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RESUMO 

 

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso acerca do mercado petrolífero 

internacional e dos impactos gerados pela sua reestruturação nos anos 1970 na política dos EUA 

e, por consequência, na economia internacional que se encontrava em meio a um processo de 

financeirização do modo de acumulação capitalista. Tal estudo comprovou que o mercado 

internacional de petróleo passou por um processo de financialização semelhante àquele que se 

observava na economia internacional, de forma que ambos os âmbitos passaram por um 

processo de reestruturação que veio a favorecer os países centrais à economia internacional e 

tradicionalmente importadores de petróleo. Dentre esses países, os EUA foram o mais 

beneficiado, pois conseguiu fazer da manutenção da sua posição hegemônica na economia 

internacional financeirizada uma fonte de influência no mercado internacional de petróleo. 

Assim, o país associa o alto desempenho da sua indústria petrolífera com a superioridade de 

sua moeda, de seu mercado financeiro e de sua elite capitalista dominante para conseguir se 

manter hegemônico também no mercado internacional de petróleo, que conta com uma 

dimensão financeira cada vez mais desenvolvida. Dado a importância do petróleo enquanto um 

recurso estratégico para todo e qualquer país que se pretenda hegemônico no sistema 

internacional, os EUA buscam garantir e ampliar seu nível de controle sobre o mercado 

internacional de petróleo a partir do constante estímulo à integração dos países produtores na 

lógica de funcionamento financeirizada da economia internacional. Ao fim, constata-se que a 

modificação da estrutura do mercado internacional de petróleo ambicionada pelos países da 

OPEP ao promover os choques de preços da década de 1970 se provou falha, uma vez que o 

mercado reestruturado que emergiu após esses choques continua favorecendo os processos de 

acumulação por espoliação dos frutos de seus recursos energéticos pelas economias capitalistas 

centrais, lideradas pelos EUA.  

 

Palavras-chave: Mercado internacional de petróleo, política energética estadunidense, 

choques do petróleo, hegemonia dos EUA  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research consists of a case study on the international oil market and the impacts 

generated by its restructuring in the 1970s in US policy and, consequently, in the international 

economy that was in the middle of a process of financialization of the capitalist mode of 

accumulation. This study proved that the international oil market underwent a process of 

financialization similar to the one observed in the international economy, in a way that both 

areas faced a process of restructuring that favored central countries of the international 

economy, traditionally oil importers. Among these countries, the United States was the most 

benefited because it managed to maintain its hegemonic position in the financialized 

international economy and used this superior position as a source of influence in the 

international oil market. Thus, the country associates the high performance of its oil industry 

with the superiority of its currency, its financial market and its dominant capitalist elite to be 

able to remain hegemonic in the international oil market, which has developed an increasingly 

larger financial dimension. Given the importance of petroleum as a strategic resource for any 

and every country that claims to be hegemonic in the international system, the United States 

seeks to guarantee and increase its level of control over the international oil market by 

constantly encouraging the integration of producing countries into the financialized logic of the 

international economy. Finally, the change in the structure of the international oil market sought 

by the OPEC countries in promoting the price shocks of the 1970s proved to be flawed, since 

the restructured market that emerged after these shocks continues to favor the processes of 

accumulation by spoliation of their energy resources by the central capitalist economies, led by 

the United States. 

 

Key-words: International oil market, US energy policy, oil shocks, US hegemon
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INTRODUÇÃO 

 

O choque de petróleo de 1973 foi um evento que impactou o mundo. Não só pelas 

repercussões econômicas que gerou em escala global, mas por ter carregado em si um significado 

simbólico que abarcava todas os demais países em desenvolvimento que pediam por uma ordem 

econômica internacional menos desigual. Pela primeira vez no século, países periféricos ao sistema 

internacional tinham se unido e elaborado uma decisão político-econômica que tinha surtido efeito 

nas principais potências do sistema usando como instrumento aquilo que possuíam em abundância 

e que na história do capitalismo havia sido constantemente expropriado através de trocas desiguais 

para viabilizar o processo de acumulação do capital: seus recursos naturais, mais precisamente, 

seus recursos energéticos.  

Mas o choque do petróleo não foi o único acontecimento de importância que marcou o 

início da década de 1970 e desestabilizou a ordem internacional tal como ela se apresentava desde 

o pós-II Guerra Mundial. À desordem da economia internacional se juntavam as incertezas quanto 

aos desdobramentos da Guerra Fria, a ansiedade mundial pela resolução do longo conflito do 

Vietnã, o conturbado processo de deposição do presidente que representava a liderança não só de 

um país, mas de um bloco de países que em torno dele se orientavam. Todos esses eventos pareciam 

conduzir a um mesmo questionamento acerca da capacidade dos Estados Unidos da América 

(EUA) em se manterem a potência hegemônica capitalista do sistema. 

O passar do tempo deixou dois fatos claros, contudo: o primeiro é que a hegemonia 

internacional dos EUA não teve fim. As indagações a respeito da solidez de suas bases, da 

durabilidade futura de sua posição de predomínio e, principalmente, da indivisibilidade dessa 

posição de primazia internacional frente a existência de outros países com capacidades materiais 

tão relevantes quanto ainda persistem. Mesmo assim, é inegável que o país continua atendendo aos 

requisitos que o classificam como potência hegemônica e sendo internacionalmente reconhecido 

como tal, ainda que sob alguma contestação. 

O segundo fato é que o petróleo permanece, desde o início do século XX, sendo a fonte 

primária de energia mais utilizada do mundo. Isso significa que invariavelmente todos os países 

dependem dessa commodity, em maior ou menor grau, para sustentar as atividades que promovem 

seu desenvolvimento sócio-econômico. O que vai variar, entretanto, são os meios que esses países 
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disponibilizam para ter acesso contínuo ao recurso e os impactos aos quais eles estão suscetíveis 

em caso de privação do mesmo. 

Há ainda um terceiro fato que une os dois anteriores. Qualquer país que se pretenda potência 

hegemônica do sistema deve necessariamente buscar o máximo de controle possível sobre os fluxos 

mundiais do petróleo, seja para garantir para si mesmo a quantidade de suprimento do recurso que 

corresponda às suas ambições hegemônicas, seja para fazer desse controle um meio potente de 

influenciar os demais países que dele dependem. Em outras palavras, petróleo é poder: poder para 

se desenvolver, poder para se defender e poder para se expandir. 

Nesse sentido, qualquer movimento de readaptação dos EUA com o intuito de pelo menos 

manter sua posição hegemônica pós-abalos dos anos 1970 deve conter em si preocupações com a 

ordem energética mundial, mais precisamente, com o mercado internacional de petróleo. O 

principal propósito desta pesquisa é compreender como os EUA conseguiram conciliar os desafios 

que enfrentavam tanto no âmbito da economia internacional, quanto no campo da indústria 

petrolífera internacional. Mais que isso, é compreender como que a configuração da economia 

internacional estabelecida depois das instabilidades da década de 1970 propiciou meios que 

favorecessem a continuidade da posição de predominância dos EUA sobre o mercado internacional 

de petróleo mesmo depois da reestruturação da indústria provocada pelos choques de oferta dos 

anos 1970.  

Uma vez observados o que Campenhoudt e Quivy (2005) denominaram de qualidade de 

clareza, de exequibilidade e de pertinência, definiu-se a seguinte pergunta de partida da pesquisa: 

em que medida as transformações no mercado internacional de petróleo dos anos 1970 impactaram 

o exercício da hegemonia estadunidense?  

A hipótese inicialmente estabelecida como resposta a essa pergunta e cujas considerações 

finais da pesquisa devem ser capazes de comprovar ou refutar, ainda que parcialmente, consiste na 

possibilidade de averiguar que a condução da política internacional pelos EUA com o intuito de 

lidar com a perda de influência sobre o mercado internacional de petróleo nos anos 1970 em um 

contexto de financeirização econômica tenha contribuído para a preservação da sua posição 

hegemônica não só no mercado internacional de petróleo e na economia internacional, mas no 

sistema internacional como um todo. 

A presente pesquisa consiste, portanto, em um estudo de caso acerca do mercado petrolífero 

internacional e dos impactos gerados pela sua reestruturação na política dos EUA e, por 
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consequência, na economia política internacional em meio a um processo de financeirização. Far-

se-á, então, um estudo diacrônico da política estadunidense referente ao setor petrolífero a partir 

da década de 1970, retomando acontecimentos históricos anteriores que sejam considerados 

relevantes para o entendimento do período. A escolha pelo estudo de caso, nesse caso teórico-

empírico, se baseia na sua própria definição, uma vez que 

 

[…] é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado […] é um estudo empírico que 

investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias 

fontes de evidência. (GIL, 2008, p. 57 e 58) 

 

Partindo da diferenciação entre método de abordagem e métodos de procedimento de 

Lakatos e Marconi (2003), considera-se o método de abordagem hipotético-dedutivo aquele mais 

adequado ao estudo de caso em questão, uma vez que é compatível com o quadro de referência 

teórico a ser utilizado e tem poder explicativo, para além de apenas descritivo.  

O método hipotético-dedutivo, tal como definido por Lakatos e Marconi (2003) e Gil 

(2008), tem relação estreita com as contribuições de Popper e consiste no processo de falseamento 

de hipóteses concebidas como respostas provisórias à indagações que surgiram a partir de uma 

expectativa não correspondida ou de uma lacuna em uma perspectiva teórica. Assim, o principal 

diferencial desse método científico está na sua argumentação acerca da necessidade de 

falseabilidade das consequências deduzíveis ou deriváveis da hipótese em questão para que ela seja 

considera válida. Segundo Popper (1975), nenhuma hipótese deve ser corroborada a menos que ela 

tenha sido devidamente testada, isto é, falseada a partir de um confronto com a experiência e as 

observações. O processo metodológico de falseabilidade contraria o empiricismo puro e a indução 

como lógicos, defendendo o método dedutivo de prova como aquele capaz de comprovar a validade 

de uma teoria se e enquanto ela for respaldada não pelas várias experiências que a comprovam, 

mas pela ausência de uma única experiência que a refuta. 

De acordo com Gil (2008), ainda pode-se classificar essa pesquisa como explicativa (não 

exploratória, nem descritiva), em que a hipótese busca esclarecer uma relação causal entre a 

variável independente (a condução de política norte-americana frente as alterações da economia 

internacional e do mercado petrolífero nos anos 1970) e a variável dependente (manutenção da 

hegemonia do país). Para falseá-la, serão utilizados os métodos de procedimento do tipo 

estruturalista e histórico no cumprimento dos objetivos central e específicos da pesquisa.  
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Como objetivo central, pretende-se investigar se a adoção internacional do regime de 

acumulação flexível nos anos 1970 desencadeou novos meios pelos quais os Estados Unidos 

buscaram exercer o controle do mercado internacional de petróleo – em sua parcela real e financeira 

–, encarado como recurso estratégico à manutenção da sua hegemonia. 

Já os objetivos específicos, que culminam no cumprimento do objetivo geral, são os quatro 

a seguir: 

1) Entender em que medida o petróleo se configura como um elemento essencial à hegemonia 

norte-americana tendo por base a forma como o recurso compõe o conceito de interesse 

nacional e está incorporado na grande estratégia do país; 

2) Esclarecer como se deu a financeirização do modo de acumulação capitalista, não só 

enquanto processo sistêmico, autônomo e previsível, mas principalmente enquanto 

processo coordenado pelos EUA e suas instituições financeiras visando a reestruturação da 

hegemonia do país no pós-1970 no que concerne à economia internacional.  

3) Explanar as formas pelas quais indústria petrolífera e mercado financeiro se relacionam, 

dando maior ênfase ao modo em que o primeiro influencia e se beneficia a partir do 

segundo.  

4) Analisar se esse processo de financeirização contribuiu para a manutenção da vantagem dos 

EUA em relação aos principais países produtores de petróleo graças (1) ao esforço 

despendido para a integração desses países no sistema financeiro internacional, (2) à 

comercialização do petróleo através dos instrumentos financeiros disponibilizados pelo 

sistema; e (3) à denominação dos preços do petróleo em dólar.  

Para cumprir com esses objetivos, organizar-se-á essa pesquisa em outras cinco seções, para 

além desta introdução. O capítulo um traz o referencial teórico desta pesquisa, não o limitando a 

uma única corrente de pensamento como comumente se encontram em pesquisas científicas, mas 

definindo-o segundo critérios mais amplos dentro do campo de estudos da Economia Política 

Internacional (EPI). Este capítulo também traz as noções básicas acerca da estrutura e 

funcionamento do mercado internacional de petróleo a partir da literatura específica à área.  

Já o capítulo dois vem a atender ao segundo objetivo específico dessa pesquisa e, para tanto, 

serão abordados histórica e analiticamente os processos que levaram à consolidação do sistema 

financeiro internacional de padrão dólar-flexível. O capítulo três, que trata do primeiro objetivo 

específico da pesquisa, traz o histórico do desenvolvimento da indústria petrolífera dos EUA em 
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paralelo com o desenvolvimento dessa mesma indústria internacionalmente. A narrativa busca 

deixar evidente o modo pelo qual os EUA se tornaram dependentes da estabilidade dos fluxos 

comerciais internacionais de petróleo para se manterem hegemônicos no sistema internacional, 

assim como a forma que o país reagiu aos choques petrolíferos dos anos 1970 ao desenvolver 

políticas energéticas nacionais dotadas de coerência e regularidade desde então. 

Por sua vez, o quarto capítulo atende ao terceiro objetivo específico e mostra como o 

surgimento do denominado “sistema de precificação de mercado” para o petróleo acabou por não 

permitir com as mudanças intencionadas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) se concretizassem por completo. O quinto capítulo da pesquisa, ao tratar de seu quarto 

objetivo específico, permite unir em análise as considerações parciais dos capítulos anteriores e 

comprová-las por meio a partir do uso de dados estatísticos atualizados acerca da indústria 

petrolífera estadunidense e internacional. Por fim, as considerações finais são viabilizadas na seção 

seguinte.  
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1 CAPITALISMO, HEGEMONIA E ENERGIA NA ECONOMIA POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 

A Economia Política Internacional (EPI), entendida enquanto um campo de estudo distinto, 

tem por principal objetivo estabelecer uma conexão entre os achados da ciência econômica e da 

ciência política no âmbito internacional, áreas tradicionalmente tratadas por acadêmicos como 

diversas, ainda que relacionadas (GILPIN, 1987; STRANGE, 1994; COHEN, 2008).  Por mais que 

não exista uma definição canônica do campo entre os economistas, cientistas políticos, 

internacionalistas, geógrafos e historiadores que contribuem intelectualmente para a sua formação, 

Strange (1994) assim o expõe: 

 
A definição, portanto, que eu daria ao estudo da economia política internacional é aquela 

em que [o campo] se preocupa com os arranjos sociais, políticos e econômicos que afetam 

os sistemas globais de produção, troca e distribuição, e o mix de valores que ali são 

refletidos. (STRANGE, 1994, p. 18, tradução nossa) 

 

Essa área de estudos ganhou maior impulso e corpo na década de 1970, a partir dos escritos 

de autores que perceberam que a intensificação do fenômeno da globalização parecia ter alterado 

a natureza da interação recíproca existente entre os Estados e o mercado mundial, especialmente a 

partir de dois acontecimentos considerados como marcos inaugurais de uma nova ordem na 

economia e política mundiais (GOWAN, 2003). 

O primeiro marco consiste no fim do regime monetário internacional instituído em Bretton 

Woods e a consequente adoção do regime de acumulação flexível a partir da desvalorização 

unilateral do dólar pelos Estados Unidos da América (EUA) em 1971, que proporcionou não só a 

internacionalização crescente do sistema financeiro, mas uma mobilidade de capitais sem 

precedentes. Já o segundo consiste no choque de preços do petróleo em 1973 devido a uma decisão 

cartelizada por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fato que 

provocou processos inflacionários em todas as economias importadoras do recurso ao mesmo 

tempo em que gerou grande parte da renda que, por meio do integrado sistema bancário 

internacional também em expansão, financiou avanços em algumas economias em 

desenvolvimento.  

Todos os demais eventos de relevância que a esses marcos antecederam ou sucederam 

podem ser considerados desdobramentos diretamente relacionados entre si, que se fizeram sentir 
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nos anos seguintes e geraram vários movimentos de adaptação ao novo cenário internacional que 

se conformava pelos Estados e demais atores multi e transnacionais que compõem o sistema 

internacional. Compreender seus efeitos, e por conseguinte, a economia política internacional tal 

como ela foi estruturada daí em diante, implica em resgatar os processos históricos que 

constituíram gradualmente esse novo cenário, atribuindo-lhes significado mediante uma análise 

teórica pertinente. A esse respeito, Strange (1994) alerta quanto aos perigos de se dissociar a 

história do pensamento – político e econômico – da história dos eventos que a acompanharam e a 

proporcionaram, pois as “percepções do passado sempre têm uma influência poderosa nas 

percepções dos problemas presentes e das soluções futuras.” (STRANGE, 1994, p. 18, tradução 

nossa) 

Nesse sentido, a primeira metade da década de 1970 é identificada por esses autores como 

um período de inflexão na EPI (GILPIN, 1987; STRANGE, 1970; ARRIGHI, 1996; GOWAN, 

2003; KEOHANE, 2009) e suas obras acabaram refletindo em grande medida os debates que já 

aconteciam nas Relações Internacionais por reconhecer essas e outras mudanças de impacto no 

sistema internacional – nesse âmbito, Keohane e Nye (1977) se destacam por serem os primeiros 

a relativizar a perspectiva neorrealista vigente e colocar em evidência a relevância dos múltiplos 

atores nas relações internacionais, que se relacionam através de diversos canais em prol de uma 

agenda plural, que não é necessariamente hierarquizada e na qual a ameaça ou uso efetivo da força 

deixa de ser um instrumento de política sempre válido. Assim, também trataram da importância 

dos regimes internacionais, posteriormente melhor estudados por autores como Krasner 

(KEOHANE E NYE, 1977; KEOHANE, 2009; KRASNER, 1982). A existência de uma 

preocupação comum com essas temáticas é o que permite com que muitos autores transitem 

abertamente entre as duas áreas de estudo.  

É importante salientar, portanto, que a própria interdisciplinaridade e formação recente da 

EPI acabam por dificultar a formação de um consenso pleno em torno do campo. Autores como 
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Gilpin (1987)1 e Cohen (2008)2 se esforçaram por melhor delimitá-lo, buscando diferenciar as 

principais perspectivas teóricas específicas da área e identificar o posicionamento de outros autores 

dentro delas. Porém, a própria habilidade que alguns deles demonstram em discorrer sobre diversos 

temas e sob diferentes pontos de vista ao longo de suas carreiras contribui para complicar tal 

identificação. Dessa forma, traçar um arcabouço teórico em EPI que seja consistente implica 

necessariamente em valorizar a linguagem comum do campo, selecionando autores que partilhem 

entre si, em maior ou menor grau, de pressupostos de partida, conceitos-chave e referências, sem 

desconsiderar quaisquer descontinuidades de pensamento e demais contribuições de relevância que 

tenham feito ou recebido de áreas de conhecimento adjacentes. 

Com esse intuito, este capítulo inicial pretende resgatar as contribuições teóricas de autores 

que são considerados expoentes na área de EPI por debaterem, de forma crítica, os principais temas 

que se tornaram claramente centrais ao campo a partir das mudanças dos anos 1970, a saber: i) os 

novos rumos do capitalismo, que indiscutivelmente havia passado por um momento de 

reestruturação – ainda que houvesse discordâncias quanto à sua magnitude e significado; ii) as 

novas questões de ordem e hierarquia no sistema internacional, uma vez que a política e economia 

internacionais tinham se mostrado reflexo uma da outra e reaquecido os antigos debates sobre 

hegemonia mundial e mudanças sistêmicas; iii) o papel das classes sociais nesse processo, 

especialmente daquela que representava a haute finance que se fortaleceu no processo ao se tornar 

o exemplo máximo do movimento de transnacionalização junto a outros atores internacionais de 

mesma natureza; e iv) os recursos e/ou capacidades que seriam essenciais ao sustento da nova 

ordem que se iniciava, já que a condição de interdependência entre os atores internacionais, aos 

moldes de Keohane e Nye (1977), não permitia o entendimento do sistema internacional a partir 

                                                 
1 Gilpin (1987) buscou dividir o campo segundo três ideologias norteadoras: a marxista, a liberal e a do nacionalismo 

econômico, também denominada neomercantilismo. Além disso, o autor reconhece e analisa outras três teorias 

contemporâneas da EPI, que são a teoria de sistema-mundo moderna, a teoria da economia dual e a teoria da 

estabilidade hegemônica, cada uma delas remetendo, respectivamente, às ideologias anteriores. Segundo a obra de 

Gilpin (1987), a primeira ideologia e sua teoria contemporânea correspondente constituem a vertente mais crítica de 

EPI. Para maiores informações, ver capítulos 2 e 3 do livro em questão. 
2 Cohen (2008) distingue duas tradições dentro das EPI segundo suas diferenças ontológicas e epistemológicas: a escola 

americana e a escola britânica. Assim, ele destaca sete autores que tiveram importância vital para a formação da área 

a partir do seu pertencimento a essas áreas. Cox e Strange são mencionados como representantes da escola britânica, 

enquanto Gilpin, Katzenstein, Keohane, Kindleberger e Krasner são as referências da escola americana. De acordo 

com a visão de Cohen, sendo a EPI uma área específica das Relações Internacionais, a escola americana é aquela que 

tem correspondência com as teorias mainstream das RI, o que acaba lhe denotando um caráter menos crítico e mais 

legitimador da hegemonia norte-americana – o que não faz dela menos importante, já que seus autores constituem a 

essência do que hoje é considerado o parâmetro da EPI. 
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da perspectiva puramente tradicional de segurança. Em outras palavras, o cerne das discussões 

suscitadas em EPI nesse contexto de turbulência estava na compreensão da relação cíclica que se 

firmava entre Estado, mercado e sociedade, atentando para qual dos âmbitos admitia 

predominância a depender do tema e do contexto de análise.  

Esses eixos de discussão continuam sendo caros à EPI e sempre são tratados em alguma 

medida pelos pesquisadores da área em obras de relevância. Contudo, isso não implica no fato de 

que os debates da área não sofreram atualização à medida em que a internacionalização dos 

mercados e dos Estados é crescente e apresenta novos desafios na contemporaneidade. Ao 

diferenciar a antiga e a nova EPI, Keohane (2009) se inspirou na obra inaugural de Strange (1970) 

e delimitou as cinco maiores mudanças observadas na história recente da economia política 

internacional que devem ser objeto de análise dos pesquisadores da área – a volatilidade extrema 

dos mercados financeiros e de energia, por ser capaz de provocar alterações nas relações de poder 

e interdependência assimétrica estabelecida entre os Estados, é uma delas (KEOHANE, 2009).  

 

1.1 Em busca de um arcabouço teórico crítico em EPI: autores, abordagens e conceitos em 

destaque 

 

A partir dessa explanação inicial, pode-se perceber que a compreensão dos ciclos do 

capitalismo, dos fatores que caracterizam o exercício de uma hegemonia e da capacidade dos 

mercados de energia em afetar em ambos são encaradas como indispensáveis para o entendimento 

da economia política internacional pós-1970 e constituem, em conjunto, o framework analítico 

deste estudo de caso sobre a manutenção da hegemonia norte-americana na indústria petrolífera 

internacional em meio ao processo de financeirização capitalista. Pretende-se, portanto, 

compreendê-los de forma correlacionada a partir de contribuições complementares de autores de 

EPI que também os encare de maneira orgânica.  

