivos. Em 1932, com a
descoberta de óleo no Barém, pelos americanos, na figura da Standard Oil Company of
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California, a APOC viu o potencial expansivo da concorrência e conseguiu com o xeique uma
concessão por 2 anos para exploração.
Após indícios contundentes da presença de petróleo nas montanhas de Dukhan, em
1936 a AIOC, por meio de sua recém-criada subsidiária Petroleum Development (Qatar) Ltd.
(PDQ)140, conseguiu outra concessão para a exploração do território. Em 1938, o poço
Dukhan 1 começou a ser perfurado, apenas terminando as obras dois anos depois.
No início dos anos 40, Dukhan 2 e 3 foram perfurados, mas as operações tiveram de
ser pausadas devido à Segunda Guerra Mundial, chegando a ser bombardeados. Após 1947,
após a cessação do conflito bélico, foram reconstruídos os poços e perfurados outras dezenas.
O campo Dukhan141 – localizado próximo ao campo Ghawar da Árabia Saudita, maior
reserva do mundo – é a única reserva continental de óleo e gás do Catar e conta com três
setores: Khatiyah, Fahahil e Jaleha/Diyab. A produção de petróleo se iniciou em Khatiyah, e
Fahahil e Jaleha começaram em 1954 e 1955, respectivamente. Dessas unidades, apenas a
estação Diyab não possui estruturas de processamento e refino, enviando sua produção crua
para Jaleha.

Imagem 13 - Mapa das reservas de petróleo e gás onshore e offshore do Catar142.
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Além disso, o Catar também dispõe de fontes offshore, em alto mar, que ficaram sob
concessão da Shell Company of Qatar (SCQ), subsidiária da Shell Overseas Exploration
Compay (SOEC), após o fracasso nas negociações com a canadense International Marine Oil
Company (IMOC), que não possui estrutura e equipamentos necessários para desempenhar as
atividades necessárias.
Os estudos geológicos se iniciaram em 1953, mas apenas encontraram poços
produtivos na década de 60, sendo estes os campos Idd al-Sharqui (dividido nos polos norte e
sul) e Maydan Mahzam. Também nessa década foi iniciada a exportação de petróleo oriundo
da parte norte do campo Idd al-Sharqui. Contudo, o maior campo offshore só foi descoberto
em 1970, sendo chamado de Bul Hanine.
A nacionalização do petróleo catariano começou em 1972143, logo após a sua
independência, com a criação da Qatar National Oil Company (QNOC), estatal fundada para
gerir a cadeia produtiva do petróleo no país. Um ano depois, a QNOC adquiriu 25% das açõs
da SCQ, exploradora do óleo offshore, e da Qatar Petroleum Company (QPC), versão
renomeada da já existente PDQ que detinha a concessão para explorar o campo Dukhan.
Em 1974, foi criada a Qatar General Petroleum Corporation (QGPC), posteriormente
batizada de Qatar Pretoleum (QP), que passou a deter 60% da QPC e SCQ. A saga chegou ao
fim em 1977, com a integralidade das cotas sendo de propriedade do Estado, que passou a
gerir todas as etapas da produção à exportação do petróleo catariano.
Quanto à sua política externa, o Catar não se deixou ser ultrapassado por ser menor
que seus vizinhos, buscando sempre realizar alianças fortes, como fez com o Império
Otomano, Reino Unido, assim como seus vizinhos como o Barém. Assim, mesmo com seu
grande potencial econômico e a valorização do rial catarense no mercado internacional, o país
termina figurando dentre as principais potências do mundo.
Vale salientar que a sua participação no âmbito das organizações internacionais tem se
dado de maneira ativa desde antes da sua independência, filiando-se à OPEP em 1961, ONU e
Liga Árabe em 1971 e ao FMI e Banco Mundial no ano seguinte.
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5.4. Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos (EAU), país árabe localizado no Golfo Pérsico, é um dos
membros da OPEP. Sua independência foi adquirida a partir da saída do Reino Unido do
território do Golfo, em 1968, fato que gerou e intensificou conflitos de cunho territorial na
região, em geral motivados pelo petróleo presente na região. Sem medir esforços para unificar
o Golfo, líderes de Abu Dhabi e Dubai resolveram tomar partida e unir os dois emirados em
18 de fevereiro de 1968.
Com a declaração de independência do Reino Unido em 2 de dezembro de 1971 pôde
unir-se como a confederação de monarquias árabes vista atualmente, sendo dividida em sete
emirados com soberania, sendo eles Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras alKhaimah, Fujairah e Abu Dhabi, sendo este último onde localiza-se a capital da nação.
Posteriormente foram agregados Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e
Fujairah. Houve a tentativa de agregar outros emirados à federação, como Qatar e Bahrain,
porém devido às diferenças de desenvolvimento estes decidiram pela independência em 1971.
A organização política dos Emirados Árabes foi idealizada a partir dos laços familiares
e das uniões já estabelecidas anteriormente pelos emirados. O presidente do EAU é o líder
(sheikh) em Abu Dhabi, a segunda maior cidade e centro das atividades políticas, industriais e
culturais da nação, enquanto o primeiro-ministro é o líder (sheikh) em Dubai. Nove dos vinte
e quatro ministros são membros das famílias dos sheikhs.144
Tornou-se membro da OPEP em 1967145, e com a adoção de uma Constituição,
oficializada em 2 de dezembro de 1971, pôde ingressar também nas Nações Unidas em 9 de
dezembro do mesmo ano, juntando-se no ano posterior ao Banco Mundial e ao FMI, ambos
no dia 22 de setembro. Durante a 53ª Reunião Extraordinária da OPEP, o presidente será o Dr
Mana Saeed Otaiba, economista natural dos Emirados Árabes Unidos.
Sua economia é bastante dependente da produção e exportação de petróleo, possuindo
reservas tanto no mar quanto em terra. A previsão para o ano de 1980 é que os setores não
relacionados à exploração de petróleo no país represente cerca de 44% do PIB, sendo assim
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notável a importância do petróleo para a manutenção da economia do país. Com um PIB
crescente, graças a descoberta e exploração de petróleo por toda sua extensão territorial, os
Emirados Árabes puderam manter um crescimento econômico que representa, atualmente, o
segundo maior PIB da região.
Relativa importância dos setores não relacionados ao petróleo nos EAU
SETORES