Para tanto, essa pesquisa não se propõe a defender nenhuma corrente teórica específica, 

mas a realizar uma discussão que seja pertinente e pertencente ao campo crítico da EPI. Em outras 

palavras, pretende-se analisar teoricamente esse estudo de caso a partir de um diálogo entre autores 

expoentes da economia política internacional cujas visões epistemológicas e ontológicas se 

distanciam daquelas encontradas nas correntes teóricas clássicas que prezam por uma visão 
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positivista das ciências sociais3. Dessa forma, busca-se evitar aceitar ou refutar fatos do estudo de 

caso com base no que se apresenta justificável perante uma única abordagem teórica; a intenção é 

avaliá-los segundo perspectivas de autores da área que sejam coerentes entre si e que se mostrem 

complementares para o entendimento crítico da problemática.  

A escolha desses autores e a consequente delimitação de conceitos úteis à análise não é, 

contudo, tarefa aleatória: deve-se atentar para uma congruência de preceitos epistemológicos e 

ontológicos que evitem a formação de uma “colcha de retalhos” teórica que não tenha capacidade 

explicativa. O que se ambiciona é desfrutar dos benefícios do pluralismo teórico, ao invés de se 

ater a uma única perspectiva e, por consequência, padecer de seus inerentes limites explicativos. 

Strange (1994) discorre sobre a possibilidade de se praticar o pluralismo teórico com as principais 

correntes de pensamento dentro da EPI e reflete a escolha aqui adotada:  

 

[…] tudo o que nós temos, até agora, são doutrinas em competição – ideias normativas 

sobre os objetivos aos quais cada política estatal deveria se direcionar e como a política e 

a economia (ou, mais precisamente, Estados e mercados) deveriam se relacionar um com 

o outro. Isto é suficiente para satisfazer ideólogos que já se decidiram. Eles podem ser 

realistas […] economistas liberais […] ou marxistas […]. Assim, estudantes de política 

mundial ou economia política internacional são frequentemente requisitados para escolher 

entre um dos três menus. […] O que nós não deveríamos tentar procurar, porque não existe 

e por consequência não pode ser encontrado, é uma teoria que tudo abarque […]. O que 

nós deveríamos fazer, em resumo, é tentar encontrar um método de análise da economia 

mundial que abra a porta da escolha do estudante ou leitor e que permita mais pragmatismo 

na prescrição; e, em segundo lugar, um método de análise que derrube as paredes 

divisórias entre os ideólogos e torne possível a comunicação e até o debate entre eles. 

(STRANGE, 1994, p. 16-17, grifo do autor, tradução nossa) 

 

 Em sequência serão apresentados os principais argumentos de alguns autores 

renomadamente críticos em EPI cujas contribuições devem ser encaradas como noções basilares e 

iniciais necessárias para a condução do estudo de caso aqui proposto, a começar pelo conceito de 

hegemonia, posteriormente associando a existência de ciclos hegemônicos com os ciclos da 

economia capitalista e, por fim, atentando para o modo como a ordem energética mundial se 

relaciona com ambos. Ao fim de cada explanação, buscar-se-á demonstrar a relação que ela 

estabelece com as demais, definindo ao fim uma narrativa teórica coesa.  

 

                                                 
3 Cox (1981) realiza bem essa distinção ao diferenciar teorias críticas de teorias do tipo problem-solving. Os autores 

aqui considerados para a formação do referencial teórico dessa pesquisa se aproximam da noção de teoria crítica 

coxiana, ainda que nem todos sejam neogramscianos.  
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1.1.1 Cox e o resgate do conceito gramsciano de hegemonia para as relações internacionais 

 

Ainda que o pensamento de Gramsci não tenha negligenciado o ambiente internacional, 

Cox é a maior referência quando se trata de traduzir sua contribuição para a seara das relações 

internacionais, comungando com muitos de seus princípios teóricos. Partindo de uma concepção 

ampliada de Estado e da sua indissociabilidade com a sociedade civil, assim como de um respeito 

ao materialismo histórico enquanto componente necessário na construção de uma teoria crítica 

acerca da ordem mundial, Cox (1981) desenvolve a noção de estruturas históricas para tratar da 

forma que um determinado complexo Estado/sociedade civil assume em determinado período 

histórico.  

Uma estrutura histórica nada mais é que a configuração específica que três categorias de 

força – recursos materiais, idéias e instituições – assumem ao estabeleceram relações de influência 

recíproca entre si de forma a ocasionar comportamentos que perpetuem a própria estrutura. Essa 

estrutura, determinada em grande medida pelo processo produtivo e suas relações de produção, 

admite caráter hegemônico quando se estabelece e se perpetua no tempo a partir da criação de um 

consenso de que tal estrutura é o melhor arranjo que o complexo Estado/sociedade civil pode 

assumir tendo em vista o benefício de todos que engloba, ainda que de fato venha a refletir os 

interesses de uma determinada classe social (COX, 1981). Ressalta-se o destaque dado ao papel às 

ideias e instituições, para além dos recursos materiais4 na construção do consenso que 

necessariamente caracteriza uma situação de hegemonia. Assim, a capacidade de coerção faz parte 

do consentimento, se manifestando quando ele enfraquece, mas não se resume a ele. 

É nesse ponto que o autor admite a noção gramsciana de hegemonia: a capacidade de 

coerção de determinada força social que se sobressai na relação produtiva, por si só, determina uma 

estrutura arquitetada em favor dessa força social na qual a dominação é vigente e a hegemonia, 

ausente. “A dominação é condição necessária, mas não suficiente para a hegemonia.” (COX, 1981, 

p. 139) A condição de hegemonia exige, portanto, um componente consensual, de consentimento 

                                                 
4 Ressalta-se que os autores críticos aqui retomados como referencial teórico à pesquisa não negam a dimensão material 

do poder necessária a qualquer Estado para que ele seja considerado uma potência e, em última instância, detenham a 

hegemonia internacional. A questão é que essa dimensão das chamadas “capacidades materiais”, por si só, não basta 

para se compreender a essência da condição de hegêmona – como acontece em outras teorias de EPI a exemplo da 

Teoria da Estabilidade Hegemônica.  
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por parte dos demais, sendo que é esse componente que confere à hegemonia um caráter de 

legitimidade.  

O argumento gramsciano é válido para se analisar tanto a hegemonia de uma estrutura 

histórica a nível nacional, quanto a nível mundial, uma vez que tais estruturas históricas se 

manifestam em outros três níveis que também se relacionam dialeticamente de forma a definir cada 

uma das três esferas de atividade que configuram uma estrutura histórica específica dentro do 

sistema capitalista global de produção: nas forças sociais resultantes de determinada organização 

da produção, nas formas de Estado que correspondem aos possíveis complexos Estado/sociedade 

civil, e nas ordens mundiais (COX, 1981). Assim,  

 

A relação entre produção e poder é fundamental e Cox analisa como o poder nas relações 

sociais de produção pode dar origem a certas forças sociais, como estas forças sociais 

podem se tornar as bases do poder nas formas de Estado e como estas formas de Estado 

podem moldar a ordem mundial. (RAMOS, 2013b, p. 108-109) 

 

Assim, quando se trata da construção de uma hegemonia mundial, as instituições merecem 

destaque, pois cabe a elas funcionar como instrumentos de legitimação do poder hegemônico. Da 

mesma forma que no plano nacional, elas funcionam como o amálgama entre a mobilização dos 

recursos materiais e a propagação das ideias fundamentadoras do consenso, isto é, por estarem 

ligadas às classes dirigentes dos países centrais, propagam as ideias que favorecem a formação do 

consentimento em torno do exercício da hegemonia por um país central que detenha os recursos 

materiais para fazê-lo, econômicos e militares. Acabam se tornando a âncora da estratégia 

hegemônica, pois ainda que reflitam as relações de poder conforme elas se apresentam quando são 

originadas e venham encorajar ideias consistentes com tais relações, são as maiores responsáveis 

pela percepção da existência de uma universalidade de interesses entre os envolvidos (COX, 1981). 

Nesse sentido, Cox acaba reconhecendo a hegemonia mundial enquanto resultado da 

expansão internacional de uma hegemonia já conquistada a nível nacional por uma classe social 

dominante que tenha obtido sucesso em propagar o modo de produção em que se baseia (COX, 

1987). Nota-se que esse entendimento deixa explícito a importância das classes sociais na 

manutenção e legitimação de uma ordem hegemônica e abre espaço para se discutir tanto a 

transnacionalização de classes, quanto os processos de internacionalização da produção e do 

Estado. Cox (1994) assim sintetiza:  
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Hegemonia no nível internacional é [...] uma ordem dentro da economia mundial com um 

modo dominante de produção que penetra em todos os países e se vincula a outros modos 

subordinados de produção. É também um complexo de relações sociais internacionais que 

conectam as classes sociais dos diferentes países. Hegemonia mundial é uma estrutura 

social, uma estrutura econômica e uma estrutura política; e não pode ser simplesmente 

apenas uma dessas, mas deve ser todas as três. Hegemonia mundial, além disso, é expressa 

em normas universais, instituições e mecanismos que colocam regras gerais de 

comportamento para os Estados e para aquelas forças da sociedade civil que atuam através 

das fronteiras nacionais – regras que sustentam o modo dominante de produção (Cox, 

1994, p. 61-62). 

 

A percepção de hegemonia mundial de Cox é tomada aqui como referência central por ser 

aceita e retomada pelos demais autores que serão resgatados em análise do estudo de caso proposto. 

Em matéria de hegemonia, Cox (1981; 1987) aprofunda os conceitos desenvolvidos por Gramsci, 

avança de maneira complementar em relação à Arrighi (1996) e não contradiz o pressuposto base 

da perspectiva de sistema-mundo de que as relações sociais de produção constituem elemento de 

análise fundamental para se compreender quaisquer mudanças na ordem mundial, o que torna sua 

contribuição cara à EPI e de relevância neste trabalho5. 

 

1.1.2 Braudel e a hegemonia da classe capitalista 

 

Quando trata do conceito de hegemonia mundial, Cox (1981; 1987) deixa claro a 

importância que as forças sociais, enquanto reflexo das relações de produção, têm na determinação 

de uma estrutura histórica. Mais que isso, o autor destaca as classes sociais dirigentes, que 

despontam como dominantes nessas relações de produção, como as maiores interessadas na 

manutenção de uma estrutura histórica hegemônica que defenda seus interesses, a nivel nacional e 

internacional. Nesse sentido, Cox (1981; 1987) não descarta a existência de uma aliança entre as 

classes que representam o interesse do capital, sejam elas voltadas para as atividades da economia 

nacional ou internacional, e aquelas que estão diretamente envolvidas na condução do sistema 

político estatal que as representa. Outro autor que analisou de perto essa relação de proximidade 

entre as duas instâncias foi Braudel – ainda que seus estudos tenham se baseado na observação 

sociedade europeia dos séculos XVI e XVII, a atualidade de suas conclusões é inegável. 

                                                 
5 Houve uma escolha consciente por trás da seleção autores que partilham da noção gramsciana de hegemonia. Esse é 

um dos critérios que garante coesão a esse arcabouço teórico essencialmente plural. Todavia, ressalta-se mais uma vez 

que tal escolha não faz desse corpo teórico completamente neogramsciano.  



 

34 

 

Braudel (1982) trata da união entre Estado e capital como requisito para a ascensão de uma 

camada capitalista sobre a camada daqueles que compõem a economia de mercado e em antítese à 

ela. Essa camada superior seria o verdadeiro lar do capitalismo, onde as leis de mercado não 

funcionam segundo os ditames da livre concorrência e a elite capitalista pode desfrutar dos lucros 

extraordinários que a só a alta concentração de poder de mercado lhes proporciona. Mais que isso, 

esses capitalistas são dotados de maior liberdade em relação aos seus negócios, mudando de setor 

segundo a conjuntura político-econômica.  

De acordo com Braudel (1982), para participar dessa esfera mais alta da sociedade 

capitalista é necessário deter poder que conceda a possibilidade de manipulação de mercado, ou 

seja, poder que dê acesso à informação privilegiada, à crédito para compra antecipada de estoques 

e consequente controle do nível de oferta e preço, à uma moeda forte que favoreça a obtenção de 

lucros cambiais e, em última instância, à política. Assim, é esse poder que garante a manutenção 

dessas esferas hierárquicas6, colocando à disposição desses capitalistas até mesmo o aparato militar 

do Estado em defesa de seus privilégios.  

Dessa forma, em Braudel (1982) o Estado está sempre associado ao grande capital, tendo o 

poder de estimulá-lo ou limitá-lo ao exercer controle sobre os mercados que os capitalistas 

dominam. Para o autor, o apoio estatal é indispensável ao bom funcionamento das atividades dos 

capitalistas, de forma que o Estado acaba se tornando o protetor e garantidor último das condições 

favoráveis aos seus negócios, tanto nacional quanto internacionalmente. A partir dessa afirmação, 

têm-se outros dois desdobramentos em seu argumento.  

O primeiro é que o Estado é maior que o capital, fortalecendo-o e disciplinando-o de forma 

a favorecer seu próprio engrandecimento econômico e político. Nesse sentido, os capitalistas e suas 

grandes corporações, enquanto representantes do capital, são instrumentos de política econômica 

do Estado (BRAUDEL, 1982). O segundo é que haverá um Estado com maior capacidade e 

habilidade de defender a acumulação de capital de seus capitalistas no mercado mundial. Esse 

Estado, acompanhados por outros também poderosos, se impõem no exterior da maneira que 

julgam necessária para defender a expansão de seus capitais, moldando a economia internacional 

à seu favor (BRAUDEL, 1982). Esse Estado central, que seria análogo ao Estado hegemônico dos 

                                                 
6 Há uma terceira esfera, abaixo da economia de mercado, que é denominada vida material. Nela se dão as trocas 

elementares, que embora sejam de alto volume, geralmente não produzem grande impacto no mercado e se direcionam 

ao consumo próprio, não sendo alvos de grandes estudos (BRAUDEL, 1982). 
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demais autores mencionados, pode defender uma ideologia liberal, pois segundo os ditames do 

funcionamento da economia mundo capitalista hierarquicamente estruturada de Wallerstein (1996) 

que estão em consonância com o pensamento de Braudel (1982), os fluxos de capitais se 

direcionariam naturalmente aos países centrais, concentradores de capital.  

Essa associação entre Estado e mercado – sendo os capitalistas e as grandes empresas seus 

representantes em evidência – é um dos principais temas que suscita debates entre os autores de 

EPI, dividindo-os entre aqueles que veem as duas entidades como parceiras cujas atividades se 

reforçam e aqueles que encaram sua relação de maneira mais conflitiva, em que as duas esferas 

acabam medindo forças quando possuem interesses divergentes e o mercado, cada dia mais 

globalizado e movimentando cada vez maiores somas de ativos, poderia de fato minar o poder 

estatal que até então lhe parecia superior.  

Essa dicotomia entre as duas entidades pode ser observada em diversos âmbitos da 

economia política nacional e mundial, especialmente naqueles setores econômicos que a literatura 

de EPI já provou serem centrais para se compreender tanto a evolução do capitalismo como um 

todo, quanto a manutenção de um Estado enquanto hegêmona. Um deles, que é o enfoque neste 

trabalho, é o setor energético.  

 

1.1.3 Unindo hegemonia e capitalismo: os ciclos sistêmicos de acumulação de Arrighi 

 

Quando se trata de analisar o capitalismo, seja na tentativa de compreendê-lo enquanto um 

modo de produção que compõe uma etapa da história mundial em sua totalidade ou de explicar 

pontualmente uma de suas várias fases e ciclos já vivenciados, vários autores merecem destaque 

por seu trabalho independentemente de sua tradição dentro do pensamento econômico geral. 

Entretanto, poucos o fizeram de forma a integrar o conhecimento de natureza puramente econômica 

com o crivo das ciências políticas e sociais, não apenas definindo-o, mas verdadeiramente 

interpretando-o em conexão com sua dimensão espaço-temporal.  

Uma das vertentes teóricas de EPI que agrega autores que cumpriram com essa tarefa é a 

de sistema-mundo. De matriz marxista, essa abordagem se dedica ao entendimento de uma 

economia-mundo específica, que é a capitalista. Para Wallerstein (1996), um dos expoentes dessa 

literatura cujo pensamento foi inspirado em Braudel, é a existência de vários sistemas políticos ao 

longo da existência da economia-mundo capitalista que permitiu com que ela não só se 
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transformasse em um império-mundo, mas se expandisse por todo o globo. São os Estados-nação, 

portanto, os responsáveis por manter uma lógica de mercado favorável à acumulação capitalista 

sem limites. Entretanto, eles não devem constituir, por si mesmos, a unidade básica de análise da 

teoria: esta é concebida como o sistema-mundo como um todo, uma vez que só assim pode-se dar 

o devido valor às ideias, classes e demais forças sociais que compõem os Estados e estão 

diretamente envolvidos na reprodução desse sistema capitalista hierarquicamente estruturado entre 

economias do centro, periferia e semiperiferia.  

Tendo essa concepção como pano de fundo, Arrighi (1996) desenvolve outra forma de se 

apreender a história do capitalismo. Retomado por diversos autores, Arrighi (1996) conseguiu unir 

os aspectos centrais dos maiores contribuintes do sistema-mundo e construir uma abordagem que 

captasse os períodos de transição sistêmica enquanto um reflexo das mudanças que ocorrem tanto 

na economia mundial capitalista, quanto na estrutura hegemônica do sistema interestatal que 

necessariamente a acompanha. Assim, o autor atenua as críticas sofridas pela obra de Wallerstein 

(1996) por não conceder capacidade de agência ao Estado, inclusive hegemônico, na mudança 

sistêmica (denotando ao fator sistêmico e puramente econômico primazia nesse processo), ao 

mesmo tempo em que não peca se tornando uma perspectiva estadocêntrica que não nega, mas 

menospreza processos internos às unidades como faz outras vertentes de EPI.  

Arrighi (1996), então, afirma ser possível assimilar as crises, reestruturações e 

reorganizações da economia capitalista mundial a partir da sucessão de ciclos sistêmicos de 

acumulação que a compõem. Com base no que já afirmava Braudel (1982) e ressaltava Harvey 

(1989), a existência desses ciclos acaba por comprovar a capacidade do modo de produção 

capitalista de se renovar a cada crise, se reerguendo sobre bases mais amplas de acumulação.  

Esses ciclos, tal como concebidos por Arrighi (1996), refletem a contribuição de Marx no 

que diz respeito à formula geral do capital D-M-D’, que a nível mundial, representa um padrão 

historicamente reiterado do capitalismo em que fases de expansão material baseadas em processos 

produtivos de acumulação (fase D-M) são substituídas por fases de expansão financeira (fase M-

D’), na qual a acumulação prossegue com desprendimento da mercadoria (fórmula marxiana D-

D’). A ocorrência desta última fase, por sua vez, é o que caracteriza para Braudel (1982) a 

maturidade de determinado ciclo de desenvolvimento – e para Arrighi (1996) anuncia uma 

transição hegemônica e mudança sistêmica –, pois não só os investimentos na produção e no 

comércio deixam de ser menos eficientes que os investimentos financeiros, como os fluxos 
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monetários que deles se originam na forma de maiores lucros se direcionam massivamente à 

camada superior da sociedade capitalista, composta majoritariamente pelo grande empresariado, 

banqueiros e demais investidores de peso. 

Esse entendimento de ciclos sistêmicos de acumulação é relevante porque ele não somente 

não negligencia a argumentação econômica acerca da reprodução ampliada do capitalismo, como 

a concilia com a necessidade de um poder estatal que a assegure. Inspirando-se mais uma vez em 

Braudel, Arrighi (1996) consegue reconhecer a mútua dependência e identificação que devem 

existir entre o capital e o Estado enquanto uma manifestação da concentração de poder de órgãos 

governamentais e empresariais. Ele afirma: 

Como regra geral, as grandes expansões materiais só ocorreram quando um novo bloco 

dominante acumulou poder mundial suficiente para ficar em condições não apenas de 

contornar a competição interestatal, ou erguer-se acima dela, mas também de mantê-la sob 

controle, garantindo um mínimo de cooperação entre os Estados. O que impulsionou a 

prodigiosa expansão da economia mundial capitalista nos últimos quinhentos anos, em 

outras palavras, não foi a concorrência entre Estados como tal, mas essa concorrência 

aliada a uma concentração cada vez maior do poder capitalista no sistema mundial como 

um todo. (ARRIGHI, 1996, p. 13) 

 

Assim, Arrighi (1996) abre caminho para se associar a reprodução do capitalismo com a 

existência de um Estado hegemônico que fosse capaz de organizar, controlar e direcionar o 

ambiente social e político mundiais em que ocorre a acumulação de capital. De forma tão 

integradora quanto, o autor reúne as principais referências em matéria de hegemonia e delimita o 

conceito aos aspectos que considera essenciais para o entendimento específico dessa temática. 

Dessa forma, ele define: 

O conceito de “hegemonia mundial” aqui adotado, no entanto, refere-se especificamente 

à capacidade de um Estado exercer funções de liderança e governo sobre um sistema de 

nações soberanas. […] Esse poder é algo maior e diferente da “dominação” pura e simples. 

É o poder associado à dominação, ampliada pelo exercício da “liderança intelectual e 

moral”. (ARRIGHI, 1996, p. 27) 

 

Pode-se perceber em sua concepção de hegemonia uma nítida influência da contribuição 

gramsciana que permite conceber que a dominação em si está pautada na capacidade de coerção 

mundial de um Estado, enquanto que a hegemonia advém da habilidade desse Estado em 

representar suas próprias demandas como se elas fossem de interesse geral – não só dos demais 

Estados que compõem o sistema internacional, mas dos grupos sociais presentes em todos esses 

Estados. O Estado dominante se torna hegemônico, portanto, quando obtém o consentimento para 
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liderar o sistema de Estados na direção que particularmente lhe convém sem enfrentar maiores 

resistências, estabelecendo ordem em meio à anarquia de forma legítima (ARRIGHI, 1996).  

Enfim, a valorização dos argumentos de Gramsci e Cox por Arrighi (1996) também resvala 

no avanço que a sua visão de hegemonia mundial traz em relação à noção kindleberguiana de 

Estado hegemônico que deve arcar com os custos de gerenciamento da ordem internacional para 

que consiga desfrutar desproporcionalmente das vantagens que essa mesma ordem lhe proporciona, 

pelo menos até o momento em que tais custos superarem as vantagens e o Estado hegemônico em 

questão seja substituído por outro a partir de reestruturações de natureza político-econômica.  

Arrighi (1996), assim como Gilpin (1981), compartilha da concepção de que a 

transformação da competição interestatal em conflitos armados de altos custos é um sintoma de 

instabilidade hegemônica, mas avança ao admiti-lo principalmente porque em tais condições a 

lucratividade de capitalistas e suas empresas sai prejudicada, podendo aumentar a resistência deles 

em relação ao poder do Estado e limitar seu apoio às decisões governamentais. 

Em outras palavras, a competição interestatal e interempresarial pode assumir formas 

diferentes, e a forma que assumem tem consequências importantes para o modo como o 

moderno sistema mundial – enquanto modo de governo e enquanto modo de acumulação 

– funciona ou deixa de funcionar. (ARRIGHI, 1996, p. 33) 

   

A noção de hegemonia de Arrighi (1996), portanto, harmoniza contribuições teóricas 

anteriores e abre espaço para se discutir as relações entre o Estado hegemônico e suas classes 

sociais, para além do Estado hegemônico e economia mundial. Nesse aspecto, o próprio autor 

retoma as contribuições de Braudel (1982) aqui já explanadas como as mais adequadas no que 

concerne ao seu entendimento de como as classes que representam o capital e o Estado se 

relacionam. Em síntese, o argumento de Arrighi se mostra particularmente conveniente por traçar 

linhas gerais norteadoras de como ciclos capitalistas e ciclos hegemônicos se entrelaçam de forma 

coincidente, de como Estado e mercado são entes que se diretamente relacionam e se reforçam – 

mesmo que não elucide todos os meios pelos quais isso acontece. 

Uma vez assim definidos os ciclos de acumulação sistêmica, Arrighi (1996) realiza uma 

análise histórica dos quatro ciclos do tipo que marcaram a história da economia-mundo capitalista, 

a começar pelo ciclo veneziano, que foi seguido pelo holandês e pelo britânico, até o ciclo 

estadunidense, que é o mais recente e demonstrava sinais de crise nos anos 1970, quando passava 

pela sua fase de expansão financeira. É o conjunto de políticas tomadas pelos EUA como reação a 

esse momento de crise vivenciado no plano nacional e internacional, que em tese caracterizava o 
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enfraquecimento de seu poder hegemônico, que consiste no alvo dessa pesquisa, principalmente 

no que diz respeito à sua atuação na indústria petrolífera internacional.  

 

1.1.4. Diferenciando hegemonia de império: a perspectiva de Agnew 

 

 Outro debate comum à área de EPI quando se trata de hegemonia, é a diferenciação entre 

esse conceito e o conceito de “império”. Alguns autores que se dedicaram ao tema tentaram 

relativizar e até mesmo alargar esses conceitos de forma a adaptá-los ao entendimento da ordem 

mundial na atualidade, sendo por vezes muito criticado em suas perspectivas. Agnew (2005) 

delimitou ambos, adotando a noção gramsciana de hegemonia como base e respeitando a 

concepção teórica mais tradicional de império. 

 Segundo o autor, o conceito de império retoma sua origem romana e se refere à condição 

em que povos e territórios se encontram submetidos a um mesmo governante e aparato 

administrativo, seja em territórios contíguos ou além-mar, com o objetivo de regular seu 

comportamento externo e assegurar um comportamento interno que seja compatível com a política 

imperial (AGNEW, 2005).  A hegemonia, por sua vez, ultrapassa a noção simples de dominação 

territorial e não consiste na continuidadade, formal ou informal, do império (AGNEW, 2005).  

 A hegemonia não se expressa apenas por meio do exercício militar puro, econômico e 

político do país dominante, pois também se baseia na cooperação e no consentimento. Sendo a 

persuasão mais valorizada que a coerção em si, seu cerne está nas instituições, regras e valores 

comuns que garantem o envolvimento dos hierarquicamente subordinados no exercício de seu 

poder, convencendo-os de que seus interesses são semelhantes. A posição militar, econômica e 

cultural superior do Estado ou grupo social que exerce a hegemonia serve para defender esse cerne, 

que emana de um poder que é exercido ao longo do tempo e do espaço (AGNEW, 2005).  Não só 

essa hegemonia pode ser geograficamente difusa, como ela também pode ser exercida de forma 

positiva, a partir de uma liderança benigna, ou negativa, a depender dos padrões de exploração 

exitentes entre o hegêmona e os demais.  

 Por fim, Agnew (2005) finaliza tal diferenciação e relaciona as perspectivas conceituais 

anteriores ao afirmar que 

No contexto da política mundial, os dois sentidos da hegemonia podem ser fundidos de 

forma proveitosa: aquela da hegemonia estatal, como é encontrada na maioria da literatura 

de sistemas-mundo e de relações internacionais, da liderança pelo Estado que ancora a 

economia mundial; e aquela da dominação consensual, no sentido de Antonio Gramsci e 
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da Escola de Frankfurt, na qual a liderança resta no envolvimento de outros nas práticas e 

ideias que emanam da experiência do Estado dominante ou grupo social. (AGNEW, 2005, 

p. 20) 

 

1.1.5 A energia como pilar secundário de sustentação de uma hegemonia em Strange 

 

Como já foi mencionado, uma das maiores fontes de debate dentro da EPI advém da relação 

existente entre Estado e mercado. À primeira vista ela pode parecer conflitante, como se as duas 

entidades fossem naturalmente opostas de forma que o engrandecimento de uma implica na 

limitação da outra. Ainda que essa situação de limitação mútua seja possível, essa é apenas uma 

das várias configurações que essa relação pode assumir, como bem demonstrou Braudel ao ver as 

duas entidades como mutuamente reforçadoras, não havendo contradição em sua relação. Strange 

(1994) disserta a respeito dessa relação e dos vários pontos de equilíbrio que ela pode admitir e 

assume posicionamento semelhante ao de Braudel:  

É o poder que determina a relação entre autoridade e mercado. Mercados não podem 

exercer um papel dominante na forma que a economia política funciona a não ser que 

assim seja permitido por quem detiver o poder e possuir autoridade. A diferença entre um 

empreendimento privado, uma economia baseada no mercado e uma dirigida pelo Estado 

não está apenas no montante de liberdade dado pelos pela autoridade aos operadores de 

mercado, mas também no contexto em que o mercado funciona. E esse contexto também 

reflete uma certa distribuição de poder. Seja um contexto seguro ou inseguro, estável ou 

instável, em expansão ou em depressão, [ele] reflete uma série de decisões tomadas por 

aqueles com autoridade. Assim, não é apenas o poder direto da autoridade sobre os 

mercados que importa, mas também o efeito indireto da autoridade sobre o contexto ou 

condições que circundam o contexto que o mercado funciona. […] Em muitas economias 

políticas, aqueles que exercem autoridade, que decidem quão grande deve ser o papel dado 

aos mercados e as regras sob as quais os mercados trabalham vão derivar seu poder de três 

fontes – da força, da riqueza e das ideias. (STRANGE, 1994, p. 23, tradução nossa) 

 

 De acordo com a autora, apenas o poder do tipo estrutural7 é capaz de determinar a 

configuração da relação Estado-Mercado na economia política internacional e, por isso, ele deve 

ser aquele exercido pelo Estado hegêmonico. Esse poder estrutural emana primariamente de quatro 

                                                 
7 O poder estrutural é aquele que “determina as estruturas da economia política global em que os outros Estados, suas 

instituições políticas, seus empreendimentos econômicos e (não menos importante) seus cientistas e demais 

profissionais devem operar.” (STRANGE, 1994, p. 24-25, tradução nossa)  Esse tipo de poder tem procedência sobre 

o poder relacional e vai além da simples capacidade de determinar uma agenda ou regime internacional, pois dá 

capacidade ao Estado que o detém de decidir o framework em que todos os demais agentes econômicos devem operar. 

Esse poder não deve ser diferenciado segundo sua natureza econômica ou política, uma vez que ambas se encontram 

intrinsecamente relacionadas. É por isso que é comum encontrar agentes que compartilhem ambos os poderes, a 

exemplo da elite capitalista, que graças à magnitude de seus negócios têm acesso ao poder político do Estado, e da 

elite administrativa estatal, que conta com o apoio dos grandes empresários para mobilizar investimentos caros ao 

governo, de forma que muitas vezes tais espaços podem ser ocupados pelos mesmos agentes. 
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estruturas distintas e relacionadas entre si de forma que nenhuma assume precedência sobre a outra: 

a estrutura de segurança, a estrutura da produção, a estrutura das finanças e a estrutura do 

conhecimento. Além dessas estruturas, que em certa medida remontam aos elementos coercivos e 

consensuais da concepção de hegemonia gramsciana, o poder estrutural também deriva de outras 

quatro estruturas secundárias, delineadas em grande medida pelas quatro estruturas anteriormente 

definidas. Elas se referem aos sistemas de transporte aéreo e marítimo transnacionais, ao sistema 

de comércio, ao sistema de desenvolvimento e bem-estar transnacional e ao sistema de oferta de 

energia. Em todos eles a autoridade estatal exerce uma função extraterritorial, para além de se 

responsabilizar pelo bom andamento de tais sistemas dentro de seu país. Em cada uma dessas 

estruturas, a relação de barganha entre Estado e mercado é mais explícita, assim como a existência 

de uma faceta transnacional que ambas autoridades não podem negligenciar para o seu 

gerenciamento (STRANGE, 1994).  

A estrutura secundária de energia é, portanto, fator que assume importância central na 

fundamentação do poder estrutural que deve ser buscado e exercido por todo e qualquer Estado 

que se pretenda hegemônico. O motivo de a energia configurar como uma dessas estruturas de 

poder, ou seja, de a energia ser um tema de alta política, é assim explicado pela autora:  

 

Para todas as economias desenvolvidas, sejam elas planejadas, mistas ou orientadas para 

o mercado, a energia é um fator de vital de produção. As indústrias básicas de toda 

economia moderna – aço, química, engenharia – precisam de grandes suprimentos de 

energia, venham eles do petróleo, do carvão, gás [natural], ou energia nuclear. Da mesma 

forma, nenhuma economia moderna pode funcionar sem transporte. E transporte 

rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo são todos grandes usuários de energia. E quando 

tem uma interrupção no fornecimento de energia elétrica para as casas e fábricas, a 

sociedade moderna quase chega a uma paralisação. (STRANGE, 1994, p. 190, tradução 

nossa) 

 

Nesse sentido, faz-se necessário compreender as principais características dos mercados de 

energia, desde a sua estruturação até os impactos que podem gerar em todo o sistema a partir de 

qualquer alteração mais brusca que ocorra em seu funcionamento. Do ponto de vista da EPI e de 

seus expoentes teóricos, o petróleo é a fonte de energia cuja dinâmica dos mercados mais 

influenciou a história da economia política internacional, estando diretamente relacionado com as 

mudanças que marcaram a década de 1970. Sendo assim, a próxima seção se dedica a delinear as 

particularidades dessa fonte de energia e de seu mercado, trazendo noções que são consideradas 

fundamentais para o prosseguimento do estudo de caso.  
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1.1.5.1. Entendendo melhor a especificidade do petróleo 

 

O êxito de Churchill em tornar a marinha britânica movida à petróleo pouco antes da I 

Guerra Mundial é considerado um marco na história da indústria petrolífera global por várias 

razões. A literatura costuma mencionar como a principal o fato de o recurso ter deixado de ter 

caráter puramente comercial e passou a ser vinculado a questões militares, se tornando uma 

preocupação de Estados e não apenas das grandes empresas que já o comercializavam 

internacionalmente. O fato é que a decisão de substituir o carvão como combustível de um dos 

principais meios de combate de uma das grandes potências mundiais acabou, na verdade, 

anunciando a substituição de toda a ordem energética mundial para o petróleo.  

A partir de então, as novas tecnologias das quais o cotidiano da população de países 

industrializados dependia, os avanços militares, a ambição das companhias multinacionais, entre 

outros fatores particulares, fizeram do petróleo um recurso vital, capaz de mobilizar esforços 

políticos, financeiros e até mesmo militares das nações que prezavam pelo amplo e rápido 

desenvolvimento. Spero e Hart (2010) afirmam: “Ao longo dos anos, países tem procurado obter 

controle de recursos petrolíferos e gerenciar o uso desses recursos para os seus próprios benefícios 

políticos, militares e econômicos”. (SPERO E HART, 2010, p. 338, tradução nossa) 

Muito da caracterização dessa ordem energética mundial que até hoje perdura é derivada 

das próprias propriedades inerentes a esse recurso, a começar pelas suas vantagens em relação às 

demais fontes de energia, renováveis ou não8. O petróleo é uma fonte energética de alto poder 

calorífico, o que significa que em uma escala comparativa, uma tonelada de petróleo9 libera mais 

energia que qualquer outra fonte de energia em quantidade equivalente (FAVENNEC, 2011). Mais 

que isso, o processo de refino do petróleo produz uma grande variedade de derivados e produtos 

comerciais, a maioria deles destinados à indústria petroquímica e à utilização em meios de 

transporte. Aliás, é a dependência que o sistema de transportes, em escala mundial, tem em relação 

                                                 
8 Energias não-renováveis são aquelas oriundas de combustíveis fósseis, cuja taxa de produção/reposição pela natureza 

deve ser pensada em escala planetária, e não humana. São fontes de energia estocáveis, diferentemente das energias 

renováveis, consideradas energias de fluxo. As energias renováveis são continuamente produzidas pela natireza, ainda 

que sua disponibilidade dependa de condições naturais (FAVENNEC, 2011). 
9 A principal unidade de energia utilizada para se refirir ao calor liberado na combustão de uma tonelada de petróleo e 

assim servir de comparação com as demais fontes de energia é denominada “tonelada equivalente de petróleo”, da 

sigla tep. Um tep corresponde a aproximadamente 42 gigajoules (FAVENNEC, 2011). Há outra unidade de medida 

muito utilizada em relatórios de energia denominada “Unidade Térmica Britânica”, da sigla em inglês Btu. Ela é uma 

unidade não métrica e equivale a 1055,05585 joules. 
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aos combustíveis derivados do petróleo que faz com que toda atividade produtiva seja dependente 

do recurso, mesmo que nenhum de seus derivados seja um insumo direto da produção 

(FAVENNEC, 2011).  

[…] a nossa sociedade se tornou uma “Sociedade do Hidrocarboneto”, e nós, na linguagm 

dos antropólogos, “o Homem do Hidrocarboneto”. […] No século XXI, somos tão 

dependentes desse mineral e ele está tao embutido em nossas atividades diárias que 

dificilmente paramos para nos dar conta de seu penetrante significado. […] É (junto com 

o gás natural) o componente fundamental da fertilização, da qual depende a agricultura; 

possibilita o transporte de alimentos para as megacidades do mundo, totalmente não 

autossuficientes. Também fornece os plásticos eos elementos químicos, que são os tijolos 

e a argamassa da civilização contemporãnea, uma civilização que desmoronaria caso os 

poços de petróleo secassem subitamente. (YERGIN, 2010, p. 15)  

 

Outra grande vantagem comparativa do petróleo está no fato de ser um recurso líquido, algo 

que acarreta duas características benéficas: a facilidade de transporte e a facilidade de estocagem. 

O transporte do petróleo é majoritariamente feito por meio de oleodutos e transporte marítimo, 

sendo que cada um apresenta vantagens a depender do contexto10. Sendo assim, o mais comum é 

a utilização complementar dos dois meios de transporte: o oleoduto transporta o petróleo extraído 

por um ou mais Estados até o porto marítimo de melhor infraestrutura de onde passa a ser 

transportado ao destino final em navios petroleiros.  

A facilidade de estocagem, por sua vez, se mostra especialmente favorável em momentos 

de crise de oferta do petróleo no mercado internacional (FUSER, 2013). Dessa forma, é comum 

que grandes Estados consumidores do recurso invistam na formação de estoques de petróleo em 

épocas de abundância do mercado, quando o preço está relativamente mais baixo, com o objetivo 

de evitar crises internas de fornecimento para a indústria e para a população, assim como a 

necessidade de recorrer ao mercado para a compra de excedentes em alto preço. Ressalta-se, 

todavia, a possibilidade que tais Estados têm em manipular as condições naturais do mercado 

internacional caso decidam fazer uso estratégico desses estoques. Se liberados em um mercado que 

                                                 
10 O oleoduto apresenta alto investimento inicial e baixo custo operacional, mas o fator mais decisivo em sua escolha 

está nos territórios em que ele percorre. Caso toda a sua extensão seja em território nacional, sua construção e utilização 

são mais aconselhados; contudo, caso o oleoduto percorra o território de dois ou mais Estados, não só há a necessidade 

de maiores negociações para sua construção, como sua operacionalização pode acarretar riscos. Tanto os Estados 

envolvidos podem por algum motivo político impedir a passagem do petróleo no trecho do oleoduto que está sob sua 

jurisdição, travando todo o processo produtivo, quanto o oleoduto em si, enquanto infraestrutura fixa e extensa, acaba 

exposto a diversas danos físicos, que podem ir desde tentativas de assalto até mesmo a ataques terroristas que tem o 

intuito de causar prejuízos por meio da interrupção do fluxo petrolífero (YERGIN, 2010). Já o transporte marítimo, 

geralmente intercontinental, tende a ser mais econômico em longas distâncias e conta com menores custos de transação 

por ser controlado por apenas um Estado, geralmente o comprador. Entretanto, ele também está exposto a riscos, que 

vão desde assaltos à carga até a interrupção de passagem em pontos de estrangulamento marítimo (FAVENNEC, 

2011). 
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esteja em condição de equilíbrio, eles acabam aumentando drasticamente a oferta e forçando uma 

queda de preços. De maneira inversa, a busca excessiva pelo aumento dos estoques em períodos 

de escassez de oferta ou de excesso de demanda pode provocar um aumento radical dos preços 

usualmente praticados.  

Assim, é importante tratar dos custos de produção do petróleo, que quando não são menores 

em relação às demais fontes de energia, se mantém minimamente competitivos. Os custos de 

produção variam segundo as condições geológicas para extração, de forma que em locais 

considerados de fácil exploração e abundância, como em algumas regiões da Arábia Saudita, os 

custos de produção por barril giram em torno de cinco dólares, podendo variar até poucas dezenas 

de dólares em locais de maior dificuldade (FAVENNEC, 2011). Os custos de produção também 

refletem a qualidade do petróleo em questão, não apenas pelo processo de extração em si, mas 

pelos custos com o refino, mais delicado e dispendioso quando o petróleo é “pesado”, com alto 

nível de impurezas. Independentemente da região produtora em questão, a indústria petrolífera é 

considerada intensiva em capital, com investimentos iniciais de milhões – ou até bilhões – em 

infraestrutura (FAVENNEC, 2011). Essas observações acerca dos custos de produção do petróleo 

dão margem para abordar outros dois aspectos característicos da indústria: distribuição geográfica 

do recurso e preço de venda praticado. 

O petróleo, por ser uma fonte de energia fóssil, não é igualmente distribuído pelo planeta. 

É graças a essa particularidade que algumas regiões e países acabam sendo desproporcionalmente 

mais ricas no recurso, sendo o Oriente Médio a maior delas. Cerca de dois terços de todas as 

reservas petrolíferas comprovadas no mundo estão localizadas ali, fazendo da região e dos Estados 

que a compõem atores essenciais à indústria petrolífera global (FUSER, 2013; KLARE, 2008). A 

presença da Arábia Saudita, único país do mundo que conta com a classificação de swing 

producer11, só aumenta a importância relativa da região e faz com que a dinâmica regional seja 

                                                 
11 A Arábia Saudita e sua proeminência em nível internacional é decorrente das suas reservas petrolíferas de tamanho 

superior a qualquer outra no mundo. Essa capacidade de produção em longo prazo rendeu ao país uma caracterização 

valiosa: a de swing producer, notada por Yergin (2010), Glöck e Dalgaard (2009), Spero e Hart (2010) e outros mais. 

Isso significa que a Arábia Saudita tem a possibilidade de aumentar a sua produção a um curtíssimo prazo caso seja 

necessário promover o suprimento de uma demanda exacerbada. Quando as previsões mundiais são de crescimento 

acelerado da demanda pelo recurso, principalmente com a necessidade cada vez maior de obtenção de petróleo pelas 

economias em desenvolvimento e emergentes como China e Índia, e de decadência da produção do mesmo, essa 

característica lhe traz imensos ganhos, como o fato de ter sido “eleita” um dos pilares da política dos EUA no Golfo 

Pérsico e de ter grande importância entre os exportadores por poder sustentar suas políticas de preço ao variar seus 

níveis de produção sem incorrer em maiores consequências negativas – como ocorreria com outros Estados produtores 

de petróleo. 
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necessariamente do interesse direto de todos os demais países, tenham eles ou não a intenção de 

gerenciar a ordem energética global. Isso não significa, contudo, que não existam outros Estados 

que possam, individualmente ou em conjunto, influenciar o mercado internacional a partir dos seus 

níveis de produção também significativos – os países da América do Norte, Rússia, Azerbaijão, 

Venezuela, Angola, Nigéria, Reino Unido, China e Brasil são os maiores exemplos disso (FUSER, 

2013; KLARE, 2008; YERGIN, 2014).  

Destaca-se ainda que há uma relação entre essa concentração geográfica das reservas e os 

riscos associados aos custos de produção do petróleo. Tanto é verdade que quanto mais instável for 

o território, país ou região que detém o recurso (por questões políticas, econômicas e/ou de 

segurança), percebe-se uma menor disposição das empresas petrolíferas internacionais em explorar 

essas áreas, principalmente quando existem outras regiões produtoras que apresentam menores 

riscos, mesmo que a maiores custos de produção por apresentarem menor abundância ou maiores 

dificuldades de extração (YERGIN, 2010). Pode-se distinguir essa escolha de investimento como 

uma prática de mercado já reiterada, de modo que a cada dia novas tecnologias têm sido 

desenvolvidas e investimentos de grande monta têm sido feitos com o intuito de se explorar poços 

mais profundos e localizados em áreas mais remotas, desde que essas áreas sejam consideradas 

locais militarmente estáveis e de baixo risco para a continuidade da produção. Por razões óbvias, 

essas áreas não são costumeiramente encontradas no Oriente Médio.  

A determinação dos preços do petróleo ainda é assunto de muita controvérsia entre 

especialistas da área devido à grande variedade de fatores que podem influenciar tal processo. 

Ainda que não possa ser determinado com precisão e em sua totalidade, há um consenso sobre 

alguns aspectos que seguramente o caracterizam. O mais relevante deles é que, de maneira 

generalizada e à parte das possibilidades de acordos entre demandantes e ofertantes ou qualquer 

decisão cartelizada, o nível de preços praticados reflete as condições de oferta e demanda do 

mercado mundial (FUSER, 2013; YERGIN, 2010; FATTOUH 2010). O imperativo das condições 

de mercado é tal que por vezes custos de produção mais altos não implicam necessariamente em 

preços mais altos, mas sim em uma diminuição da margem de lucro. Nesse sentido, a possibilidade 

de as condições de mercado definirem preços em níveis muito mais altos que os custos de produção 

acaba por propiciar a criação de margens de lucro desproporcionais (denominadas rent, em inglês) 

(FAVENNEC, 2011). Essas altas margens de lucro são repassadas total ou parcialmente ao Estado 
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produtor de petróleo, possibilitando o surgimento das chamadas economias rentistas ou 

petroestados12.  

Uma vez que o petróleo configura um direta ou indiretamente um insumo de toda e qualquer 

atividade produtiva, qualquer variação nos níveis de preços do petróleo, por menor que seja, gera 

grandes impactos econômicos em todos os países. Como disse Yergin (2010), “[e]nquanto não se 

encontrar uma fonte alternativa de energia, o petróleo continuará a ter efeitos de longo alcance 

sobre a economia global; a elevação de seu preço pode estimular o crescimento econômico ou, ao 

contrário, desencadear a recessão.” (YERGIN, 2010, p. 13). Além disso, outro efeito notável acerca 

das alterações do preço do petróleo pode ser percebido mediante a observação do comportamento 

da demanda de outras fontes de energia.  

Sendo o petróleo a fonte de energia referência na matriz energética mundial, um aumento 

brusco em seus preços, a exemplo dos choques dos anos 1970, irá provocar diferentes reações no 

curto, médio e longo prazos. No curto prazo, observa-se a inelasticidade da demanda pelo produto, 

ou seja, a procura pelo petróleo não somente não diminui, como geralmente aumenta seguindo um 

comportamento compatível com a psicologia do mercado que preza pela segurança energética 

imediata e pelo aumento dos estoques de uma fonte de energia que em um primeiro momento é 

quase insubstituível – tal inelasticidade se manifesta inicialmente nas economias nacionais por 

meio do aumento da inflação (YERGIN, 2010).  

Já no médio prazo tem-se a preocupação de encontrar fontes de energia alternativas que 

apresentem melhor custo-benefício tendo em vista o aumento dos preços do petróleo que se 

mantém com o decorrente aumento da demanda. É nesse momento que as demais fontes de energia, 

renováveis e não renováveis, são mais procuradas em reflexo aos movimentos do mercado 

petrolífero, cujos níveis de demanda finalmente começam a cair. Isto significa que muito do 

crescimento dos mercados de energias alternativas se deve, portanto, aos altos e baixos do mercado 

petrolífero (FAVENNEC, 2011; YERGIN, 2010).  