1975

1980146

Agricultura

0.7

0.9

Manufaturados

0.9

6.9

Eletricidade e água

0.5

1.3

Construção

9.0

8.3

Comércio, restaurantes e hotéis

9.3

9.0

Transporte, armazenagem e comunicações

3.0

3.4

Financiamentos e seguros

1.6

3.5

Mercado imobiliário

2.5

3.8

Serviços do governo

4.8

7.0

Tabela 04 – Percentual do PIB de setores não relacionados ao petróleo147

Gráfico 05 - PIB dos Emirados Árabes Unidos de 1973 a 1979.148
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Gráfico 06 - Crescimento do PIB (%)149

Diante dos dados apresentados, é necessário elencar os fatores que geraram esse
crescimento econômico ímpar dos países do golfo, em especial dos Emirados Árabes. Tendo
em vista a recente conquista da independência por parte dos emirados, a cronologia referente
aos acontecimentos que marcaram a relação do país com o petróleo inicia-se em 1960, quando
houve a descoberta pela Trucial Coast Oil Development Company (hoje conhecida como Abu
Dhabi Petroleum Company ou ADPC) de petróleo no território unido.150
Com diversas modificações de taxas e porcentagens ao longo da década, foi possível
notar que as negociações nem sempre fluíam como o esperado pela OPEP, gerando certa
instabilidade para os países membros. A tentativa de controlar os preços oriunda dos países
ocidentais, em especial os Estados Unidos da América, era constante e influenciava na
produção e exportação de petróleo dos países da OPEP, sendo assim um dos entraves para a
execução de planejamentos da organização.
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Em 1971, os Emirados Árabes Unidos nacionalizam a exploração de petróleo e criam a
Abu Dhabi Oil Company (ADNOC). Após a recomendação de embargo para os países não
aliados da OPEP em outubro de 1973, seguido do corte de 25% da produção com ameaças de
expansão para mais 5% em novembro e do aumento dos preços do barril em dezembro, os
Emirados Árabes consegue se manter como a maior economia da região – mensurado pelo
PIB – ao fim do ano, porém houve o crescimento estabilizado em 14,5% ao ano entre 1970 e
1973.151 Nos anos seguintes, com a manutenção das políticas já realizadas pela OPEP de
aumento de preços e controle de produção, os EAU pôde se beneficiar economicamente do
panorama mundial, fato comprovável pelos índices de crescimento do país, fechando o ano de
1979 com a produção de aproximadamente 1747 mil barris de petróleo por dia, o 12º maior
produtor do mundo.152

5.5. Irã
Marcado como o berço da civilização Persa, a Monarquia do Irã localiza-se na região
da Ásia Ocidental, apresentando a extensão territorial de aproximadamente 1.745.200 km²153 e
contingente populacional estimado em 37.252.700154. Palco da Revolução Iraniana, a nação
enfrentou anos de guerra civil, sendo essa encerrada em 1979, emergindo como novo líder o
Aitolá Ruhollah Khomeneini.
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Imagem 14 – Localização Geográfica do Irã155.