                                                 
12 De acordo com Fuser (2013) e Ross (2015), essa é a configuração da maioria dos países exportadores de petróleo, 

que além de dependerem da comercialização desse único recurso para gerar sua receita (a partir de 80% da renda 

nacional advém da comercialização do petróleo), politicamente são caracterizados por regimes cuja legitimidade e 

estabilidade estão diretamente relacionadas à capacidade de seus governos em redistribuir essa renda para os diferentes 

setores da sociedade de forma a garantir seu apoio e aprovação. Também são marcados pelo inchaço do setor público, 

instituições democráticas fragilizadas e vulneráveis à decisão do governante, concentração de renda nas mãos de um 

grupo restrito de atores econômicos e setor privado geralmente parasitário. 
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Por fim, no longo prazo tem-se as consequências das políticas estatais geralmente 

implementadas pós-choque com o intuito de desenvolver e aprimorar fontes de energia que 

detenham o potencial de se tornarem alternativas viáveis e duradouras ao petróleo – para além 

daquelas que perpetuam sua utilização por outros meios, à exemplo do desenvolvimento de técnicas 

para a liquefação do gás natural. Vale ressaltar que á medida que o tempo passa e essas medidas 

de longo prazo se concretizam no tempo presente, a queda da demanda em caso de novos aumentos 

de preço fica mais resistente. Isso acontece porque a participação do petróleo na matriz energéticas 

desses países que investem em fontes alternativas tende a diminuir, ainda que gradualmente. 

Destaca-se, contudo, que os países que podem investir pesadamente nessas políticas que priorizam 

o desenvolvimento de energias alternativas são aqueles considerados economias já desenvolvidas, 

de forma que as economias em desenvolvimento demonstram menor resiliência às alterações de 

preço do recurso (FAVENNEC, 2011).  

Outro assunto que deve ser tratado a respeito do petróleo é a possibilidade de sua 

substituição enquanto fonte de energia norteadora da ordem energética mundial. O motivo de tanto 

se investir nessa possibilidade gira em torno de dois argumentos centrais: a instabilidade que 

circunda o mercado petrolífero internacional e os danos ambientais que toda a indústria gera. 

Quanto à instabilidade, evidencia-se historicamente que esse mercado permaneceu estável por mais 

tempo do que em passou em desajuste, sendo que vários estudos foram conduzidos com o objetivo 

de desvendar seus padrões de comportamento, identificar maiores riscos e desenvolver técnicas 

que permitam alguma previsibilidade sobre ele. Por mais que essa afirmação seja verdade, o 

problema não está nos poucos momentos de crise que o mercado petrolífero internacional passa, 

mas na dimensão global das consequências que essas poucas crises geram dado a dependência que 

todos os Estados que participam desse mercado têm em relação ao recurso. Os danos ambientais, 

por sua vez, gradualmente deixam de se referir apenas à emissão de gases poluentes que a queima 

desse combustível fóssil causa e passa a englobar danos que a construção de infraestrutura e 

possíveis acidentes possam provocar.  

Mesmo assim, por mais que já se tenha percebido a necessidade do desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia, seja pelo apelo à proteção do meio-ambiente, seja pela busca da 

segurança energética, há algumas utilidades e relações de custeio que inviabilizam a substituição 

total do petróleo e seus derivados por fontes alternativas, pelo menos nos curto e médio prazos. 

Muito do ímpeto por essa substituição vinha de teorias e especulações, a exemplo da teoria do pico 
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do petróleo13, previam que os poços de petróleo do mundo estavam no auge da sua capacidade ou 

muito próximos disso, entrando em exaustão nas décadas seguintes caso o ritmo de extração e a 

demanda mundial se mantessem ou crescessem em níveis semelhantes. É fato que a descoberta de 

poços de petróleo comercialmente viáveis e favoravelmente localizados para exploração se torna 

cada vez menos comum, mas muitas dessas teorias já são consideradas dúbias e, mesmo que não o 

fossem, não desqualificam a atual necessidade de lidar com os problemas da indústria da qual todos 

ainda são dependentes. 

Uma vez compreendidas as principais características do petróleo, a próxima seção trata de 

qualificar o mercado de petróleo internacional e demonstrar, a partir dele, a forma como a 

estruturação do setor reflete os questionamentos que baseiam os estudos de EPI.  

 

1.1.5.2 A indústria petrolífera internacional e sua pertinência aos estudos de EPI 

  

Energia é genericamente definida nas ciências naturais como “capacidade de produzir 

trabalho ou realizar uma ação”. Ora, se o trabalho é desde Adam Smith considerado o fator de 

produção mais distintivo do capitalismo, nada mais natural observar como essa atividade e o modo 

de produção capitalista simultaneamente acompanharam e impulsionaram a evolução do uso das 

diferentes fontes de energia segundo sua utilidade, eficiência e custeio. Essas diversas fontes de 

energia foram historicamente capazes de dinamizar o trabalho do homem, desde o querosene 

utilizado inicialmente para iluminação, prolongando as horas de trabalho, passando pelo carvão 

mineral usado nas máquinas à vapor que marcaram o advento da indústria moderna, até o petróleo, 

combustível inicialmente essencial aos motores de combustão interna. Nesse sentido, a energia 

pode ser considerada um dos principais ativos necessários ao progresso da civilização humana tal 

como a conhecemos, em especial, as energias não-renováveis. À esse respeito, Fuser (2013) 

                                                 
13 Teoria do Pico do Petróleo: Mulligan (2008, p.10) define o pico do petróleo como “o máximo de produção petrolífera 

em um dado período; um nível de produção que jamais será excedido, devido primariamente a razões geológicas”. À 

esse respeito, Klare (2008, p.33) completa: “Não somente o consumo de, e a demanda por energia e outros recursos 

vitais atingem quantidades sem precedentes, como muitas das reservas existentes estão visivelmente sendo drenadas 

mais rapidamente do que novas podem ser utilizadas.” Baseada nos estudos de Hubbert nos anos 1960 sobre a produção 

americana, essa teoria sofreu muitas contestações no que concerne ao cenário de produção petrolífera mundial. Os 

questionamentos sobre a validade dessas previsões restam sobre os estudos mais recentes que têm o cuidado de fazer 

a diferenciação entre as reservas que já são exploradas, as reservas provadas, as reservas que se estimam existir e que 

ainda não foram descobertas, as reservas que podem ser recuperadas ou mais exploradas por meio de tecnologias mais 

específicas e as reservas não-convencionais (aquelas capazes de produzir petróleo e seus derivados por tpecnicas não 

convencionais, como o óleo de xisto, o petróleo extrapesado e areias betuminosas) (FAVENNEC, 2011)  
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corrobora afirmando que “[h]istoricamente, a introdução das energias fósseis coincide com o 

surgimento das indústrias modernas, organizadas de acordo com o modelo econômico capitalista.” 

(FUSER, 2013, p. 5) 

Grande parte dos autores que tratam dos recursos energéticos sob o ponto de vista da 

economia política internacional relatam sua relevância com base no papel que eles desempenham 

no desenvolvimento de todas as nações. Mulligan (2008) relata: “[...] Estados requerem energia 

para seu funcionamento militar e econômico, mas podemos olhar adiante, na continuidade da 

própria ‘civilização industrial’. A civilização, afinal, é dependente da nossa habilidade em 

aproveitar energia.” (MULLIGAN, 2008, p.3, tradução nossa). Fuser (2013) complementa: 

Por que a energia adquiriu um peso tão decisivo nos cenários políticos mundial e regional? 

A resposta só pode ser encontrada em um horizonte histórico. Todo o progresso 

econômico do século XX, e também o que se projeta para boa parte do século XXI, ocorreu 

em cima de um alicerce material claramente definido – a ampla disponibilidade de 

recursos energéticos, em especial o petróleo e o gás natural, obtidos em grandes volumes 

e vendidos, na maior parte do tempo, por preços muito baixos. Do mesmo modo, a energia 

também revelou uma importância crítica no plano militar. (FUSER, 2013, p. X) 

 

Portanto, o acesso estável à fontes de energia primárias e secundárias14 tem caráter 

imprescindível e se torna, em última instância, uma questão de segurança para a sociedade e, 

consequentemente, para o Estado que lhe é correspondente. É essa dimensão de segurança que faz 

com que questões energéticas assumam papel central nas políticas econômicas nacionais, por 

muitas vezes permeando até as denominadas questões de segurança nacional. É devido a esse fato 

que é comum encontrar autores que veem os recursos energéticos como um bem público, a ser 

resguardado pelo Estado a nível nacional e pelo Estado hegêmona a nível internacional (STOKES 

E RAPHAEL, 2010).  

Assim, por mais que caiba ao mercado e seus agentes, segundo os preceitos básicos da lei 

de oferta e demanda, alocar esses recursos entre produtores e consumidores a nível nacional e 

internacional por meio do comércio, questões produtivas mais básicas como o ritmo de extração, o 

montante da oferta colocada à disposição do mercado e demais restrições de impactos 

mercadológico também acabam sendo determinadas por fatores de ordem política (YERGIN, 

2010). Os recursos energéticos, principalmente os fósseis que compõem a maioria da matriz 

energética mundial na modernidade, detém, portanto, uma dimensão estratégica que pode ser 

                                                 
14 Uma fonte de energia primária é aquela que se encontra da forma em que é obtida na natureza, enquanto que uma 

fonte de energia secundária é a fonte de energia primária que passou por algum tipo de transformação (FAVENNEC, 

2011). 
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explorada como fonte de poder pelos Estados que melhor souberem explorar questões de 

sensibilidade e vulnerabilidade15 entre si. Explorar essas questões significa deter capacidade de 

manipulação do mercado, ainda que essa capacidade advenha de esforços políticos e militares, para 

além de puramente econômicos.  

Quanto maior a capacidade de determinado ator em controlar as condições em que o 

mercado energético atua e a forma como ele atua, maior o poder estrutural que ele passa a desfrutar 

frente aos demais atores que participam desse mercado que, por sua vez, oculta relações de 

dependência mútua entre os que ofertam e os que demandam tais recursos. Em outras palavras, o(s) 

Estado(s) capaz(es) de exercer qualquer tipo de controle significativo sobre esse mercado, detém 

poder estrutural relativamente a todos os demais, sejam eles seus aliados ou adversários na política 

internacional. O(s) detentor(es) desse controle não corresponde(m), necessariamente, ao Estado 

hegêmona no sistema internacional, mas o Estado hegêmona tem, necessariamente, interesse em 

obter esse controle (STOKES E RAPHAEL, 2010).  

O petróleo é a fonte de energia primária não-renovável que melhor ilustra esse panorama 

em que Estado e mercado continuamente se ajustam em uma relação de interferência mútua que 

visa obter, simultaneamente, segurança para o primeiro e lucro para os que participam do segundo. 

Tanto essa segurança, entendida em termos de obtenção de suprimento suficiente para satisfazer as 

necessidades de consumo civil, industrial e militar do Estado, quanto esse lucro, que é gerado pelas 

empresas que realizam as atividades de upstream, midstream e downstream que caracterizam a 

indústria petrolífera16, são ambos conquistados a partir de um mesmo fator: a estabilidade dos 

fluxos comerciais do recurso entre demandantes e ofertantes. Uma vez que esses fluxos sofram 

qualquer tipo de distúrbio, seja ele de origem econômica, político-diplomática ou militar, o 

equilíbrio existente entre os dois pólos comerciais é necessariamente perturbado e a obtenção da 

tal segurança e lucro sai prejudicada. Isso demonstra que no mercado internacional de petróleo, 

                                                 
15 Os conceitos de sensibilidade e vulnerabilidade são melhor explanados por Keohane e Nye (1977). Tendo uma 

comparação entre dois atores internacionais em mente, a sensibilidade de ambos é entendida como os graus de custos 

que um deles sofre devido à ação do outro; já a vulnerabilidade será maior daquele ator que, comparativamente, possui 

ou menos alternativas ou alternativas mais custosas que o outro, não devendo, portanto, ditar as regras, mas obedecê-

las. Assim, a vulnerabilidade configura uma fonte de poder para os atores internacionais maior que a sensibilidade. 
16 Upstream, midstream e downstream são os nomes dados às três grandes fases ou segmentos que compõem a indústria 

petrolífera. As atividades de upstream são as de exploração, perfuração e produção, enquanto que o midstream se 

refere ao refino e o downstream ao transporte, distribuição e comercialização dos derivados resultantes do processo de 

refino. Contudo, é comum encontrar na literatura apenas a diferenciação entre upstream e downstream. Nesse caso, o 

refino entra no downstream.  
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sob condições regulares, a relação entre Estado e Mercado (ou entre autoridade e agentes de 

mercado na terminologia de Strange) é harmoniosa, seguindo a argumentação delineada por 

Braudel. 

Ainda assim, é necessário especificar melhor os atores que estão envolvidos e podem 

interferir no mercado de petróleo, nacional e internacional. O primeiro deles é o Estado. O poder 

institucional do Estado se faz sentir tanto domesticamente, por meio da regulação e promoção de 

incentivos à indústria petrolífera ou da própria criação de companhias petrolíferas 

estatais/nacionais, quanto internacionalmente, através da proteção econômica e político-

diplomática das atividades dessas empresas petrolíferas que tenham atuação multinacional. O 

relacionamento que a administração estatal mantém com os representantes da indústria no âmbito 

nacional nem sempre é de apoio irrestrito, já que cabe ao Estado zelar pelo bem-estar dos 

consumidores finais dos produtos petrolíferos por meio da manutenção de um ambiente 

concorrencial mais competitivo possível. Já no âmbito internacional, geralmente há um amplo 

suporte do Estado às empresas que compõem a indústria petrolífera nacional, pois os governos 

nacionais tendem a interpretar o fortalecimento dessas empresas e a expansão internacional de suas 

atividades como uma oportunidade de expandir e defender seus interesses e representatividade no 

exterior. Esse impulso dado às empresas por mecanismos políticos, econômicos e jurídicos 

geralmente é podado em casos de investimentos que envolvam Estados e parceiros comerciais de 

países que possam ser considerados uma ameaça ao interesse nacional – no que se refere à indústria 

petrolífera, tal situação não é incomum, tendo em vista o caráter geopolítico e estratégico que 

envolve o petróleo (YERGIN, 2010).  

Acerca dos Estados, outra distinção deve ser feita entre aqueles que são exportadores e 

aqueles que são importadores de petróleo segundo a diferença existente entre a disponibilidade do 

recurso e a necessidade de consumo do mesmo. Geralmente, no que concerne aos combustíveis 

fósseis, os países exportadores se encontram na periferia econômica do sistema, enquanto que os 

países importadores, de alta demanda energética devido ao avançado processo de industrialização 

em que já se encontram, são países centrais do sistema capitalista. O posicionamento que cada 

Estado assume no mercado energético internacional, principalmente sua habilidade – ou a falta 

dela – em exercer ambas as posições a depender das prioridades nacionais, muito dirá da sua 

fragilidade e resiliência em relação aos altos e baixos do mercado, considerado muito instável 
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justamente pela interferência de questões políticas e sociais para além de simples determinações 

econômicas, sejam elas de origem doméstica ou externa.  

Por fim, os outros atores de relevância a serem considerados são as empresas que se inserem 

no mercado ao produzir e/ou comercializar o petróleo e seus derivados no mercado nacional, 

internacional ou em ambos. Percebe-se a partir de narrativas históricas mais detalhadas como as de 

Yergin (2010) que, embora possa haver contato direto entre Estados importadores e exportadores, 

esses contatos tendem a ser esporádicos e pontuais, se referindo a questões muito específicas da 

indústria petrolífera de ambos ou tratando de negócios e outras problemáticas que a essas indústrias 

possam impactar. Já o contato contínuo entre as duas partes se dá por meio do mercado 

internacional, ou seja, pelas companhias petrolíferas multinacionais que se encarregam de fazer 

fluir o comércio do petróleo e seus derivados. Como denota Florini (2010), as companhias 

petrolíferas são o constante intermediário na relação entre esses Estados que ocupam lados opostos 

na lógica de mercado.  

A respeito da indústria petrolífera e das empresas que dela fazem parte, duas características 

são notórias. A primeira é que o ramo de energia, assim como outros ramos de infraestrutura, é de 

natureza naturalmente concentradora – quando não monopolístico, o mercado será necessariamente 

oligopolista (FAVENNEC, 2011). Assim, não é que não exista competição ou concorrência nesse 

mercado, mas sim que essa concorrência é restrita entre poucas empresas que detém altas parcelas 

de mercado e, consequentemente, são relevantes à medida que são grandiosas. É graças ao seu 

amplo poder de mercado que as somas que essas empresas movimentam nacional e 

internacionalmente em seus negócios, além dos seus dados de faturamento, valor de mercado, entre 

outros índices, costumam se destacar entre os maiores de qualquer economia nacional.  

Já a segunda característica do setor pode ser entendida como um desdobramento da 

primeira: as poucas empresas que atuam no mercado tendem a ser verticalizadas e a realizarem a 

maioria, quando não todas, as etapas de produção e comercialização de seus produtos energéticos 

(SINGER, 2008). Essa verticalização pode acontecer de diversas formas, sendo mais comuns 

aquela em que os serviços, anteriormente terceirizados, passam a ser gradualmente desenvolvidos 

na mesma empresa, e aquela em que o negócio se expande por meio de fusões e aquisições dessas 

empresas que antes lhes são prestadoras de serviço ou concorrentes.  

Há dois tipos de empresas que atuam no ramo petrolífero: aquelas que são consideradas 

estatais, por serem de propriedade total ou majoritária de qualquer aparato governamental, e 
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aquelas que são privadas independente de seu formato – truste, holding, sociedade aberta, etc. 

(KLARE, 2004). Como se pode deduzir, empresas estatais tendem a seguir mais rigorosamente 

determinações de ordem político-econômica que emanam do governo ao qual respondem, sendo 

muito comum a presença de funcionários públicos em cargos empresariais de importância. Nesses 

casos, a direção empresarial acaba possuindo propósitos que estão mais relacionados aos objetivos 

nacionais do que à maximização de lucro17, de forma que a empresa estatal geralmente detém o 

monopólio da indústria (PIROG, 2007; TORDO, TRACY E ARFAA, 2011; MCPHERSON, 

2003). Em vista disso, a receita final das empresas estatais não se compara àquelas auferidas pelas 

empresas petrolíferas privadas: o governo do Estado produtor, detentor das riquezas do subsolo, 

geralmente toma essas receitas para si e retorna ào balanço da empresa apenas a quantia suficiente 

para manter seu orçamento e sua capacidade de operar (TORDO, TRACY E ARFAA, 2011). É por 

isso que é mais comum que essas companhias encontrem dificuldades em realizar investimentos 

que visem melhorias de suas capacidades produtivas, dependendo de outras companhias 

terceirizadas para tanto. Segundo Tordo, Tracy e Arfaa (2011), as companhias petrolíferas 

nacionais controlam aproximadamente 90% das reservas mundiais e cerca de 75% da produção. 

Estima-se que 60% das reservas ainda não descobertas no mundo estejam em territórios em que as 

companhias petrolíferas internacionais têm acesso privilegiado (isto é, em países que já se 

classificam como exportadores). 

Já as empresas privadas, também chamadas de empresas internacionais, são 

comparativamente mais independentes do ambiente político em que se inserem, ainda que se 

mantenham responsivas ao ambiente de estímulo ou retração orientado segundo as diretrizes de 

política econômica estatal. Nesse caso, contudo, dado a magnitude que os negócios dessas 

empresas podem atingir e o fato de lidarem essencialmente com recursos de natureza estratégica e 

de interesse vital para o Estado e atores subnacionais que o compõe, é natural que seu alto poder 

de mercado seja também traduzido em poder político, de forma que elas não sejam apenas afetadas 

pelo contexto em que se inserem, mas que também possam encontrar meios de influenciá-lo a seu 

favor (KRASNER, 1978; YERGIN, 2010; FAVENNEC, 2011). É aqui, por meio das barganhas 

                                                 
17 Quanto mais dependentes as economias nacionais são do setor petrolífero, mais essas companhias são encarregadas 

de promoverem o desenvolvimento sócio-econômico nacional, já que elas constituem a principal fonte de renda desses 

países. Geralmente exige-se delas redistribuição de riqueza, criação de postos de trabalho, desenvolvimento local e 

regional, desenvolvimento de infraestrutura local, entre outras medidas (PIROG, 2007; TORDO, TRACY E ARFAA, 

2011; MCPHERSON, 2003). 
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realizadas pela elite empresarial junto à esfera política nacional tendo em vista melhorias na sua 

atuação internacional, que o ambiente nacional e internacional, político e econômico, se tornam 

praticamente indistinguíveis. A importância que a atuação transnacional das empresas petrolíferas 

e do empresariado que lhes representa tem na determinação dos rumos do mercado de energia são 

a comprovação de que a divisão e/ou negação dos ambientes nacional e internacional, ainda que 

para fins analíticos, acaba se tornando um erro quando se quer compreender o modo de 

funcionamento da indústria petrolífera em sua totalidade, dentro dos parâmetros da EPI.  

Fuser (2013) assim resume os dilemas do cenário energético internacional e a dinâmica dos 

mercados internacionais de energia para os combustíveis fósseis: 

Por se tratarem de recursos estratégicos ligados à segurança nacional, o petróleo e o gás 

natural não podem ser encarados como simples mercadorias, regidas apenas pelas forças 

de mercado. O comércio internacional desses bens envolve uma complexa articulação de 

interesses, tanto dos Estados, voltados para os imperativos de abastecimento doméstico e 

para a busca da apropriação de parcelas da renda obtida no mercado da energia, quanto 

das empresas (muitas delas agentes de políticas estatais), que obtêm grandes lucros na sua 

produção, refino, distribuição e venda (YERGIN apud FUSER, 2013, p. 9). A repartição 

dessa renda é motivo permanente de negociação internacional. A interdependência entre 

países exportadores e consumidores demanda a vigência de mecanismos de cooperação e 

realça a necessidade de acordos. Já a assimetria do poder político e econômico – uma 

situação em que os principais países e regiões importadoras se situam, de modo geral, nas 

regiões mais desenvolvidas, enquanto os exportadores se concentram em áreas do planeta 

historicamente periféricas – introduz nessas disputas uma dimensão Norte-Sul que 

dificulta o consenso quanto à governança desses recursos. (FUSER, 2013, p. 9) 

 

Assim, se manifesta no setor energético a dinâmica Estado-Mercado que permeia os estudos 

de EPI, dotada com todos os elementos conceituais trazidos até então. No que concerne ao âmbito 

doméstico, o setor permite analisar como se dá a relação entre Estado e suas empresas em todas as 

suas nuances, desde o aspecto cooperativo ou conflitivo que ela pode assumir segundo uma 

convergência ou divergência de interesses entre as forças sociais representantes das partes, até os 

limites de ação que uma entidade pode apresentar vis-à-vis à outra, atentando para as condições 

institucionais necessárias que cada ator em questão deve contar para se sobrepor ao outro em 

momentos decisivos de formação de políticas. Mais que isso, uma análise mais atenta do setor 

permite assimilar como que o conteúdo dessas políticas, ou seja, o consenso eventualmente 

alcançado domesticamente – ou a ausência dele – se traduz internacionalmente a partir impacto 

que é capaz de gerar na organização e funcionamento do mercado mundial e vice-versa.  

Nesse sentido, a caracterização da indústria petrolífera internacional permite adotá-la como 

elemento representativo da argumentação teórica trazida pelos autores aqui resgatados à medida 
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em que permite apreciar a evolução que a relação Estados e mercado mundial tem apresentado 

mediante a interferência de variáveis externas como a globalização e a transnacionalização de 

classes. A maneira com a qual todos esses elementos se ajustam, se influenciam e se manifestam 

tem importância fundamental na compreensão de como o setor energético constitui um pilar não 

único, mas primordial à manutenção de um Estado, que esteja inserido numa ordem capitalista, em 

posição de preponderância no sistema internacional, que é a posição de hegêmona. Pois se há algo 

que é comum à todas as vertentes de EPI, críticas ou não críticas, centralizadas em questões 

econômico-produtivas ou de segurança, é o reconhecimento de que o controle sobre recursos 

naturais e matérias-primas é indispensável a qualquer Estado que ambicione ser uma potência 

hegemônica no sistema internacional. 

 

1.2 Passando ao objeto de estudo 

 

Conforme explicitado, hegemonia e energia são esferas da economia política internacional 

que se encontram intrinsecamente relacionadas no modo de produção capitalista. Tal afirmação 

fica ainda mais perceptível quando se analisa os dois últimos ciclos sistêmicos de acumulação 

abordados por Arrighi (1996). Da mesma forma que a Inglaterra construiu sua hegemonia mundial 

tendo por base a exportação da ideologia liberal e da produção industrial sustentada 

majoritariamente pelo carvão mineral pelo mundo, os EUA ergueram o aspecto consensual de sua 

hegemonia defendendo o modelo fordista-keynesiano como ideologia político-econômica 

internacional e fazendo do petróleo o alicerce da produção capitalista mundial, que tinha no país 

seu maior representante.  

Capitalismo, hegemonia e energia podem ser encarados, portanto, como verdadeiros pilares 

da ordem mundial. Nesse sentido, qualquer episódio que caracterizasse uma ruptura no modus 

operandi de uma delas, certamente provocaria um movimento reativo de adaptação nas demais. Os 

acontecimentos que marcaram os anos 1970 só foram globalmente impactantes da forma que foram 

justamente por terem representado o fim de um processo gradual e simultâneo de deterioração e 

renovação de todas as três. 

Sendo assim, o objetivo geral dos capítulos seguintes é compreender, mediante uma análise 

histórico-teórica mais específica, como os fenômenos que marcaram a década de 1970 afetaram a 

relação, até então bem orquestrada, entre o sistema capitalista, o Estado hegêmona e a indústria de 
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energia que sustenta e é sustentada por ambos. Os próximos três capítulos irão resgatar a sucessão 

de fatos históricos desencadeados pelos eventos inaugurais da década de 1970 que correspondem 

ao processo de reorganização simbiótica/coordenada dessas três esferas até a forma como elas se 

encontram atualmente estruturadas. Para tanto, não serão negligenciados quaisquer acontecimentos 

anteriores aos anos 1970 que sejam considerados relevantes para a compreensão do suposto 

declínio do ciclo sistêmico de acumulação estadunidense e da emergência de uma nova ordem 

mundial sobre novos parâmetros.  

Em suma, serão abordados: i) o modo de produção capitalista, cujo ciclo econômico já dava 

sinais de estar vivendo sua fase de expansão financeira com a derrocada dos acordos de Bretton 

Woods e cuja continuidade da acumulação recaiu sobre seu processo de financeirização crescente 

orientado por políticas neoliberais; ii) o exercício da hegemonia estadunidense, que passou por 

mudanças de natureza majoritariamente política e econômica após sofrer questionamentos 

conjunturais de liderança devido à perda de apoio da opinião pública frente ao escândalo de 

Watergate, à condução da Guerra do Vietnã e da Guerra Fria, e à piora do seu balanço de 

pagamentos; e iii) o mercado internacional de petróleo, que sofreu uma reorganização à favor dos 

países exportadores após o primeiro choque do petróleo e o início da onda de nacionalizações das 

companhias internacionais, da qual o impulso ao desenvolvimento e uso de fontes de energias 

renováveis é decorrente.  

Uma vez que se ambiciona obter uma visão mais orgânica acerca da forma como a qual 

esses três âmbitos estão imbricados, far-se-á a recapitulação histórica e análise teórica a partir de 

binômios combinados entre eles. O primeiro será sobre o binômio capitalismo e hegemonia 

estadunidense, o segundo tratará da hegemonia estadunidense e do mercado petrolífero 

internacional e, por fim, o terceiro trará as relações entre mercado petrolífero internacional e 

capitalismo. Para a compreensão de cada um deles, solicita-se que se tenha em mente essas 

definições teóricas iniciais como plano de fundo explicativo do estudo de caso a ser aprimorado. 

Os autores neste capítulo abordados têm a função de dar, em conjunto, os contornos conceituais 

dentro dos quais a análise específica se desenvolverá, mostrando as noções das quais partem os 

entendimentos subsequentes. 
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2 A FINANCEIRIZAÇÃO DO MODO DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA E O 

EXERCÍCIO DA HEGEMONIA ESTADUNIDENSE: PROCESSOS QUE SE REFORÇAM 

 

A definição canônica de regimes internacionais nas Relações Internacionais foi dada por 

Krasner (1982) e consiste em "princípios, normas, regras e procedimentos para a tomada de 

decisões, implícitos ou explícitos, em função dos quais as expectativas dos atores convergem em 

uma determinada área das relações internacionais." (KRASNER, 1982, p. 186). Essa definição, 

ainda que já criticada por alguns autores por ser muito ampla, permitiu diversos outros estudos que 

considerassem a importância dos regimes em uma ordem internacional que crescentemente se 

pautava pela interdependência entre seus atores, cada vez mais plurais. Assim, foi-se discutido sob 

diversos ângulos a real capacidade dos regimes em gerar arranjos cooperativos e em representar os 

interesses dos Estados de menor poder no sistema internacional, o seu papel na estabilidade desse 

sistema e, principalmente, como e quanto essa estabilidade estava associada não só à existência de 

um Estado hegemônico, mas à durabilidade e possível autonomia do próprio regime internacional. 

Também foram conduzidos estudos que tratavam de regimes internacionais específicos, como o de 

comércio e o monetário.  

Essa definição de regimes internacionais, tratando do regime monetário internacional em 

específico, encontra seu paralelo nas Ciências Ecônomicas no conceito de Sistema Financeiro 

Internacional (SFI). Segundo Roberts (2000), entende-se por Sistema Financeiro Internacional 

“[…] a estrutura de acordos, regras, convenções e instituições em que os mercados internacionais 

e firmas operam” (ROBERTS, 2000, p. 11). Nesse sentido, o SFI se assemelha ao regime que 

orienta vários mercados, dentre eles os mercados financeiros.  

Os mercados financeiros são mercados que possuem atuação global ainda que sejam 

nacionalmente delimitados. Além das normas de regulação às quais é submetido pelas autoridades 

monetárias nacionais, não há outras formas de intervenção direta em seu funcionamento, que 

admite dinâmica própria. O sistema financeiro, que representa um mercado financeiro em sua 

totalidade, é composto por outros quatro mercados, todos da mesma forma globalizados por 

atuarem em sintonia entre si e em relação aos demais localizados no exterior: i) o mercado 

monetário, alvo das políticas monetárias nacionais que controlam a oferta de moeda e as taxas de 

juros de curto prazo; ii) o mercado de crédito, que fornece recursos de médio e longo prazos por 

meio de instituições financeiras e não financeiras; iii) o mercado de capitais, que também fornece 
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recursos de médio e longo prazos sob a forma de títulos e valores mobiliários para uma maior 

variedade de agentes; iv) o mercado de câmbio, onde são realizadas as operações entre divisas, 

nacional e estrangeiras e onde atuam as políticas cambiais (COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS, 2014).  

Para que um SFI seja bem-sucedido, ele precisa atender simultaneamente a três requisitos: 

deve possuir um mecanismo efetivo de ajuste macroeconômico que evite grandes desequilíbrios 

no Balanço de Pagamentos (BP) entre países que o compõem, como taxas de câmbio flutuantes; 

dispor de liquidez suficiente para se operacionalizar a partir de uma moeda de circulação 

internacional; e inspirar confiança desses países na sustentação do sistema vigente (ROBERTS, 

2000).  

Pode-se distinguir com clareza a adoção de três SFIs ao longo da história contemporânea: 

o padrão-ouro (1815-1914), que assumiu como regime cambial a paridade das várias moedas com 

o ouro; o de Bretton Woods (1944-1973), em que a paridade entre o ouro e o dólar se mantinha 

fixa, assim como a paridade entre o dólar e demais moedas, salvo poucas exceções de ajuste; e o 

atual, chamado de padrão dólar-flexível (1973 em diante) por admitir que as taxas de câmbio 

flutuem em relação ao dólar segundo as condições do mercado monetário, o que permite a adoção 

de regimes cambiais variáveis entre as economias do sistema a depender de como suas autoridades 

monetárias nesse mercado interferem. Dado a centralidade das questões monetárias e cambiais para 

a sustentação de todo SFI, compreender qualquer alteração que ocorre nesses mercados ou que se 

originam deles e atingem outras esferas da economia é de suma importância para a compreensão 

dos mecanismos em jogo em toda a economia política internacional. Dessa forma, é importante 

entender que por mais que questões financeiras não sejam idênticas e não se resumam a questões 

monetárias e cambiais, elas estão cada vez mais imbricadas com o desenvolvimento dos mercados 

financeiros internacionais sob o SFI de padrão dólar-flexível.  

Inicialmente destaca-se como a existência de cada SFI é coincidente com a vigência de um 

ciclo hegemônico mundial que, por sua vez, indica um ciclo sistêmico de acumulação específico 

segundo a visão de Arrighi (1996). Partindo desse pressuposto, uma análise aprofundada de cada 

SFI consiste em uma boa alternativa metodológica para se compreender as fases de apogeu e 

declínio vivenciadas por esses ciclos e pelo país o representaria na condição de hegêmona, de forma 

que os períodos de transição entre sistemas financeiros internacionais acabam por corresponder aos 

períodos de transição e ajuste de um novo ciclo sistêmico de acumulação. Seguindo esse raciocínio, 
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o processo de derrocada do SFI de Bretton Woods sinaliza o declínio do ciclo sistêmico de 

acumulação sob a hegemonia estadunidense, algo que seria marcado pela vivência da fase de 

expansão financeira do ciclo capitalista. De fato, essa é uma correlação feita por Arrighi (1996), 

contudo, o autor também observa que por mais abalada que estivesse a hegemonia norte-americana 

nos anos 1970, seu término não pode ser plenamente confirmado, pois o SFI seguinte permanece 

centrado no dólar e, portanto, na preponderância dos EUA na política e economia mundiais18.  

Sendo assim, este capítulo tem o intuito de desvendar como o processo de financeirização 

do modo de acumulação capitalista pode ter representado um meio propício à continuidade da 

hegemonia norte-americana a partir do prolongamento indefinido da fase de expansão financeira 

de seu ciclo sistêmico de acumulação sob um novo SFI que o favorecesse. Para tanto, ele se divide 

em duas partes. A primeira seção é puramente histórica e descreve a decadência do SFI de Bretton 

Woods e a ascensão do padrão dólar-flexível em função das maiores mudanças de política 

econômica dos EUA. Já a segunda seção se assemelha ao primeiro capítulo e traz outros 

argumentos teóricos capazes de interpretar as mudanças sofridas pela economia política mundial 

derivadas principalmente, mas não somente, dessas escolhas de política econômica previamente 

relatadas.  

 

2.1  O passo-a-passo da mudança: rumo à adoção mundial do padrão dólar-flexível 

 

 Há várias formas de se remontar o processo histórico que conduziu à mudança de sistema 

financeiro internacional nos anos 1970. Fazê-lo em função das políticas econômicas dos EUA pode 

parecer um método enviesado à primeira vista, mas se justifica mediante dois aspectos. O primeiro 

consiste na própria compreensão da posição central ocupada pelos EUA no sistema internacional 

no pós-Segunda Guerra Mundial: firmado enquanto hegêmona do bloco capitalista e tendo o dólar 

tomado o posto da libra esterlina enquanto padrão monetário internacional para conversão ao ouro, 

nada mais natural que as políticas econômicas do país tenham impacto direto e 

desproporcionalmente maior na economia política internacional. Isso não impede que fatores 

externos à economia norte-americana não sejam capazes de afetar a economia política mundial ou 

                                                 
18 Não é intenção desta pesquisa discutir o status da hegemonia estadunidense atualmente – se ela permanece 

enfraquecida, se o país se mantém como única potência hegemônica mundialmente, se já divide seu posto com a China 

ou outra nação, etc. O objetivo está em demonstrar, histórica e teoricamente, como os anos 1970 se apresentaram como 

um momento de ajuste forçoso das várias políticas do país que visava manter sua relevância no sistema internacional. 
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até mesmo impactar a economia dos EUA de forma a provocar políticas econômicas reativas por 

parte do país. A questão é que as decisões do tipo que emanam ou perpassam pelos EUA devem 

ser, necessariamente, analisadas e levadas em consideração quando se trata de entender qualquer 

processo relativo à economia política internacional no período em questão.  

 Fiori (2008) corrobora: 

A conjuntura internaciona deste o início do século XXI não é uma obra exclusiva dos 

Estados Unidos. Ela envolve decisões, processos e contradições que estão fora do controle 

direto norte-americano, embora sempre envolvam alguma presença ou influência da 

potência líder do sistema mundial […] Por isto, a expansão contínua do poder imperial 

dos Estados Unidos segue sendo decisiva para entender a conjuntura geopolítica 

internacional, como a evolução da economia americana permanece essencial para 

qualquer análise do presente e do futuro da economia internacional. No plano geopolítico, 

como no plano econômico, está em curso, neste momento, uma transformação estrutural 

de longo prazo que começou na década de 1970, e em ambos os planos a expansão dos 

Estados Unidos teve e ainda tem um papel decisivo, mesmo no fortalecimento dos seus 

principais concorrentes políticos e econômicos. (FIORI, 2008, p. 35) 

 

Segundo, o foco na economia estadunidense é o mais apropriado tendo em vista esta 

pesquisa, tornando os demais acontecimentos marginais à medida em que não se relacionam 

diretamente com o objeto de estudo. 

 

2.1.1 O começo do fim: a derrocada de Bretton Woods 

 

O fim da II Guerra Mundial impôs aos países industrializados a necessidade de coordenar 

políticas econômicas que propiciassem a recuperação de suas economias e o retorno das condições 

de prosperidade de uma forma que a tentativa de retorno ao Padrão Ouro no entre-guerras não foi 

capaz. Com esse intuito e em meio a uma liderança hegemônica inglesa abalada e outra 

estadunidense emergente, a Conferência de Bretton Woods, iniciada em 1944, determinou as 

diretrizes do novo SFI. Ele possuía três pilares de sustentação: o regime de taxas cambiais fixas, 

mas ajustáveis, em que o dólar se convertia ao ouro; o controle do fluxo internacional de capitais 

de curto prazo; e um arcabouço institucional que contava com o que hoje são conhecidos como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o Grupo Banco Mundial e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) (EICHENGREEN, 2000; ROBERTS, 2000).  

Com o primeiro pilar objetivava-se criar estabilidade e previsibilidade suficientes para 

promover a queda das barreiras protecionistas e a retomada do livre comércio entre os países. Com 

o segundo, o objetivo era conter possíveis estímulos inerentemente desestabilizadores do câmbio e 
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a prática de desvalorizações competitivas, contribuindo para a manutenção do primeiro pilar. Já o 

terceiro pilar veio garantir a manutenção de longo prazo do sistema através das instituições que 

deveriam se assegurar do cumprimento dos outros dois quesitos pelos países membros. Ao FMI 

cabia intervir em caso de déficits persistentes do Balanço de Pagamentos (BP) por meio da 

concessão de empréstimos de curto prazo e avaliar a necessidade de qualquer ajuste cambial dos 

mesmos; ao Banco Mundial (à época, Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento), viabilizar a reconstrução do continente europeu; e à OMC (à época GATT), 

monitorar e evitar a ocorrência de desvalorizações competitivas a fim de estimular exportações e a 

prática de atividades protecionistas, reaquecendo o comércio internacional (EICHENGREEN, 

2000; PEET, 2009). Pode-se perceber que Bretton Woods consistiu em um concerto governamental 

de fato, pois deixou pouca abertura aos interesses dos bancos privados internacionais. Intentava-se 

criar instituições que funcionassem como intrumentos de política econômica dos governos em 

acordo, não que respondessem aos interesses dos mercados financeiros e seus agentes privados 

(KEOHANE E NYE, 1977). 

Por mais que o acordo formal em torno do novo regime internacional tenha ocorrido em 

meados da década de 1940, sua implementação completa só foi atingida em 1958, quando a 

conversibilidade das principais moedas europeias foi alcançada, algo possível a partir da 

recuperação do continente defendida especialmente pelo Plano Marshall (KEOHANE e NYE, 

1977). Tudo parecia bem arquitetado, mas quanto mais o sistema era bem-sucedido em seus 

objetivos, mais insustentável se tornava sua perpetuação devido à ausência de uma moeda 

internacional supranacional e à consequente utilização do dólar enquanto padrão monetário 

internacional (SOLOMON, 2001, YWATA, 2012). O comércio interncaional florescia e os 

investimentos diretos externos dos EUA também crescia vertiginosamente (KEOHANE e NYE, 

1977; ROBERTS, 2000), de forma que a liquidez do sistema era provida a partir do déficit do BP 

norte-americano, agora de caráter estrutural desde os anos 1950. Isso significava que a 

conversibilidade do dólar em ouro e das demais moedas em dólar fazia da moeda norte-americana 

um dos principais ativos de reserva de todas as economias e seus bancos nacionais. Com o passar 

do tempo, tal conversibilidade ficava cada vez mais comprometida, o risco de ataques especulativos 

contra a moeda maior e nem mesmo a criação dos Direitos Especiais de Saque19 em 1969 aliviou 

                                                 
19 Moeda escritural do FMI criada com o intuito de pelo menos substituir o dólar como moeda de reserva (PEET, 

2009). 
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de forma duradoura os encargos da moeda e de seu país emissor, que ainda contava com uma 

política fiscal expansionista graças ao andamento da Guerra do Vietnã e aos incentivos 

permanentes ao investimento direto externo como um meio de combate ao comunismo 

(SERRANO, 2004; PEET, 2009; ROBERTS, 2000). 

O fluxo crescente de dólares que se direcionava aos mercados europeu (especialmente à 

Alemanha) e japonês em recuperação se tornou maior que a capacidade de absorção desses países 

ainda na década de 1960, propiciando a criação do mercado de eurodólares20 e o primeiro impulso 

a favor da expansão e internacionalização das atividades bancárias comerciais, suprimidas com a 

concordata em Bretton Woods. Sendo assim, é justamente a formação desse mercado o primeiro 

avanço rumo à mudança de SFI, uma vez que ele representa a flexibilização do segundo pilar de 

sustentação de Bretton Woods. Mais do que isso, é a mobilidade internacional de capital de forma 

desregulada que o mercado de eurodólares praticava que constituiu o maior fator de pressão sobre 

o primeiro pilar de Bretton Woods, pois viabilizou ataques especulativos a um dólar que se 

encontrava supervalorizado (SERRANO, 2004; CHESNAIS, 1998a, YWATA, 2012). 

Contudo, foi apenas em 1971, quando a balança comercial do EUA se tornou deficitária, 

que o presidente Nixon se viu forçado a tomar uma atitude que revertesse essa situação. O “Dilema 

de Nixon” consistia em encontrar uma forma de promover uma desvalorização do dólar sem abalar 

a confiança no SFI. Não encontrando outra forma de contornar o impasse, o presidente anuncia no 

mesmo ano a decisão unilateral de desvalorizar o dólar em relação ao ouro e, consequentemente, a 

ruptura do primeiro e mais importante pilar de sustentação do sistema de Bretton Woods. Sua 

decisão em romper com a paridade fixa entre o dólar e ouro, cujo estoque não mais correspondia à 

quantidade da moeda em circulação no mercado internacional, acabou apenas formalizando o 

descompasse que marcava o regime monetário há mais de uma década. Assim, inaugura-se 

oficialmente o novo SFI, de taxas cambiais flutuantes e livre mobilidade de capitais (SERRANO, 

2004; GOWAN, 2003; STRANGE, 1994). 

 

                                                 
20 Como todo euromercado, o mercado de eurodólares é um mercado monetário e de capital internacional que 

transiciona e moedas diferentes daquela dos países de origem dos operadores. A principal vantagem desse mercado 

está na ausência de qualquer regulamentação nacional, diminuindo os custos de seus investidores com baixa tributação 

e consistindo em verdadeiros centros offshore. Foi nesse mercado que os bancos comerciais que o operacionavam se 

internacionalizaram com maior vigor, à exceção dos bancos norte-americanos que se encontravam sob fortes restrições 

de fluxo de capitais pelo governo norte-americano. Assim, grande parte dos agentes operadores do mercado de 

eurodólares eram companhias multinacionais norte-americanas que buscavam reinvestir seu lucro (ROBERTS, 2000). 
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2.1.2 Agravando o processo de ajuste ao novo SFI: os choques do petróleo dos anos 1970 

 

Essa medida gerou descontentamento dos demais países industrializados, que tentaram 

remediar os efeitos da desvalorização do dólar e a sobrevivência do SFI com o aumento da banda 

cambial de ajuste sobre a paridade fixa. Essa tentativa de estabilização monetária contida no 

Acordo Smithsonian de 1971, que na Europa ficou conhecida como acordo “Serpente”, dentre 

outras, prorrogaram tal ruptura, mas a mobilidade de capitais já alcançada levou ao abandono 

progressivo do regime cambial fixo por esses países (EICHENGREEN e KENEN, 1994). Uma 

nova onda especulativa contra o dólar gerou outra desvalorização da moeda em 1973, provocando 

a adesão generalizada ao novo regime de taxas de câmbio flutuantes, isto é, aquelas cujo valor é 

determinado pelas forças de mercado (oferta e demanda pela moeda) e não mais manipulado e 

mantido pelas autoridades monetárias nacionais. Com o passar do tempo, os bancos centrais 

passaram a intervir no mercado e, mais que isso, passaram a coordenar suas intervenções entre si 

(KEOHANE, NYE, 1977). Tal coordenação, que se tornou uma das características distintivas do 

novo SFI, veio a mostrar sua real importância e necessidade pouco tempo depois.  

O cenário de perda de valor das reservas acumuladas pelos países industrializados frente a 

desvalorização do dólar se agravou ainda no mesmo ano com a deflagração do choque do petróleo. 

Sendo o petróleo o insumo de praticamente toda e qualquer atividade produtiva e, por 

consequência, um produto de demanda inelástica no curto prazo, a quadruplicação de seu preço, 

cotado em dólar e em um prazo de cinco meses, gerou consequências diretas e indiretas a nível 

mundial (YERGIN, 2010). 

A primeira consequência direta consistiu na geração de um processo inflacionário sem 

precedentes em todos os países importadores, que gastavam mais de seus dólares para sustentar a 

importação do insumo. As consequências foram tão graves que o aumento dos preços causou o 

fenômeno econômico que ficou conhecido como “estagflação”: inflação alta e persistente associada 

a um quadro de recessão (baixo crescimento econômico e alto desemprego). Como se não bastasse 

por si só, essa consequência surtiu outro efeito. Frente ao aumento exorbitante dos gastos e queda 

da flexibilidade da política fiscal desses países, a continuidade das políticas econômicas e sociais 

nacionais que caracterizavam o Estado de Bem Estar Social de inspiração keynesiana se viu 

fortemente ameaçada até que se tornou inviabilizada ao fim da década, com a chamada “virada 

neoliberal” representada pelo ideário conservador das figuras e políticas econômicas de Thatcher 
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e Reagan (EICHENGREEN, KENEN, 1994; SERRANO, 2004; PEET, 2009; SOLOMON, 2001; 

YWATA, 2012). 