Apesar do PIB estimado em 90 bilhões de dólares156, quando analisada sua
distribuição por habitantes (PIB per capita), a monarquia apresenta um valor médio de US$
2,852 por pessoa. Importa mencionar que durante o governo do Xá Pahlavi o país estava
assolado por forte concentração de renda, sendo marcado pela pobreza extrema da população
e gastos exorbitantes de uma pequena camada da população.
Em decorrência da sua grande reserva petrolífera, no final do século XIX, a GrãBretanha negociou com a Pérsia (antigo Irã) acordos de exploração do recurso tratado. Nesse
quadro após a descoberta do campo de petróleo em Masjed Soleiman em 1908, foi fundada a
companhia britânica Anglo-Persian Oil Company (APOC), atuando como a primeira empresa
responsável pela extração do bem em todo o Oriente Médio157.
Renomeada em 1935 de Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), o Parlamento Iraniano
(Majis) no mês de março de 1951 votou pela nacionalização da companhia158. Tal atitude
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levou aos países estrangeiros, com pressão da britânica, ao embargo petrolífero ao Irã,
levando ao fechamento da refinaria de Abadan, bem como a retirada da AIOC do país e
focando sua produção nas reservas do Golfo Pérsico, sendo o responsável pela eliminação da
principal fonte renda do país.
Com a ascensão do governo pró-ocidente do Xá Pahlavi, as atividades petrolíferas da
nação voltaram a fluir. Em 1954, a AIOC mudou o seu nome para British Petroleum (BP),
tentando resgatar a sua posição na produção e exploração do petróleo iraniano, realidade
distinta da opinião pública, qual era contrária à atividade estrangeira. Com pressão dos
Estados Unidos, a BP passou a participar como membro de um consórcio de empresas ora
responsáveis pela volta do petróleo iraniano ao mercado internacional, a Iranian Oil
Participants LTD (IOP), também conhecida como as Sete Irmãs.
Em 1960, o Irã, juntamente com a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque e a Venezuela,
fundou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A organização fundada
durante a Conferência de Bagdá apresenta como objetivo a coordenação centralizada da
política petrolífera entre os seus membros.

Imagem 15 – Reunião dos Líderes da OPEP em 1960159

No mesmo ano, o Irã passou por grande período de instabilidade política pela fraude
das eleições parlamentares160. Foi com o aumento do preço do petróleo (1963-1973) e o
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crescimento de sua exportação em (1963 e 1967), a balança comercial iraniana voltaria a
crescer, todavia, tais melhorias apenas atingiam as elites, o governo e os intermediários das
companhias ocidentais, mantendo as disparidades socioeconômicas das camadas mais pobres.
No despontar da primeira crise do petróleo (1973), o Xá concedeu o total controle do
petróleo para National Iranian Petroleum Company (NIOC) e expropriou as demais
companhias estrangeiras da região. O crescimento da inflação no país foi responsável pela
falência dos pequenos comerciantes, os quais não conseguiam competir com o mercado
exterior, acarretando o desemprego de milhões de pessoas161.

Imagem 16 – Logo da NIOC162

5.6. Iraque
Com contingente populacional de 13.257.800 habitantes163 distribuídos na faixa de
terra de 438.320 km²164 entre a Arábia Saudita, Irã, Jordânia, Kuwait, Síria e Turquia, o Iraque
galgou a sua independência da Grã-Bretanha em 1932, apesar da manutenção da grande
influência do Reino Unido na região.
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Imagem 17 – Localização Geográfica Iraque165.

Entre 1947 e 1949, a Monarquia do Iraque participou ativamente na Guerra ÁrabeIsraelense, a qual tratou da rejeição da do Plano da ONU de Partição da Palestina em um
estado árabe e um estado judeu166. Firmado em novembro de 1947, o plano da ONU para a
criação do Estado de Israel atuou como gatilho para o despontar da Guerra Civil na Palestina,
fator responsável pela precipitação do fim do Mandado Britânico na região. Apesar dos
diversos acordos bilaterais de cessar-fogo e o do armistício israelo-árabe em 1949, as tensões
históricas ainda são presentes entre as nações até a presente década.
Submerso durante o ano 1950 em uma forte crise política decorrente das inconstâncias
vividas no final da década passada, o Iraque, como resposta à criação da República Árabe
Unida, formou a Federação Árabe do Iraque e Jordânia, a qual viera a ser dissolvida poucos
meses depois de sua fundação, em 1958.
No mesmo ano a Monarquia Iraquiana viria a sucumbir através da ação militar
liderada pelo General Abd al-Karim Qasim, dando origem à República do Iraque governada
pelo presidente Muhammad Najib ar-Ruba'i e o primeiro-ministro Abd al-Karim Qasim. Na
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vigência do modelo republicano foram adotadas diversas reformas sociais e democráticas,
assim como a aprovação de uma nova constituição.
Nesse período também se destaca pelo início do processo de nacionalização do
petróleo iraquiano com a fundação da Iraq National Oil Company (INOC) em 1966. Criada
estritamente com fins protecionistas e nacionalistas, foi vetado à INOC a formação de
parcerias com empresas petroleiras estrangeiras, havendo como única exceção ao pacto
Iraquiano-Soviético de 1967.
No ano seguinte, em 1968, o Iraque viveria uma nova mudança de governo com a
queda do presidente Abdul Rahman Arif, assumindo ao poder o Partido Baath, com o seu
líder o general Ahmed Hassan al-Bakr atuando no cargo máximo da República Iraquiana.
Com a nova configuração formada, o petróleo foi totalmente nacionalizado e o tratado de
amizade com a União Soviética foi ratificado.

Imagem 18 – Presidente Iraquiano Ahmed Hassan al-Bakr167.

Nos anos subsequentes, o país passaria por um extensivo aumento nos rendimentos do
petróleo, efeito decorrente do aumento do preço do produto internacionalmente no ano de
1973. A exploração totalmente nacionalizada do bem não-renovável atuou como principal
mecanismo para o enriquecimento do Estado iraquiano, fator conjugado à descoberta da
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em:

reserva petrolífera nas proximidades de Bagdá em 1975168. A nacionalização do petróleo
iraquiano representou em dados econômicos um salto de mais de 30 bilhões de dólares no PIB
do país entre os anos de 1973 (US$ 5,134 bilhões) e 1979 (US$ 37,816 bilhões)169.

5.7. Kuwait
O Estado do Kuwait é um dos 5 membros fundadores da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo, junto do Irã, Venezuela, Iraque e Arábia Saudita, fazendo fronteira
com os dois últimos. Em árabe, seu nome significa “fortaleza construída perto da água” e,
apesar de ser um dos menores países do mundo, com a maior parte de seu território sendo
composta pelo Deserto da Arábia, sua participação na geopolítica global é forte.
Após a Primeira Guerra Mundial, emergiu como um xecado sob protetorado britânico,
como permaneceu até 1961, ao se tornar um emirado independente. Como parte das novas
políticas adotadas, a antiga moeda, rupia do Golfo, que era impressa pelo Banco Central da
Índia, foi substituída pelo dinar kuaitiano.