A segunda consequência direta do choque de 1973 trata da transferência maciça de renda 

dos países importadores para os países exportadores de petróleo. À medida em que a conta corrente 

do BP dos primeiros se tornava deficitária, a conta corrente dos produtores se tornava superavitária 

com a recepção de um fluxo bilionário de dólares, os chamados petrodólares21. Essa consequência 

também teve efeitos secundários, sendo que dois deles merecem destaque (SERRANO, 2004; 

PEET, 2009; SOLOMON, 2001). 

O primeiro consiste não só no crescimento vertiginoso do sistema bancário privado 

internacional, mas também dos mercados em que operavam e da mobilidade de todo o capital que 

controlavam. Como os países produtores de petróleo não conseguiam empregar tamanha renda em 

seus setores produtivos, decidiram investir o capital excedente em ativos financeiros líquidos, 

providos pelos bancos comerciais e de investimento de atuação internacional (SOLOMON, 2001). 

Dessa vez, os bancos que mais despontaram foram os norte-americanos, que se viram livres da 

regulamentação sobre suas movimentações de capital em 1974 com a desregulamentação dos 

mercados financeiros norte-americanos e puderam competir com os demais pelos recursos que 

inundavam o mercado de eurodólares22 (GOWAN, 2003; YWATA, 2012). 

O segundo efeito se refere ao processo que ficou conhecido como “reciclagem dos 

petrodólares”, responsável pela retomada de liquidez da economia mundial. Mediante depósitos 

dessa magnitude, esses bancos privados internacionais buscaram lucrar em cima da concessão de 

grandes empréstimos para os países que se encontravam em um déficit expansivo justamente pelo 

aumento dos preços do petróleo. Esses países deficitários, que viam suas reservas serem diluídas 

continuamente, contraíram esses empréstimos consorciados denominados em dólar e a taxas de 

juros flutuantes para o financiamento de suas contas correntes no período de 1974 a 1978. A 

possibilidade de captar altos empréstimos a condições aparentemente favoráveis foi aproveitada 

                                                 
21 Os anos de 1974 a 1977 são considerados os anos dourados de faturamento dos países OPEP, que juntos acumularam 

um superávit de 67 bilhões de dólares. Essa receita foi rapidamente investida pelos países em obras de infraestrutura, 

compra de papéis financeiros e gastos com segurança, especialmente em armamentos, de forma que tal superávit se 

transformou em um déficit de 2 bilhões de dólares em 1978. Os gastos excessivos e indiscriminados se associaram à 

corrosão dos preços aumentados do petróleo pela alta inflação por eles provocados, de forma que os preços reais do 

recurso estavam, naquele ano, em níveis menores do que em 1974 (YERGIN, 2010). 
22 Strange (1994) dimensiona o crescimento dos euromercados. De acordo com a autora, eles movimentavam cerca de 

3 bilhões de dólares em 1960, passando a 75 bilhões em 1970, e mais de 1 trilhão com a reciclagem dos petrodólares 

em 1984. 
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principalmente pelos países em desenvolvimento, a exemplo dos latino-americanos, que viam neles 

a oportunidade perfeita para financiar seus projetos desenvolvimentistas ainda que às custas da 

formação futura de uma alta dívida externa (SOLOMON, 2001; CHESNAIS, 1998a; PEET, 2009; 

YWATA, 2012). 

Dessa forma, o cenário econômico internacional ao fim da década se resumia a países 

desenvolvidos e em desenvolvimento basicamente estagflacionados, mas em processo de 

recuperação econômica mediante tomada de empréstimos – mais vultuosos no segundo grupo –, 

no qual os EUA, potência capitalista líder, passava por uma situação particular. Ainda que não 

sofresse da mesma forma que os demais com a tomada de empréstimos por ser o emissor da moeda 

internacional, também passava por uma inflação persistente que pouco cedeu com a melhoria da 

balança comercial causada pela desvalorização do dólar no início da década. A prática de indexação 

salarial e taxa de juros reais por vezes até negativa não ofereciam perspectiva de melhora próxima 

do BP do país (SERRANO, 2004).  

A melhoria, inicialmente para os EUA, seguidos pelos demais países industrializados e 

posteriormente pelos países em desenvolvimento agraciados com os empréstimos, só veio algum 

tempo depois da efetivação do processo de reciclagem dos petrodólares nos euromercados. Ao fim, 

foi esse o processo responsável por devolver liquidez à economia internacional, reaquecendo a 

demanda agregada mundial e com ela, refinanciando o déficit estadunidense. Ou seja, foi a 

reciclagem dos petrodólares que reacendeu o ciclo de dívidas e crédito que não só sustentava o 

funcionamento da economia mundial, como mantinha os EUA como garantidor último do sistema 

(YWATA, 2012). Esse mesmo processo também se tornou a base sobre a qual a recessão dos 

industrializados se tornaria a recessão dos países em desenvolvimento, poucos anos depois 

(EICHENGREEN, 2000).  

Salienta-se que durante esse período em que crise e ajuste ao novo SFI eram processos 

simultâneos, o maior avanço concordado pelas principais economias do mundo se tornou a 

obtenção da Emenda aos Artigos do Acordo do FMI em 1976. Esse acordo não apenas legalizou o 

sistema de taxas de câmbio flexíveis que já era praticado, como oficialmente diminuiu o papel do 

ouro no sistema monetário internacional ao fazer dos DES os principais ativos de reserva do 

sistema e alterou o papel do FMI no novo SFI, concedendo-lhe maior poder e influência sobre a 

conduta financeira dos países que dele participavam (KEOHANE, NYE, 1977; EICHENGREEN, 
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2000). Desde então, a responsabilidade de fiscalização do FMI sobre a preservação do sistema é 

crescente.  

Sem mais avanços conjuntos, tal cenário se agravou drasticamente ainda no final da década: 

em 1979 tem-se outro choque petrolífero, dessa vez mais severo por se tratar de um aumento de 

preços devido não apenas a uma decisão do cartel, mas também a uma queda da oferta do petróleo 

no mercado internacional a partir da diminuição da produção causada pela Revolução Iraniana (que 

por sua vez, gerou maior concorrência da demanda pelo produto no primeiro momento). As 

consequências internacionais do choque já eram conhecidas: nova pressão inflacionária, nova 

demanda por liquidez no sistema e nova ampliação dos déficits do BP de importadores e sobretudo 

dos EUA (SOLOMON, 2001). 

Dessa vez, estimava-se que a uma alteração no mercado internacional de petróleo causaria 

danos insustentáveis à economia norte-americana e, por consequência, a toda a economia 

internacional que no dólar se baseava. Assim, tem-se início a primeira consequência direta do 

segundo choque. Volcker, então presidente do Federal Reserve (Fed, da sigla em inglês) em 1979, 

deu uma nova guinada unilateral na política econômica norte-americana visavando o combate a 

inflação e a melhoria do BP do país, além da estabilização de todo o sistema. Volcker promove 

então, o aumento excepcional da taxa real de juros, que chegou a dois dígitos e se manteve flutuante 

até 1985 para manter a atratividade sobre os capitais (CHESNAIS, 1998a, GOWAN, 2003; 

YWATA, 2012; SOLOMON, 2001). 

Essa decisão de Volcker provocou outros dois resultados na economia estadunidense. O 

primeiro foi o de valorização do dólar, inaugurando a chamada “diplomacia do dólar forte”. Tal 

valorização se manteve persistente em toda a primeira metade da década de 1980. O segundo foi o 

retorno dos fluxos de capital internacionais para os EUA, que melhor remuneravam esse capital 

com os altos juros. Ambos resultados vieram reforçados por uma terceira medida que veio a 

consagrar a virada conservadora na economia e política norte-americanas, consolidada com a 

eleição de Reagan em 1980, e consistiu na prática de uma política fiscal expansionista com base 

na ampliação dos gastos militares. Inicialmente, todas essas medidas ampliaram os déficits gêmeos 

norte-americanos (orçamentário e comercial), mas em 1987, a entrada de capitais superior à saída 

e a desvalorização do dólar obtida a partir de intervenções monetárias em 1985 resultaram na 

melhora do BP e acabou comprovando sua potencialidade deflacionária (CHESNAIS, 1998a, 

GOWAN, 2003; FIORI E TAVARES, 1993; YWATA, 2012; STRANGE, 1994). 
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2.1.3 A conformação de uma nova arquitetura da economia política internacional  

 

Como esperado, essas políticas econômicas levaram a novos efeitos em toda a economia 

mundial. A valorização do dólar e o aumento dos juros impactaram o montante da dívida externa 

dos países que haviam contraído empréstimos na década anterior. Isso associado aos efeitos do 

aumento dos preços do petróleo (que só tiveram queda significativa em 1985) mergulhou o mundo 

em recessão (SOLOMON, 2001). Dessa vez, esses países tiveram mais dificuldade para obter 

crédito, pois os fluxos de recursos internacionais se direcionavam ao EUA e os bancos não se 

mostravam dispostos a fazer novos empréstimos para sanar os déficits acrescidos desses países, 

que já estavam com dificuldades para manter apenas o pagamento dos serviços da dívida (FIORI 

E TAVARES, 1993). 

Na tentativa de evitar fuga de capitais e desvalorizações cambiais, os demais países 

industrializados se viram forçados a aumentar a taxa de juros enquanto buscavam outras soluções 

de estabilização. Ressalta-se a política econômica reativa dos países europeus, que procuraram 

estabilizar suas taxas cambiais em torno ao marco alemão e manter o nível do comércio regional, 

estabelecendo, assim, o Sistema Monetário Europeu. Esse sistema teve fim em 1992, mas apesar 

das dificuldades, foi a experiência precursora da futura união monetária (EICHENGREEN E 

KENEN, 1994). 

Já no caso dos países em desenvolvimento, essa situação foi exacerbada, especialmente no 

que concerne aos países latino-americanos. O México declarou moratória já em 1982 e 

desencadeou a crise da dívida desses países, que juntas somavam 600 bilhões de dólares (FIORI E 

TAVARES, 1993; ROBERTS, 2000). Para piorar, a recessão nos países industrializados significou 

uma queda na demanda por produtos primários, ou seja, uma diminuição das receitas de exportação 

dos países latino-americanos, de onde supostamente sairia a maior parte da renda para o pagamento 

das dívidas. A saída encontrada estava no FMI23, que forneceu créditos próprios e intermediou o 

reescalonamento das dívidas desses países com seus credores em troca da promoção de ajustes 

                                                 
23 Com a adoção do regime monetário dólar-flexível, o FMI sofreu emendas e passou por um período de adaptação de 

suas políticas e funções. Deixou de praticar apenas empréstimos de curto prazo para ajuste de BP e passou a oferecê-

los também no médio, além de continuar com a tarefa de monitoramento das condições econômicas gerais 

internacionais visando a estabilidade e prevenção de grandes crises. Seus pacotes de ajuda estão necessariamente 

atrelados a reajustes estruturais das economias tomadoras de empréstimo, sendo por isso alvo de severas críticas. 

(PEET, 2009) 
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estruturais em suas economias, que a partir dos anos 1990 passaram a ser referenciadas sob o 

“Consenso de Washington”24 (PEET, 2009). 

Assim, o segundo choque do petróleo e as políticas econômicas norte-americanas adotadas 

em sua resposta conduziram à adoção generalizada pelos demais Estados desenvolvidos eem 

desenvolvimento de políticas monetárias restritivas com o objetivo de lidar com as altas dívidas 

públicas nacionais. Esse contexto marcado por dívidas atendeu especialmente aos interesses das 

instituições financeiras privadas internacionais, que se empoderaram à medida em que 

desenvolviam inovações financeiras que os possibilitavam lucrar com essas dívidas. Por meio da 

negociação de derivativos e outros ativos de securitização de dívidas, os bancos comerciais e de 

investimento, e os fundos mútuos, de pensão e hedge diversificaram todo o mercado financeiro, 

movimentando altíssimas somas de capitais a uma velocidade sem precedentes (STRANGE, 1998). 

É no final da década de 1980 e início da década de 1990 que a esfera financeira ultrapassa 

em magnitude e a nível global a esfera produtiva, estabelecendo os mecanismos e os mercados que 

até hoje os países fazem uso para se valer frente a qualquer abalo econômico no sistema. Em 

síntese, foi nesse período que o SFI passou pela sua fase final de amadurecimento e estruturação, 

pois foi alvo de três fenômenos: desregulamentação, internacionalização e inovação. Com a 

estabilização da inflação e a consolidação do padrão dólar flexível, a política macroeconômica 

nacional se volta novamente para a recuperação do crescimento e a obtenção de níveis toleráveis 

de desemprego. Como resultado, no início da década de 1990, a combinação entre esses avanços, 

reestruturação das dívidas e juros altos permitiu a integração dos mercados emergentes e em 

desenvolvimento (notadamente as economias asiáticas e latino-americanas) ao SFI, principalmente 

enquanto alvo de fluxos de capitais de curto prazo (SERRANO, 2004, SOLOMON, 2001). 

Mesmo com a maioria dos países capitalistas integrados na lógica de funcionamento do 

sistema financeiro do padrão dólar-flexível (passando para a sua quase totalidade anos depois da 

desintegração da URSS em 1991), as administrações presidenciais norte-americanas seguintes não 

se privaram de continuar o trabalho iniciado por Reagan – George W. H. Bush e Clinton 

principalmente. A manutenção da ordem internacional sob a liderança dos EUA e baseada na 

                                                 
24 Entende-se por “Consenso de Washington” o conjunto de políticas econômicas que pregam a disciplina fiscal com 

redução de gastos públicos e reforma tributária, centralidade de taxas de juros enquanto política de estabilização 

monetária, a importância de taxas de câmbio competitivas para a promoção de um comércio internacional liberalizado 

onde se observa um encorajamento ao investimento direto externo com base na proteção aos direitos de propriedade. 

(PEET, 2009) 
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aliança dos ideais de democracia e livre mercado constituíram componentes essenciais da política 

externa do país e, desde então, o engajamento em torno da defesa e expansão desses valores 

políticos e econômicos liberais se tornou um compromisso explícito do Estado. Até mesmo 

administrações como o de George W. Bush, que era mais conservadora e voltada às questões de 

segurança, não abandonaram a defesa da abertura e desregulamentação do mercado financeiro. A 

recuperação do poderio norte-americano a partir do capitalismo global financeirizado e poderio 

bélico incontestável se tornou, portanto, o objetivo central do país que detinha poder de liderança 

na ordem global que se conformava no pós-Guerra Fria (YWATA, 2012). 

Enfim, a economia mundial nos anos 1990 e 2000 pode ser resumida na contínua expansão, 

aprofundamento e consolidação de um modo de acumulação capitalista centrado em atividades 

financeiras e norteado internacionalmente por políticas econômicas neoliberais. Quanto mais o 

sistema capitalista se desenvolvia nessa direção, mais ele integrava todas as economias nacionais 

em sua estrutura hierarquicamente construída e acabava submetendo todos os países, em níveis 

diferentes, aos ditames que regiam o funcionameto do SFI e às mazelas que ele acarreta e deixa 

transparecer em crises econômicas cada vez mais abrangentes e agressivas em menores espaços 

temporais. As crises que passaram países da América Latina por volta de 1995, a crise asiática de 

1997, a declaração da moratória russa em 1998, a crise financeira de natureza especulativa que 

acometeu as empresas de tecnologia em 2000, a crise argentina em 2002 e a crise financeira de 

2008 (que afetou não só a periferia e semi-periferia do sistema como de costume, mas as economias 

centrais) são provas disso.  

 

2.2 Atribuindo significado aos fatos: análise teórica do processo de estruturação e 

consolidação do novo SFI 

 

 Visando realizar a análise crítica dessa narrativa histórica, essa seção se dividirá em dois 

eixos: aquele que busca compreender esse novo sistema financeiro internacional em termos 

sistêmicos e aquele dedicado a entender as bases da preponderância econômica dos EUA na 

economia política internacional regida por esse sistema financeiro internacional de padrão dólar-

flexível. A intenção é fazer compreender que esse novo momento vivido pelo capitalismo a nível 

global foi impulsionado e direcionado pelas decisões político-econômicas da potência hegemônica, 

ao mesmo tempo em que constituiu uma evolução previsível do modo de produção que, dotado de 
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lógica de funcionamento própria, foi e é capaz de alterar o exercício dessa mesma hegemonia que 

lhe defende. Percebe-se, portanto, uma relação simbiótica entre as duas categorias, que acabam 

partilhando de um processo co-constitutivo.  

 O primeiro passo para isso consiste em analisar o elemento que fundamentalmente serviu 

de amálgama para a transição entre os dois SFI e foi responsável por garantir que todos os Estados 

envolvidos passassem pelo mesmo movimento de adaptação norteado pelas políticas econômicas 

estadunidenses e, com isso, aderissem ao novo sistema e à nova ordem econômica. Esse elemento 

é o dólar e a sua contínua utilização enquanto padrão monetário internacional. Mais que isso, 

considera-se essa continuidade na utilização do dólar como referência monetária internacional o 

principal fator pelo qual os EUA se mantiveram sua posição de hegemonia na economia 

internacional sob o novo SFI. 

 

2.2.1 O fator central da manutenção da hegemonia estadunidense segundo a visão de Cohen: o 

dólar enquanto moeda internacional 

  

 Cohen (2014) é um dos estudiosos da EPI que teoriza sobre as funções desempenhadas 

pelas moedas nacionais e as alterações que essas funções sofrem em virtude da crescente 

globalização econômica, mais intensa desde o início da década de 1980. Segundo o autor, quanto 

mais os mercados se globalizam, mais as moedas nacionais passam por um processo de 

desterritorialização, ou seja, as moedas permanecem nacionais, mas sua circulação, não. As moedas 

adquirem, então, uso transnacional por meio do seu processo de internacionalização (quando usada 

para transações entre fronteiras tanto pelo âmbito público, quanto pelo privado) ou de substituição 

monetária (quando há utilização, e por vezes até uma preferência ou substituição completa, por 

determinada moeda dentro de uma economia estrangeira). 

Três fatores determinam a escolha entre duas moedas nacionais pelos Estados e demais 

agentes econômicos, segundo a análise do autor: o nível de confiança que ela inspira no 

desempenho de suas três funções (unidade de conta, meio de troca e reserva de valor) e na 

manutenção de seu valor futuro, que advém, principalmente, da estabilidade política do país de 

origem; a associação de uma previsibilidade do valor patrimonial da moeda com um alto grau de 

liquidez transnacional, ambos dependentes de mercados financeiros bem desenvolvidos; e ampla 

aceitação internacional. Quanto melhor avaliada segundo esses três aspectos, maior será o montante 
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globalmente demandado de determinada moeda nacional, de forma que esses diferentes níveis de 

demanda acabam por determinar uma hierarquia monetária internacional. No topo da pirâmide 

monetária25, com o maior nível de demanda mundial, está a moeda principal. Essa classificação é 

considerada de elite por ser reservada “[…] às mais respeitadas das moedas internacionais – aquelas 

cujo uso domina a maioria, se não todos os tipos de propósitos transnacionais e cuja popularidade 

é mais ou menos universal, não limitada a qualquer região geográfica particular.” (COHEN, 2014, 

p. 146)  

 A posição de moeda principal tem sido ocupada, pelo menos desde meados do século XX, 

unicamente pelo dólar, moeda de uso transnacional mais disseminado na economia mundial. Cohen 

(2014) aponta que essa moeda é dominante nas reservas e intervenções de bancos centrais, nos 

créditos bancários comerciais, na emissão de obrigações e na atividade no mercado cambial, 

também sendo preferida no âmbito privado. Tal classificação do dólar fortalece o poder do Estado 

norte-americano em todas as quatro dimensões do monopólio monetário: o simbolismo político, 

que é a ideia de unidade nacional, sai fortalecido com o uso transnacional mais amplo e acaba 

denotando vantagens políticas; a senhoriagem26 é uma vantagem que pode ser ainda mais explorada 

uma vez que pode ser praticada a nível internacional para além de doméstico; a gestão 

macroeconômica, referente à capacidade ao Estado em gerir o desempenho econômico do país 

segundo suas prioridades, por meio da política monetária e cambial e seus efeitos sobre o 

consumo/demanda agregada da economia, apresenta limites muito mais flexíveis para financiar 

desequilíbrios de BP; e o isolamento monetário, que ocorre quando o Estado consegue manter a 

autonomia de sua moeda em relação às demais ou diminuir significativamente a competição 

monetária no país, também aumenta desproporcionalmente na medida em que o Estado com moeda 

no topo da pirâmide passa ser o agressor e não a vítima de pressões monetárias (COHEN, 2014). 

 Em termos mais práticos, os benefícios de política econômica desfrutados pelos EUA não 

se resumem a esses mencionados por Cohen (2014). O uso do dólar como padrão monetário 

internacional possibilita aos EUA acumular os maiores déficits de BP de mundo sem sofrer grandes 

                                                 
25 A pirâmide moentária leva em consideração o posicionamento relativo entre moedas desterritorializadas tendo em 

vista a extensão de seu domínio predominante, impulsionados tanto pelo mercado quanto por ações governamentais. 

Da base para o topo, temos as seguintes estratificações: Pseudo moeda < Quase moeda < Moeda permeada < Moeda 

plebeia < Moeda de elite < Moeda aristocrática < Moeda principal (COHEN, 2014). 
26 Representa uma fonte de renda alternativa para o Estado (além de impostos e empréstimos), permitindo-os aumentar 

os gastos públicos a despeito das pressões inflacionárias subsequentes. Ocorre, portanto, em países onde a política 

monetária é menos autônoma em relação à fiscal e não há substituto para a moeda nacional (COHEN, 2014). 
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pressões inflacionárias, pois qualquer medida de emissão de moeda para aliviar esse déficit é 

rapidamente absorvida pelos mercados internacionais, ao qual fornece liquidez. Caso o país 

necessite reverter essa situação de déficit, além de contar com o fato de ser o emissor da moeda 

que paga a sua própria dívida, qualquer movimento de alteração da taxa de juros básica e de 

valorização ou desvalorização cambial pode reverter os fluxos internacionais de capital e favorecer 

intercâmbios comerciais que produzam melhorias no BP ou levem até mesmo ao superávit em suas 

contas, financiando-as (YWATA, 2012).  

É bem provável que qualquer alteração brusca desse tipo seja considerada uma prática 

hegemônica predatória pelos demais países e atores do sistema que detém qualquer tipo de ativo 

ou passivo nominado em dólar ou a própria moeda em si (EICHENGREEN, 2011), mas o fato 

principal é que por ser o emissor da moeda internacional, os EUA é o país que desfruta da posição 

de maior liberdade do sistema em relação à própria política monetária. Como afirma Brunhoff 

(1998), os EUA são o único país que pode usar a política monetária em função de objetivos 

estritamente nacionais, afinal são as consequências da sua escolha de política monetária que vão 

determinar os parâmetros dentros dos quais os demais países do sistema vão definir as suas 

próprias, levando em consideração as limitações derivadas de seu posicionamento relativo na 

estrutura do sistema internacional.  

 Há ainda os benefícios auferidos pelos EUA justamente pelo fato de os demais países do 

sistema adotarem o dólar dentro de suas economias, seja para compor suas reservas internacionais, 

denominar ativos e passivos nacionais, realizar transações comerciais e financeiras internacionais, 

precificar suas commodities minerais e agrícolas e, em casos mais extremos, atrelar o valor do 

câmbio nacional ou até mesmo substituí-lo como nas situações de “dolarização”, além de ser a 

moeda mais negociada do mundo nos mercados cambiais e compor cerca de ¾ dos euromercados 

(COHEN, 2014; EICHENGREEN, 2011.; STRANGE, 1994). Sabendo da dependência que esses 

países têm do dólar e, consequentemente, das políticas econômicas estadunidenses (especialmente 

da política monetária), os EUA podem manipular tais políticas com o intuito de constranger, de 

forma coercitiva ou persuasiva, o comportamento de outro Estado em específico. Mais que isso, 

devido ao uso do dólar em todas as suas três funções pelos Estados e demais atores do sistema 

internacional, por meio das suas políticas econômicas os EUA detêm capacidade de manipulação 

generalizada, direta e definitiva sobre as condições econômicas internacionais (EICHENGREEN, 

2011; GOWAN, 2003).  
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O uso comum do dólar atrela de maneira inegável a atividade econômica dos EUA com a 

atividade econômica dos demais atores do sistema (que acabam tomando suas decisões de política 

econômica em resposta às norte-americanas), e através dessa ligação a potência hegemômica pode 

conseguir forçar e direcionar movimentos de adaptação de todo o sistema, como por exemplo, 

promovendo a adesão e observância dos padrões de um novo regime monetário e financeiro 

internacional – regime esse que mantém inalterado o posicionamento superior do dólar e ainda o 

liberta de qualquer lastro ou outro parâmetro significativo de valor. Assim, o dólar confere poder 

aos EUA, um poder estruturalmente determinado. Essas são as características que fazem com que 

os EUA desfrutem, nas palavras de Eichengreen (2011), de um “privilégio exorbitante” no sistema 

internacional. Como corrobora Gowan (2003), o cenário passou a ser de países cada vez mais 

dependentes do dólar e dos acontecimentos dos mercados financeiros norte-americanos para 

administrar suas relações monetárias internacionais.  

 Cohen (2014), assim como Eichengreen (2011) e outros autores de EPI, se preocupou com 

a permanência do dólar nessa posição por reconhecer que esse fato está diretamente relacionado à 

sobrevivência da hegemonia estadunidense. Sua conclusão não se diferencia significativamente 

daquela do Eichengreen (2011) e dos demais, que consiste no reconhecimento de que o dólar 

desfruta atualmente da posição dominante da pirâmide monetária e continuará assim por alguns 

motivos principais: pelas vantagens e segurança que seu uso denota, desde seu controle 

inflacionário, até sua ampla rede transnacional que conta com os maiores e mais desenvolvidos 

mercado financeiros; e pelo fato de que ainda não há outra moeda que ofereça essas vantagens na 

mesma magnitude de forma a se tornar um substituto apto, ainda que possa questionar 

relativamente o seu uso.  

 Reconhece-se que nenhuma dessas vantagens ou benefícios é permanente. Desde que 

consiga a aquiescência dos mercados e seus agentes em seus atos, o país hegemônico é bem-

sucedido em praticar a manipulação monetária. Caso ele perca esse apoio e a preferência dos 

mercados por ações inapropriadas ou por corrosão da base monetária com o acúmulo de saldos no 

exterior, essa posição de predominância pode ser revertida e concedida a outra moeda que possua 

uso transnacional de relevância – seguramente uma moeda que seja emitida por um país 

industrializado, pois o processo de transnacionalização monetária é altamente concentrador e 

centralizador (COHEN, 2014; EICHENGREEN, 2011).  
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Tão importante quanto entender como a posição de predominância do dólar impacta no 

exercício do poder hegemônico dos EUA, é compreender as consequências sofridas pelas moedas 

à ela subordinadas e, em última instância, preteridas no sistema. É importante notar que governos 

com a moeda na base da pirâmide se veem cada vez mais privados de autonomia política e 

econômica, sofrendo perante os Estados de moedas superiores e se submetendo à chamada 

“disciplina dos mercados”, pois os atores societários privados conseguem detém uma alavancagem 

crescente em relação à eles. Como afirma Cohen (2014) “[…] os agentes privados exercem um 

grau de influência sobre a política pública, que é sem precedentes desde o início da moeda 

territorial, indo bem além do que seria tolerado nas relações diretas de Estado para Estado.” 

(COHEN, 2014, p.179). Uma moeda nacional se mostra dependente ou vulnerável quando uma 

autoridade estrangeira a explora por meio da coerção, expulsão, extração e/ou armadilha27. 

 Enfim, pode-se perceber que a hierarquia existente entre as várias moedas nacionais revela 

uma estrutura de poder presente nas relações monetárias globais que, por sua vez, remete ao mesmo 

tempo em que reforça uma estrutura de poder semelhante e correspondente nas relações político-

econômicas internacionais. Essa estrutura político-econômica mais ampla é formada e perpetuada, 

dentre outras formas, através da institucionalização de regimes monetários internacionais que, 

conforme anteriormente mencionado, são elaborados com o intuito de garantir e fortalecer a 

continuidade de determinado exercício hegemônico. Essas afirmações podem ser confirmadas a 

partir da análise teórica do SFI de padrão dólar-flexível. Resta compreender como o SFI vigente 

estabelece essa estrutura de poder e como o processo de financeirização capitalista a dinamiza.  

 

2.2.2 A caracterização da arquitetura financeira sob o padrão dólar-flexível 

 

A compreensão plena de um SFI vai muito além da recomposição histórica do seu processo 

de formação e da determinação de suas características fundamentais, como regime cambial de taxas 

flutuantes, livre mobilidade de capitais, desregulamentação competitiva de mercados financeiros e 

disseminação global de políticas neoliberais. Ela exige o entendimento do que essas características 

implicam nas decisões de política econômica dos agentes que se inserem nesse sistema, de como 

                                                 
27 A coerção ocorre em contexto de ameaça ou uso de sanções; a expulsão quando há suspensão ou encerramento de 

privilégios; a extração quando há apropriação de recursos reais; e a armadilha quando há transformação dos juros do 

Estado dependente (COHEN, 2014). 
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esses agentes se posicionam em relação aos outros na estrutura desse sistema e o modo pelo qual 

as relações estabelecidas entre esses agentes permitem a continuidade e reprodução do mesmo 

sistema. Além disso, uma compreensão plena implica na identificação da economia nacional que 

detém a posição de hegemonia sobre esse sistema e os meios sobre os quais essa hegemonia se 

sustenta. 

 

2.2.2.1 A dinâmica Estado-Mercado característica da fase de mundialização do capital 

 

A mudança do sistema de Bretton Woods para o padrão dólar-flexível representou muito 

mais que uma mudança de orientação nas políticas macroeconômicas praticadas pelos Estados e 

demais instituições financeiras de atuação internacional, que deixaram de ser de inspiração 

keynesiana, nas quais Estados e instituições financeiras intervinham nas economias nacionais com 

objetivos desenvolvimentistas por meio de políticas contra-cíclicas, e passaram a ser neoliberais, 

onde o Estado foi retirado do gerenciamento macroeconômico e com isso se perdeu a capacidade 

de se remediar o desemprego e a pobreza no processo de valorização dos mecanismos de mercado 

(PEET, 2009).  

A multiplicação e diversificação de agentes, mercados e instrumentos financeiros que 

compõem o SFI vigente caracterizaram tal hipertrofia, complexidade e sobreposição da esfera 

financeira em relação à esfera produtiva que alguns autores como Peet (2009), Plihon (1998) e 

Chesnais (1998a; 1998b) se arriscam a afirmar que o que testemunhamos com essa mudança de 

sistema financeiro e o início da mundialização financeira foi, na verdade, uma mudança no modo 

de acumulação capitalista, que passou por um processo de reestruturação e entrou na sua fase de 

financeirização.  

A financeirização do modo de acumulação capitalista fica evidenciada em vários aspectos, 

a começar pela autonomização do capital – entendido por Chesnais (1998a) como a ausência de 

fortes vínculos entre a esfera produtiva e a financeira da economia – que se tornou possível graças 

à criação do capital fictício por meio, sobretudo, da sofisticação da atividade bancária e criação de 

inovações financeiras característicos dos anos 1980. O capital fictício, por sua vez, nada mais é que 

a forma de capital que resulta de investimentos financeiros oriundos da negociação especulativa de 

ativos em papel, principalmente derivativos e títulos de securitização, e que não possuem 

contrapartida no capital produtivo da mesma forma que o capital industrial tem em relação aos 



 

76 

 

empréstimos bancários, por exemplo (GUTTMAN, 1998). Chesnais (1998a) contribui ao discorrer 

sobre o processo de formação desse tipo de capital e, de forma análoga, constata que ele se origina 

a partir de uma parte dos rendimentos reais que é canalizada em benefício da esfera financeira, 

onde posteriormente ocorrem sucessivos processos de valorização fictícios de forma que esse tipo 

de capital especifico se multiplica continuamente a uma velocidade muito superior que a do capital 

produtivo que o originou.  

Nesse sentido, Gowan (2003) e Guttman (1998) concordam que esse capital fictício (ou 

“dinheiro novo” criado a partir das operações de concessão de crédito bancárias) é derivado de 

expectativas a serem validadas pela atividade produtiva futura, de forma que não resultam, 

necessariamente, em investimento produtivo. Chesnais (1998b) corrobora ao apontar que a 

acumulação de capital que deriva da reprodução ampliada do capital fictício é a principal 

característica do atual SFI, cuja reprodução se tornou seu maior objetivo, pois pode-se observar 

desde seu início uma queda no nível de investimento e de poupança nas economias centrais do 

sistema, onde esse esquema de reprodução se concentra e centraliza devido à alta sofisticação de 

seus mercados financeiros.  

Naturalmente, a possibilidade de obtenção de lucros desmedidos a partir da multiplicação 

do capital fictício acaba fazendo desse processo a principal razão pela qual investidores públicos e 

privados buscam se envolver nos mercados financeiros globais. Essa utilidade, ainda que válida, 

acaba distorcendo em certa medida a razão básica da existência dos mercados financeiros, que 

inicialmente era fornecer crédito, majoritariamente por meio de empréstimos e negociação de 

títulos de dívida, para alavancar recursos que fossem direcionados à realização de investimento 

produtivos que conduzam à expansão da dimensão real da economia. A ausência dessas inversões 

como contrapartida, tanto pelos agentes estatais quanto pelos agentes privados que se beneficiam 

dessa criação de capital fictício, contribui para a condição de instabilidade do sistema (SINGER, 

2009).  

Esse capital fictício, que se movimenta em liberdade através das fronteiras nacionais, se 

direciona aos mercados financeiros em que encontra maior remuneração, o que denota sua 

natureza essencialmente especulativa. Dessa forma, os mercados financeiros nacionais que 

compõem o sistema financeiro internacional de forma integrada e imperfeita, já que o sistema é 

hierarquizado, controlado majoritariamente por seus operadores e não possui instâncias 

supranacionais de supervisão e controle, estão em constante competição pela atração de fluxos de 
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capital. É por isso que as políticas econômicas nacionais têm, desde o início do sistema dólar-

flexível, priorizado políticas monetárias em detrimento de políticas fiscais (GOWAN, 2003; 

CHESNAIS, 1998a; ROBERTS, 2000). 

Essas políticas monetárias seguem a orientação ortodoxa e por isso também podem ser 

chamadas de monetaristas. Compreendidas sob o arcabouço da economia neoclássica, consistem 

na reduzir papel do governo na economia e fortalecer os movimentos de equilíbrio do mercado 

através da manipulação da taxa de juros, sem jamais descuidar das metas inflacionárias. Assim, os 

bancos centrais contam com um maior nível de autonomia para determinar os instrumentos de 

política econômica que vão fazer uso, mas não contam com a mesma independência quando se 

trata dos parâmetros macroeconômicos que devem garantir (PEET, 2009; BRUNHOFF, 1998).  

Os altos juros que, segundo os ortodoxos, é o mecanismo responsável pela regulação dos 

mercados por promover a melhor alocação do capital em investimentos produtivos e estimular 

poupança, acaba, como se comprova na realidade, favorecendo a valorização e rentabilidade do 

capital fictício de curto prazo (em detrimento de produtivos de maior prazo de maturação), 

contribuindo para a expansão e reprodução desse capital que, por sua vez, sustenta a reprodução 

de todo o sistema (CHESNAIS, 1998b). Os juros representam, portanto, a taxa de retorno sobre 

investimentos financeiros e devem ser maiores quanto maiores forem os riscos associados a 

determinado ativo. É com base em altas taxas de juros que mercados e títulos financeiros de 

economias em desenvolvimento tentam manter sua atratividade perante os fluxos de capitais 

especulativos que se originam nas economias centrais. O problema está no fato de que a prática de 

altos juros relativos, inerente a essas economias periféricas, quando associadas a desvalorizações 

monetárias acabam reforçando a fuga desses mesmos capitais e ampliando os efeitos inflacionários 

de choques externos muitas vezes antes mesmo que qualquer iniciativa de investimento produtivo 

seja concretizada (FIORI E TAVARES, 1993).  

Por mais que tentem se equiparar por meio de taxa de juros compensatórias entre si, os 

mercados financeiros nacionais são de diferentes tamanhos, capacidades e sofisticação, de forma 

que o capital acaba se concentrando e centralizando nos centros financeiros de países de 

economias mais desenvolvidas (EINCHEINGREEN, 2000). Constata-se, portanto, que são esses 

países desenvolvidos que podem praticar uma política monetária de fato independente, cabendo 

aos demais governos seguir subordinadamente suas medidas e procurar reagir de forma mais 

competitiva possível às suas políticas – o que corrobora a hierarquia monetária de Cohen (2014) 
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que coloca os EUA em posição privilegiada e a observação de Gowan (2003) de que o mercado 

financeiro norte-americano é dominante nas redes hierárquicas dos mercados financeiros uma vez 

preservado o papel internacional do dólar.  

Roberts (2000) complementa tais observações ao recapitular que o comprometimento da 

efetividade dos instrumentos de política econômica de controle à disposição dos governos daqueles 

países que se introduzem no sistema de forma atrasada, diminuída ou periférica decorre da maneira 

como se deram os avanços dos mercados financeiros a partir da sua desregulamentação e 

liberalização dos fluxos internacionais de capital, que constituem, portanto, a raiz dos problemas 

atuais, que tomam formato estrutural. Esses Estados, que não se integram no mercado financeiro 

mundial de maneira plena e igualitária em relação às economias centrais, ainda acabam com uma 

menor predisposição em tributar e regulamentar tais movimentos de capital e seus próprios 

mercados financeiros por receio de afugentar esses fluxos. Por isso, a consequência direta do 

encolhimento da capacidade de interferência estatal na fase da financeirização acaba recaindo, 

em última instância, no cidadão, que perde em benefícios e políticas sociais cujo financiamento 

não pode ser garantido no longo prazo frente a lógica especulativa de funcionamento do mercado 

financeiro que, desde os desenvolvimentos dos anos 1960, acabou se tornando fonte de crédito para 

o Estado e demais entidades públicas sob as mesmas condições que era para agentes privados que 

buscm obtenção de recursos financeiros (SINGER, 2009). Esses governos então, igualmente 

suscetíveis às forças da competição global, deixam de defender os direitos do Estado do Bem-Estar 

Social e saem em defesa dos interesses do grande capital e da grande finança28 (CARVALHO, 

2009).  

Assim, os Estados e seus mercados não possuem igual acesso às oportunidades que o 

sistema financeiro internacional oferece, tanto é que no caso dos países com moedas de menor 

conversibilidade e aceitação internacional, a flutuação das taxas de câmbio consiste em fonte de 

constante instabilidade – até mesmo porque o mercado cambial faz parte do mercado financeiro 

global e é em si é um mercado especulativo que funciona sob a mesma lógica (EICHENGREEN, 

2000; GOWAN, 2003). Pode-se comprovar a veracidade dessa constatação ao se analisar as 

                                                 
28 A lógica de funcionamento do sistema aqui relatada, em todos os seus incentivos e restrições, se aplica igualmente 

às economias centrais, semi-periféricas e periféricas do sistema. Contudo, devido à hierarquia estruturalmente definida 

por esse mesmo sistema, essas economias não padecem desses incentivos e restrições na mesma magnitude, sendo as 

políticas econômicas dos países centrais dotadas de maior flexibidade à medida em que eles são mais poderosos e 

relevantes.  
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condições econômicas às quais as economias latino-americanas se encontravam submersas como 

resultado das políticas adotadas pelos países industrializados em resposta aos choques petrolíferos 

da década de 1970.  

Na constante necessidade de atender aos interesses do capital financeiro, da elite capitalista 

e das instituições que o controlam com o intuito de evitar a fuga de capitais, diminuição de reservas 

e consequente perda de crédito e credibilidade no sistema, os países em desenvolvimento 

aumentam suas taxas de juros para melhor remunerar o capital fictício e, com isso, acabam 

prejudicando sua acumulação produtiva. A reorientação das suas políticas econômicas para o 

favorecimento da atividade primário-exportadora, que se abala a cada variação cambial, e do 

investimento privado em substituição à política de substituição de importações e centralidade do 

investimento público do período anterior, faz com que esses países periféricos se encontrem cada 

vez mais imersos em um ciclo vicioso de aprofundamento da dívida pública e, consequentemente, 

de sua condição de periferia do sistema (SALAMA, 1998).  

Assim, pode-se observar que a lógica financeirizada de funcionamento da economia 

internacional propiciou, por meio das políticas neoliberais, a continuidade do padrão de 

acumulação que explora a diferenciação centro-periferia do sistema, mas sob outras formas – 

processo denominado por Harvey (2003) de acumulação por espoliação. Segundo o autor: 

A acumulação por espoliação se tornou cada vez mais acentuada a partir de 1973, em parte 

como compensação pelos problemas crônicos de sobreacumulação que surgiram no 

âmbito da reprodução expandida. O principal veículo dessa mudança foia a 

financialização e a orquestração, em larga medida sob a direção dos Estados Unidos, de 

um sistema financeiro internacional capaz de desencadear de vez em quando surtos de 

brandos a violentos de desvalorização e de acumulação por espoliação em certos setores 

ou até mesmo em territórios inteiros. […] Para que tudo isso ocorresse era necessário, 

além da financialização e do comércio mais livre, uma abordagem radicalmente distinta 

da maneira como o poder do Estado, sempre um grande agente da acumulação por 

espoliação, devia se desenvolver. O surgimento da teoria neoliberal e a política de 

privatização a ela associada simbolizaram grande parcela do tom geral dessa transição. 

(HARVEY, 2003, p. 129)  

 

Assim, a eventual ocorrência de crises só piora o cenário, já que depois delas esses países, 

mais vulneráveis em decorrência da organização e funcionamento do próprio sistema, enfrentam 

restrições de crédito internacional, fuga de capitais e se veem constrangidos a adotar um conjunto 

de medidas condizentes com o modus operandi do sistema e com a denominada “disciplina de 

mercado” (SOROS, 2001; BELLUZZO, 2009). Dessa forma, esses países e suas políticas 

econômicas se encontram, com pequenas variações a cada caso, como verdadeiros reféns dos 

ditames que a estrutura do SFI implica ao perpetuar sua situação de dependência financeira. Em 
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outras palavras, Gowan (2003) observa que as crises que afetam desproporcionalmente os países 

em desenvolvimento não enfraquecem o sistema, mas o fortalecem na medida que reproduz sua 

estrutura e a aprofunda a cada ciclo. A conformação de políticas econômicas que a liderança norte-

americana exerce por meio da defesa desse sistema de caráter neoliberal e monetarista impossibilita 

qualquer reorientação de postura por parte de seus agentes, sob pena de serem desse sistema de 

crédito excluídos e acabar, assim, se encontrando em condições econômicas piores que as 

precedentes.  

A arquitetura do SFI determina, portanto, uma estrutura em que a instabilidade e o risco, 

para além da desigualdade, são fatores sistêmicos. O comportamento oriundo da psicologia 

coletiva de mercado dos investidores e suas profecias auto-realizáveis faz com que o deslocamento 

em massa dos capitais especulativos provoque efeitos de contágio por todo o sistema podendo, em 

casos mais extremos, provocar verdadeiras crises econômicas, como foi o caso da crise asiática 

(CHESNAIS, 1998b).  

As crises econômicas que ocorreram sob a vigência do atual SFI não se tratam mais de 

crises de BP como eram nas décadas de 1950 e 1960, como bem observaram Eichengreen e Kenen 

(1994). Sendo a instabilidade oriunda da liberalização dos movimentos de capitais e das taxas 

cambiais flutuantes um aspecto crônico desse sistema, como afirma Gowan (2003), todas as 

grandes crises que nele ocorreram desde a crise da dívida latino-americana tiveram sua origem na 

esfera financeira29, principalmente nos mercados bancários e monetários, e acabaram por 

contaminar a esfera produtiva, fazendo o caminho inverso do que se considera uma “recessão 

normal” (CHESNAIS, 1998b; SINGER, 2009). Tal constatação faz jus à observação de Plihon 

(1998) e Cruz (2012) de que essas crises já adquiriram um caráter sistêmico, o que significa 

que sua (rec)ocorrência, inerente ao funcionamento e reprodução do sistema, tende a se aprofundar 

em escopo e abrangência e a favorecer o contágio para todas as economias nacionais, a exemplo 

da última crise de 2008. 

É bem verdade que a regulamentação dos mercados financeiros nacionais e a coordenação 

de políticas entre autoridades monetárias e financeiras poderia conferir mais estabilidade a todo o 

SFI e prevenir a ocorrência dessas crises, ao invés de apenas remediá-las. Todos os autores nessa 

                                                 
29 Com base nos relatos de Soros (2001), faz-se referência às crises latino-americanas da década de 1980, a asiática e 

russa nos anos 1990, a argentina em 2002 e a mais recente de 2008. Outros episódios financeiros são considerados por 

alguns autores como simplesablaos financeiros, não constituindo crises de fato.  
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seção referenciados defendem, em maior ou menor grau, a promoção de reformas no SFI e 

reconhecem que essas reformas, para serem bem-sucedidas, devem questionar as doutrinas 

dominantes e norteadoras do sistema, desenvolver melhores métodos de transparência financeira, 

novos mecanismos de informação e medidas regulamentação que consigam abranger o sistema em 

sua totalidade. Enquanto isso não acontece, a cada crise são criados mecanismos pontuais que 

pretendem evitar a repetição da causa da instabilidade anterior, sendo que esses novo mecanismos 

com o passar do tempo geralmente se provam fontes de outras instabilidades (SOROS, 2001; 

STRANGE, 1994). Não é que atualmente não exista reformas no sistema financeiro, o problema é 

que elas são pós-crise e são estreitas em escopo, sendo geralmente voltadas para a correção de 

deficiências estruturais dos tomadores de empréstimo. Nessas condições acaba restando aos 

Estados nos momentos de crise socorrerem os mercados financeiros nacionais injetando liquidez e 

fornecendo garantias de solvência econômica em vários setores, inclusive no bancário (SOROS, 

2001). Strange (1994) complementa ao mencionar o gerenciamento das dívidas soberanas, 

supervisão dos bancos privados internacionais, a manutenção da estabilidade e credibilidade de 

moedas nacionais e o questionamento do pensamento econômico que sustenta essa estrutura pelos 

países periféricos como outros problemas inerentes à fase de financeirização.  

Assim, todas as variáveis abarcadas na análise de Peet (2009) acerca do capitalismo 

financeiro global são contempladas na caracterização dos processos que definem a lógica de 

funcionamento por trás do atual SFI. Nos encontramos sob uma nova fase do capitalismo em que 

os Estados dominantes/economias centrais, suas elites dominantes (financeiras e não-financeiras), 

e demais instituições de governança fazem parte de um aparato financeiro que prioriza a reprodução 

do capital financeiro, cada vez mais concentrado e centralizado. Em decorrência de uma abstração 

crescente do capital em relação à sua base produtiva original, o nível, intensidade, alcance e 

frequência das crises econômicas que tomam mais a forma financeira que a produtiva é 

virtualmente universal. Essas crises, estruturais e endêmicas, acabam se repetindo em menores 

intervalos de tempo e tomando dimensões cada vez maiores porque são tratadas com a 

superficialidade característica das políticas de cunho monetarista (PEET, 2009). Em síntese, desde 

a década de 1980 se observa na economia internacional a vigência do que os economistas chamam 
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de trindade impossível30, e a despeito de tanta instabilidade, os mercados capitalistas globais estão 

em constante expansão sob o arcabouço do SFI de padrão dólar-flexível. 