Imagem 19 - Xeique Abdullah III Al-Salim Al-Sabah assinando o tratado de independência do Reino Unido em
19 de junho de 1961170
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Marco da nova fase pela qual passava o país, em novembro de 1962 foi promulgada a
Constituição do Kuwait, que estabeleceu, dentre outros provimentos, o regime monárquico
constitucional e o islamismo como religião oficial. Devido ao fato de ter sido embasada nos
princípios democráticos do ordenamento francês, reunindo características de sistemas
presidencialistas e parlamentaristas, é reconhecida como a mais liberal do Golfo Pérsico.
O Estado possui claras divisões entre os três poderes, independentes entre si. O emir,
representante da família real, detentor de um cargo hereditário, é o comandante-chefe das
forças armadas e o responsável por indicar o primeiro-ministro, a quem cabe governar o país e
escolher os demais membros do corpo ministerial.
Por sua vez, o judiciário possui duas instâncias ordinárias e é encabeçado pela Corte
Constitucional. Não obstante, há de se falar também da Assembleia Nacional, unicameral,
composta por 50 membros eleitos a cada 4 anos, que é o parlamento mais antigo eleito por
voto direto dentre todos os países árabes do Golfo.
Apesar da grande participação da sociedade civil na política, há uma grande parcela da
população marginalizada. Isso se dá porque a concessão de cidadania a estrangeiros se tornou
mais rígida com a lei de imigração de 1959171, e os chamados bidunes172 – ou apátridas,
mesmo sendo nascidos no Kuwait, residentes de longa data ou terem constituído família com
kuaitianos – não têm direitos políticos, nem à saúde ou educação, não sendo protegidos pela
Constituição. Vale salientar que essa problemática se repete nos demais países árabes173.
Antes da descoberta do petróleo, a economia kuaitiana era baseada no comércio
internacional, especialmente de pérolas. Todavia, com a crise econômica da década de 20, o
mercado europeu, principal importador de seus produtos, entrou em recessão, e,
consequentemente, a economia do Kuwait também.
A situação mudou quando foi descoberto petróleo em seu território, no ano de 1938,
pela Kuwait Oil Company (KOC). Todavia, esse projeto se iniciou em 1912, após a
descoberta de petróleo no Irã, o que levou o governo britânico a iniciar uma série de estudos
geológicos no Kuwait a fim de averiguar a situação local. Após prospectos positivos, iniciouse um período de negociações entre o governo kuaitiano e as companhias Anglo-Persian Oil
Company (APOC) e a americana Gulf Oil Corporation (GOC), realizadas de forma
individualizada.
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Em tempos da Grande Depressão, o emir buscava as condições que melhor
beneficiassem o país, de forma a retirá-lo da crise instaurada com a queda nas exportações de
pérolas para a Europa. A situação viria a se pacificar em 1933, quando as empresas decidiram
atuar juntas no país sob a joint venture Kuwait Oil Company (KOC), que começou suas
operações no ano seguinte, por meio de uma concessão pelo período de 75 anos.
Depois da descoberta do campo Burgan, as atividades, até então intensas, tiveram de
ser pausadas em 1942, devido à Segunda Guerra Mundial, retornando apenas em 1946, um
ano após o fim do conflito, quando se deu início à “Era Dourada” do Kuwait. O período de
prosperidade teve seu ápice em 1961, quando deixou de ser protetorado do Reino Unido. Em
1963, houve a primeira eleição parlamentar, tornando-se o primeiro país árabe do Golfo
Pérsico a estabelecer uma constituição e um parlamento.
O complexo Grande Burgan174 é composto por três campos petrolíferos, sendo Burgan
a segunda maior reserva de petróleo do mundo, atrás apenas do campo Ghawar, na Árabia
Saudita. Passados alguns anos, foram descobertos os campos Magwa, em 1950, e Ahmadi175,
em 1952, mas esses últimos só entraram em atividade no ano de 1955176.
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Imagem 20 - Mapa estrutural do campo Grande Burgan, no Kuwait 177

Na década de 70, entusiasmados com a prosperidade trazida pelo petróleo, além da
influência da OPEP nos movimentos de nacionalização das petroleiras presentes na região, o
governo começou a adquirir cotas da KOC, até que, em 1975, após uma série de negociações
com a APOC e GOC, a empresa se tornou estatal178.
Atuando de forma paralela e complementar, a Kuwait Oil Tanker Company
(KOTC)179 surgiu em 1957 para desenvolver as exportações do óleo, realizando o seu
transporte. Apesar de ter iniciado integralmente com capital particular, em 1976 o Estado
passou a deter 49% de suas ações.
Por último, há de se mencionar a Kuwait National Petroleum Company (KNPC),
responsável pelo refino do óleo, gás natural liquefeito e distribuição de combustíveis no país
desde 1960, que começou como uma sociedade entre o Estado e setor privado, mas que foi
estatizada em 1975.
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O impacto do petróleo na economia kuaitiana se deu de diversas formas, a começar
pelo desenvolvimento das instituições financeiras. O Banco Nacional do Kuwait180 (NBK) foi
fundado em 1952 por um grupo de grandes comerciantes locais, com o apoio do xeique, sendo
o maior banco do país e um dos maiores do mundo árabe.
Um ano depois, visando multiplicar as receitas oriundas do superávit obtido com a
exportação do petróleo, foi criado um órgão gerenciador especializado em investimentos
locais e estrangeiros. Assim surgiu o Kuwait Investment Board (KIB)181, primeiro fundo de
riqueza soberano do mundo, que tinha como objetivo diversificar a economia do país e retirar
a sua dependência do petróleo.
Com a independência do Kuwait em 1961, seus investimentos, antes concentrados na
região e na Europa, foram expandidos para os Estados Unidos e Ásia. Atualmente, rebatizado
de Kuwait Investment Office (KIO), a instituição transformou o país em um grande investidor
respeitado no mercado internacional.
A riqueza gerada pelo petróleo manteve a bolsa de valores kuaitiana em superávit
mesmo a despeito de recessões enfrentadas por outros países, como os Estados Unidos.
Enquanto lá o mercado de ações se encontrava instável, no Kuwait o crescimento era
exponencial, graças à chegada constante de novos investimentos milionários.
A despeito de um momento de receio entre 1976 e 1977182, o governo tomou
medidas para estabilizar o mercado, criando uma aparência de calmaria às custas das reservas
públicas, dando aos investidores a ideia de que estaria sempre disponível para ajuda-los com a
manutenção do valor das ações.
No âmbito das relações internacionais, o Kuwait mantém fortes laços regionais, bem
como com o ocidente. Mesmo antes de ser reconhecido como nação soberana, em 1960 foi
um dos 5 membros fundadores da OPEP, iniciando mais do que uma organização
internacional, e sim um movimento de resistência contra a dominação ocidental da exploração
do petróleo pelas Sete Irmãs e seu beneficiamento às custas dos estados produtores.
Com o seu reconhecimento pelos demais países um ano depois, veio a sua entrada na
Liga Árabe, visto a sua atuação como uma das lideranças econômicas locais, mas também a
criação do Fundo do Kuwait para o Desenvolvimento Econômico Árabe (KFAED),
instituição estatal autônoma que passou, na década de 70, a ajudar também os demais países
em desenvolvimento que se encontravam fora da Península Arábica. Por fim, não se pode
180
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olvidar de ressaltar a sua participação tanto no Banco Mundial quanto no FMI, desde 1962, e
na ONU a partir do ano seguinte.

5.8. Omã
Contando com uma superfície de aproximadamente 309.500 km² 183 e um contingente
populacional de 1.091.853184, Omã é um país localizada na costa sudoeste da Península
Arábica, a qual goza de considerada posição estratégica na região do Golfo Pérsico, vez que
compartilha suas fronteiras terrestres com os Emirados árabes Unidos, Arábia Saudita e
Iémen, e fronteiras marítimas com o Irã e Paquistão.

Imagem 21 - Localização Geográfica Omã185.

O Sultanato de Omã obteve sua independência do Reino Unido em 1971,
apresentando, atualmente, como forma de governo uma monarquia absoluta liderada pelo
Sultão Qaboos bin Said Al Said. Esse implementou uma série de reformas econômicas na
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busca pela modernização da política e altos investimentos em saúde, educação e bem-estar,
entrando para a história ao abolir a escravidão no país em 1970.
Não obstante a recente democracia, as explorações petrolíferas na região de Omã
foram iniciadas ainda sob a égide da influência estrangeira em seu território, período qual
ainda se encontrava dominada pelo Reino Unido. No final da década de 1930, a Iraq
Petroleum Company (IPC) e Petroleum Development (Omã e Dhofar) LTD seriam as
principais responsáveis pela exploração e produção petrolífera no país186.
Foi apena em abril de 1962, com a compra do petróleo comercial em Yiabal seguida
pela descoberta do campo de Natih no ano seguinte (1963), que Omã viria a se consolidar
como mais uma potência energética do Oriente Médio187.
Seguindo o fluxo de nacionalização das empresas petrolíferas ocorrente na região, o
sultão em janeiro de 1974 introduziu ao governo de Omã uma quota de 25% de participação
na Petroleum Development (Omã) (PD(O)), antiga Petroleum Development (Omã e Dhofar)
LTD, elevando poucos meses depois esse percentual para o total de 60%. A PD(O) passava a
apresentar em seus quadros uma minoria estrangeira, sendo essa composta pela Shell (34%),
Compagnie Française des Petroles (4%) e Partex (2%)188.

Imagem 22 – Logo da PD(O)189.
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