 

*** 

 

Com base nessa análise, alguns fatores podem ser evidenciados. O SFI de padrão dólar-

flexível modificou todas as bases de sustentação do regime monetário anterior, mas ainda assim 

permaneceu um regime em essência, com um arcabouço de regras, normas e instituições que 

abarcasse os atores internacionais já envolvidos, os incorporando em suas práticas, os enquadrando 

na sua lógica de funcionamento e eventualmente punindo os desviantes. Dotado de legitimidade, 

esse sistema conduziu e supervisionou as mudanças na economia política internacional 

consideradas necessárias para que o modo de produção capitalista entrasse na sua fase de 

financeirização – e assim o fez preservando o dólar enquanto padrão monetário internacional e, por 

consequência, os EUA enquanto potência dominante e norteadora da economia internacional. 

Já a financeirização do modo de acumulação capitalista subsume a existência do capital 

financeiro, cujo processo de valorização acontece de forma fictícia por se desprender do capital 

produtivo que o originou. A formação do capital financeiro, por sua vez, pressupõe uma integração 

entre indústria e instituições financeiras, que querem usufruir das altas promessas de valorização e 

rentabilidade de seus capitais ao alocá-los especulativamente nos mercados financeiros. Juntas, 

essa fração superior da classe capitalista e instituições financeiras caracterizam o que Duménil e 

Lévy (2010a) denominam como “Finança”, de atuação tão transnacional quanto a natureza do 

próprio capital financeiro que lhe é derivado. Portanto, essa Finança, que remete à concepção 

braudeliana de elite capitalista e à coxiana de classe dominante, reúne em si todos os agentes 

financeiros e não-financeiros que participam dos mercados financeiros visando a reprodução do 

capital e a manutenção do sistema financeiro internacional que melhor a propicia. 

Quanto mais a ordem econômica internacional regida pelo SFI de padrão dólar-flexível se 

consolida, mais a relação Estado-Mercado se dinamiza de forma em que fica cada vez mais difícil 

determinar qual entidade se sobrepõe à outra. A verdade é que o processo de financeirização 

                                                 
30 Situação em que livre mobilidade de capitais, taxa cambial fixa e política monetária autônoma são considerados 

parâmetros ótimos de política econômica para se obter a prosperidade de qualquer nação, mas que apenas dois dos três 

é passível de se praticar simultaneamente (BRUNHOFF, 1998).  



 

83 

 

capitalista, viabilizado pelo atual SFI, não antagoniza essas entidades, mas as coloca lado-a-lado 

em prol da reprodução do próprio sistema de produção – o que mais uma vez remete a Braudel. 

Quanto mais o Estado neoliberal garante um ambiente econômico que favoreça os interesses da 

Finança, isto é, os interesses do capital, mais esse capital tende a se concentrar e centralizar nas 

classes capitalistas dominantes e nos Estados aos quais elas se reportam, que são as economias 

capitalistas centrais.  

De fato, a Finança, que representa o que comumente se passou a chamar de Mercado, 

adquiriu com a consolidação do atual SFI uma capacidade crescente de pressionar e barganhar com 

os Estados por políticas que favoreçam seus interesses, mas essa relação conflitante geralmente é 

destinada aos Estados menos desenvolvidos e/ou que não adotam as práticas neoliberais de 

mercado e, assim, impedem em alguma medida a ampliação do capital. Ao fim, Estados e Mercado 

se transnacionalizaram e assumiram relevância equivalente no sistema, de forma que a talvez seja 

mais pertinente deixar de perguntar qual entidade se sobrepõe à outra e passar a indagar em qual 

momento, em que condições, um ente prevalece sobre o outro, ainda que estejam intrínseca e 

permanentemente conectados.  

Enfim, essa fase de financeirização não alterou o cerne da dinâmica centro-periferia que 

marca as relações capitalistas mundiais, até mesmo porque o SFI atual estabeleceu uma estrutura 

de hierarquia e desigualdade entre seus atores que lhe é compatível. Nesse sentido, pode-se 

distinguir quatro grandes grupos de agentes centrais para a compreensão do surgimento, 

estruturação e consolidação do atual SFI.  

O primeiro é composto unicamente pela potência hegemônica do sistema, no caso os EUA, 

que nesse SFI tem como maior característica distintiva a detenção do chamado privilégio 

exorbitante do sistema por ter feito de sua moeda nacional, o dólar, a moeda de aceitação 

internacional desde o SFI anterior acordado na conferência de Bretton Woods. O segundo grupo é 

formado pelas demais potências desenvolvidas e industrializadas, as consideradas economias 

centrais do sistema por concentrarem e centralizarem em si os resultados do processo de reprodução 

do capital – principalmente do capital financeiro. O terceiro se refere aos países de posição semi-

periférica e periférica no sistema, que como tal mais sofrem as consequências dos movimentos da 

economia mundial ditado pelos dois primeiros grupos, do que de fato as criam. São denominados 

praticamente de forma intercambiável como países em desenvolvimento, países emergentes ou 
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países do Sul global, sendo geralmente ricos em recursos naturais, produtores e exportadores de 

matérias-primas e vítimas de processos de industrialização tardia.  

Por fim, o quarto grupo é o mais plural por se referir à fração superior da classe capitalista 

e às grandes instituições financeiras, ou seja, à Finança. Nesse grupo incluem-se as classes 

dominantes, política e economicamente; as instituições financeiras internacionais, dentre as quais 

se destaca o FMI graças à sua relevância na defesa e propagação das práticas neoliberais; e as 

instituições de interesse privado, geralmente de nacionalidades pertencentes aos dois primeiros 

grupos e que participam do SFI como se fossem agentes autônomos estatais, pressionando-os em 

pé de igualdade em nome das forças de mercado e muitas vezes superando-os. São os componentes 

do sistema que lucram com a formação do capital financeiro (fictício ou não) e que têm tido sua 

relevância continuamente aumentada por movimentar cifras monetárias cada vez maiores. 

Merecem destaque os bancos comerciais internacionais, os bancos de investimento, os grandes 

fundos de investimento (de pensão, mútuos, hedge, dentre outros), agências classificadoras de 

risco, algumas corporações multinacionais e até mesmo investidores e credores individuais. 

Uma vez compreendidas as principais características do processo de financeirização do 

modo de acumulação capitalista e como tal processo foi viabilizado pelas políticas de 

desregulamentação e liberalização promovidas pelo atual SFI, resta compreender o papel 

desempenhado pelo Estado que arquitetou esse SFI de forma a manter, sob essas novas condições, 

o mesmo posto de predominância.  

 

2.2.3  A posição de hegemonia contínua dos EUA na economia política internacional  

 

 Tem-se consciência que a hegemonia dos EUA, firmada no pós-II Guerra Mundial ainda 

que de origem anterior à ela, não pode ser resumida à vigência do regime monetário de Bretton 

Woods.  Questões de política nacional e outros aspectos de política externa, particularmente os de 

segurança relacionados ou não à dinâmica de Guerra Fria, são essenciais na compreensão plena da 

posição de predominância no sistema internacional ocupada pelo Estado. Contudo, acredita-se que 

tal regime reflete bem a ordem hegemônica estadunidense por conter em si uma expressão tanto da 

dimensão coercitiva quanto consensual de seu poder. A esse respeito, Harvey (2003) afirma: 

Os Estados Unidos vêm há muitos anos exercendo inegavelmente a liderança da parte do 

mundo dedicada à acumulação interminável do capital, tendo por conseguinte 

disseminado amplamente suas maneiras de fazer negócios. […] A emulação do 

consumismo, dos modos de vida, das fromas culturais e das instituições políticas e 
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financeiras norte-americanas tem contribuído globalmente para o processo de acumulação 

interminável do capital. (HARVEY, 2003, p. 42) 

 

Se o sucesso do exercício hegemônico estadunidense na economia internacional por meio 

de Bretton Woods pode ser aqui tomado como representativo do sucesso de sua hegemonia nas 

demais áreas de interesse durante o mesmo período, a derrocada do regime em questão também 

acaba sendo representativa em relação ao processo de deterioração que se observou-se de maneira 

equivalente e praticamente simultânea em todas essas áreas. Nesse sentido, o ciclo sistêmico de 

acumulação norte-americano ascendeu, atingiu seu apogeu e entrou em processo de decadência na 

primeira metade da década de 1970, quando colocou-se em xeque a capacidade dos EUA em 

continuar exercendo sua hegemonia sobre todo o sistema internacional.  

Seguindo a lógica cíclica que baseia comumente a compreensão de hegemonia de autores 

como Kindleberger, Gilpin, Wallerstein e Arrighi, muito especulou-se na literatura canônica de 

EPI sobre o que a decadência estadunidense significava a níveis sistêmicos e qual seria o próximo 

Estado a substituí-lo e a ocupar sua posição de liderança mundial. Entretanto, os rumos tomados 

com o desenvolvimento desse cenário de transformação acabaram por comprovar que o ciclo 

hegemônico estadunidense era dotado de particularidades que invalidavam essa lógica de sucessão 

de potências.  

Fiori (2008) é um dos autores que se baseia nessa constatação para defender a continuidade 

da hegemonia dos EUA mesmo depois do período de crise vivenciado nos anos 1970. De acordo 

com o autor, todos os maiores sinais que apontavam o declínio do poder americano à época 

acabaram se convertendo nos fatores que até hoje são os responsáveis pela sua permanência na 

posição de hegêmona.  É verdade que o país se transformou no maior devedor do mundo, mas esse 

déficit persistente do BP além de não ter provocado nenhum desequilíbrio econômico severo no 

país, permanece como um dos motores da economia mundial – continua provendo em grande 

medida a liquidez internacional, fornecendo moeda e lastreando títulos de dívida que são 

largamente utilizados como ativos de reserva pelos demais países do mundo. O término de Bretton 

Woods, visto como um dos símbolos da hegemonia estadunidense, acabou sendo ao fim benéfico 

por possibilitar a emergência do padrão dólar-flexível, fator considerado primordial por permitir 

aos EUA exercer ao máximo seu poder monetário na economia política internacional. A 

desregulamentação financeira que acompanhou a mudança de regime cambial internacional chegou 

a ser encarada como reflexo de uma economia estadunidense fragilizada, mas acabou se revelando 
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como uma das políticas que compôs o movimento mais amplo de liberalização econômica que 

possibilitou a expansão incomparável do mercado financeiro do país e do sistema capitalista como 

um todo. Já a derrota no Vietnã não impediu em nada a revolução tecnológico-militar que se 

mostrou decisiva na vitória da Guerra do Golfo anos depois.  

Além de elencar esses fatores, Fiori (2008) também destaca episódios do século XXI que 

não comprometeram a continuidade da hegemonia estadunidense na economia política 

internacional e, assim, validam seu ponto de vista de que os EUA não perderam seu status de 

hegêmona ainda na década de 1970. Por exemplo, ele destaca que a crise econômica de 2008, 

mesmo sendo a mais severa das últimas décadas, não atingiu a posição de centralidade do dólar ou 

a credibilidade dos títulos e da economia estadunidense, da mesma forma que o fracasso da 

campanha no Iraque não abalou a superioridade militar incontestável dos EUA e o fato de que o 

país permanece no controle de cerca de 70% de toda a informação produzida e distribuída no 

mundo. 

Deve-se reconhecer que os EUA demonstraram habilidade em avaliar as forças e as 

fraquezas estruturais de sua hegemonia em um momento de crise e em transformar as deficiências 

descobertas em novos instrumentos que viabilizassem a continuidade de seu poderio em bases 

coercitivas e consensuais tão fortes quanto. E assim o fizeram sem desconsiderar os estímulos e 

restrições conjunturais do ambiente internacional e sem negligenciar a importância do timing em 

promover políticas que fossem capazes de conduzir essa transformação de forma a não alterar o 

bom andamento das tendências que se mostravam benéficas aos seus objetivos de se manter 

hegêmona.  

A maneira com a qual os fatos se desencadearam mostra que as imposições do capital 

devem ser acuradamente percebidas pelo hegêmona da mesma forma que o hegêmona tem a 

capacidade de conduzir minimamente o sistema capitalista de forma a se beneficiar. Por mais que 

o modo de produção capitalista detenha uma lógica própria de reprodução e, assim, constitua algo 

maior que os ciclos hegemônicos que o acompanham, são as hegemonias que orquestram, por meio 

de suas capacidades materiais, ideológicas e institucionais, uma determinada configuração do 

sistema internacional que permite com que a reprodução do capital se realize. Da mesma forma, as 

hegemonias em muito dependem da continuidade da reprodução ampliada do capital para 

conseguirem as condições, materiais e consensuais, de se manterem o máximo que conseguirem 
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na liderança do sistema internacional. Capitalismo e hegemonia, uma vez desalinhados, geram para 

o primeiro, instabilidade, e para o segundo, declínio.  

Assim, todo o cenário de instabilidade provocado pelos acontecimentos dos anos 1970 

acabaram constituindo, na verdade, uma oportunidade de renovação não só do sistema capitalista 

(que encontrou na ascensão dos mercados financeiros um novo fôlego para continuar sua 

acumulação de natureza concentradora e centralizadora), como também da hegemonia 

estadunidense (que recobrou sua capacidade de liderança mundial principalmente, mas não 

exclusivamente, por meio da revitalização do dólar enquanto moeda internacional, o que por 

consequência deixou todos os mercados e as demais economias integradas no SFI atrelados às suas 

políticas econômicas). 

É por isso que Fiori (2008) afirma ser possível falar de acontecimentos e períodos 

específicos que marcaram um declínio do poder relativo dos EUA, mas não do colapso da sua 

hegemonia. Assim, defende-se que os acontecimentos dos anos 1970 inauguraram uma “segunda 

etapa” da hegemonia estadunidense, particularmente no que concerne à economia política 

internacional. Nessa nova etapa, mais uma vez os países centrais da economia internacional se 

saíram beneficiados, e dentre eles, especialmente os EUA.  

 

2.2.3.1 EUA: o maior beneficiador e beneficiário do sistema 

 

Essa análise crítica da estrutura de poder que o SFI representa faz necessário questionar, 

por sua vez, não só quem coordena esse sistema, mas também a favor de quem ele opera. Para 

Gowan (2003), a resposta para as duas indagações é clara: os EUA. Dotado do privilégio 

exorbitante (EICHENGREEN, 2011) de ser o emissor da moeda internacional, o país aproveitou 

dos acontecimentos da década de 1970, tendo até mesmo provocado muitos deles, para reafirmar 

sua hegemonia nos anos 1980 sob novos termos, com melhor acesso a melhores mercados, mas 

mantendo a mesma base, que é a centralidade do dólar.  

A narrativa histórica inicial deste capítulo deixou claro o protagonismo dos EUA e das suas 

decisões de política econômica na condução da economia política internacional, sejam essas 

decisões baseadas nas necessidades impostas pela situação político-econômica nacional ou visando 

a manutenção da estabilidade do sistema internacional que lhe beneficia – dois aspectos que se 

confundem ou são equiparamente importantes no caso de um Estado hegêmona. Nesse sentido, a 
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implantação do SFI de padrão dólar-flexível foi em grande medida fruto das políticas econômicas 

adotadas e promovidas pelos EUA, que teve a perspicácia de unir a fase de expansão financeira 

que vivenciava no seu ciclo sistêmico de acumulação com a fase de financeirização do capitalismo 

que se consolidava, prolongando assim sua hegemonia internacional. 

Essa conclusão se encontra em consonância com o pensamento de Chesnais (1998b), que 

nota a coincidência entre a predominância do capital financeiro, a reafirmação da centralidade dos 

EUA pelo uso contínuo do dólar e a sofisticação de seus mercados financeiros. Ele afirma:  

 

O movimento do capital se desenrola hoje no quadro do regime internacional especifico 

econômico e político, chamado de “globalização”, no qual a liberalização e a 

desregulamentação nasceram. Isso não teria nunca podido se impor sem a ação política 

tenaz e contínua dos Estados Unidos por mais de trinta anos. Esses construíram esse 

regime antes de tudo para seu benefício. Mas quanto mais o tempo passa, é o capital 

concentrado como tal que aparece mais como o verdadeiro beneficiário, tanto o capital 

financeiro, quanto o capital industrial, assim como as oligarquias com grandes fortunas, 

em qualquer lugar que elas se encontrem. Os processos nascidos da “revolução 

conservadora” relançaram os mecanismos de centralização e de concentração. Como 

Duménil e Lévy mostraram especialmente para os EUA, eles permitiram um novo salto 

na polarização da riqueza. (CHESNAIS, 2010, p. 167) 

 

Se o SFI instaurado em Bretton Woods foi uma iniciativa amparada e defendida pelos EUA 

como hegêmona capitalista do sistema31, o SFI inaugurado com o padrão dólar-flexível não foi 

diferente. O fato de a desregulação financeira e a liberalização dos fluxos de capital serem em 

alguma medida um resultado esperado do desenvolvimento da economia capitalista mundial que 

se encaminhava para a financeirização acabou fazendo do regime baseado no padrão dólar-flexível 

um regime não negociado e acordado entre os países aos padrões de Bretton Woods. Seu caráter 

relativamente impositivo, contudo, não implica em um menor envolvimento estatal de todos os 

países centrais com a defesa do regime e das práticas neoliberais que lhe são permissivas, muito 

menos em um um menor engajamento político da potência hegemônica para com a manutenção da 

ordem.  

                                                 
31 Segundo Ruggie (1982), a ordem econômica internacional instaurada em Bretton Woods era uma ordem liberal em 

essência, mas esse liberalismo multilateral, para alcançar seus propósitos de prosperidade econômica e social no âmbito 

doméstico das nações, vinha inserido em um ambiente de regulamentação governamental compatível com a proposta 

keynesiana de intervencionismo – o chamado embedded liberalism. O exemplo bem-sucedido dos EUA que adotavam 

essa orientação econômica desde o New Deal, associada ao poder político-econômico que ele desfrutava no contexto 

do pós-II Guerra Mundial em contraposição à proposta socialista da URSS provocou a adesão das demais nações 

capitalistas ao regime, que contava com toda uma estrutura ideológica e institucional que garantisse o apoio e 

envolvimento contínuo dos governos nacionais em prol da sua sustentação. 
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O neoliberalismo dos anos 1980 em diante, assim como o embedded liberalism do período 

anterior, também exige que as autoridades estatais atuem e interfiram na economia com o intuito 

de criar um ambiente propício à livre atuação e ao melhor desempenho das “forças de mercado”. 

Da mesma forma, o sucesso do SFI sob o padrão dólar-flexível e, consequentemente, da ordem 

econômica internacional baseada na financeirização, também dependeu da adesão dos demais 

países às políticas econômicas praticadas pelos EUA, líder em promover o fortalecimento dos 

mercados financeiros. Harvey (2003) corrobora: 

Embora centrado no complexo Wall Street-Tesouro norte-americano, o sistema 

apresentava inúmeros aspectos multilaterais. Os centros financeiros de Tóquio, Londres, 

Frankfurt e muitos outros lugares se encarregaram de pate da ação à medida que a 

“financeirização” lançava sua rede por todo o mundo, concentrando-se num conjunto 

hierarquicamente organizado de centros financeiros e numa elite transnacional de 

banqueiros, corretores de ações e financistas. Isso estava associado à emergência de 

corporações capitalistas transancionais que, ainda que pudessem ter sua base em uma ou 

outra nação-Estado, se disseminaram pelo mapa do mundo de maneiras impensáveis em 

fases anteriores do imperialismo […]. (HARVEY, 200, p. 62) 

 

Seguindo esse raciocínio, também não é argumento válido afirmar que atual SFI, justamente 

por pregar o máximo da liberdade de mercado a partir do menor intervencionismo estatal possível, 

não conta com um arcabouço institucional que o resguarde. A lógica de funcionamento da 

economia capitalista na fase de financeirização exige que tanto instituições públicas quanto 

privadas atuem de forma a reforçá-la. A diferença com o regime de Bretton Woods está no peso 

que as instituições privadas recebem, inflando a importância da Finança perante os Estados e 

forçando uma maior associação entre ambos, afinal a “integração orgânica entre a grande empresa, 

os bancos e o aparelho do estado nacional é a base do capitalismo moderno” (FIORI E TAVARES, 

1993). Um exemplo disso está próprio FMI, que busca preservar o sistema monetário internacional 

garantindo adesão de todos por meio da adoção do fundamentalismo de mercado sem de fato 

possuir uma quantidade suficiente de recursos financeiros para se tornar o financiador de última 

instância no sistema (SOROS, 2001; ROBERTS, 2000). Por isso, em momentos de crise, a 

instituição não consegue ter atuação preventiva, mas interventiva, e só o faz em parceria com os 

maiores bancos privados internacionais que lhe provê esses recursos e favorece a posição dos 

credores em detrimento dos devedores.  

O mesmo vale para a relação entre Estados e grandes empresas multinacionais, que podem 

receber proteção estatal quando inseridas em setores estratégicos, como o militar e de tecnologia, 

e atuar em parcerias público-privadas, concretizando a reprodução ampliada do capital (YWATA, 
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2012). Os fundos de pensão também contribuem para a manutenção das bases do novo SFI quando 

não só contribuem com seus investimentos para a reprodução do capital financeiro, como também 

acabam suprindo – por meio desses investimentos e, portanto, do próprio sistema – uma saída aos 

trabalhadores que não contam mais com o apoio das políticas sociais do Estado de Bem-Estar 

(YWATA, 2012). Já as empresas de classificação de risco colaboram para a preservação do sistema 

ao avaliar empresas, países e títulos e, através de suas notas premiar aqueles que adotam medidas 

neoliberais e punir práticas divergentes – lembrando que rebaixamentos têm mais impacto e levam 

a um repúdio maior pelo sistema do que os upgrades levam a uma aceitação (YWATA, 2012). 

Como bem observou Harvey (2003) acerca da hegemonia estadunidense: 

O poder hegemônico do Estado costuma ser empregado para garantir e promover arranjos 

institucionais internacionais e externos por meio dos quais as assimetrias das relações de 

troca possam funcionar em favor do poder hegemônico. É por meio desses recursos que, 

na prática, se extrai um tributo do resto do mundo. O livre mercado e os mercados de 

capital abertos tornaram-se o meio primário de criar vantagem para os poderes 

monopolistas com sede nos países capitalistas avançados que já dominam o comércio, a 

produção, os serviços e as finanças no mundo capitalista. O veículo primário da cumulação 

por espoliação tem sido por conseguinte a abertura forçada de mercados em todo o mundo 

mediante pressões institucionais exercidas por meio do FMI e da OMC, apoiados pelo 

poder dos Estads Unidos (e, em menor grau, pela Europa) de negar acesso ao seu próprio 

mercado interno aos páises que se recusam a desmantelar suas proteções. (HARVEY, 

2003, p. 147) 

 

Dessa forma, não se refuta a noção de que a lógica de reprodução do capital, especialmente 

o financeiro, penaliza os países periféricos de forma que a relação Estado-Mercado nesses casos é 

menos pacífica e benéfica para os Estados, enfraquecidos perante o poder do capital que a Finança 

representa. Contudo, quanto mais central é uma economia no sistema capitalista, mais amistosa é 

essa relação. Por consequência, a relação mais próspera que se observa no sistema é a existente 

entre Estado hegemônico e Finança.  

Devido à sua posição de superioridade, os EUA não passam pelos mesmos crivos de retidão 

financeira que os demais países, têm o privilégio de único capaz de supervisionar e regular seus 

próprios mercados, detém o mercado financeiro mais sofisticado e atrativo do globo e, para 

completar, representa a nacionalidade da maioria das grandes companhias multinacionais, bancos 

privados internacionais, instituições financeiras e agências de rating do mundo, concentrando sob 

sua jurisdição a maior parcela do mercado mundial em todos esses setores. É essa relação inevitável 

de proximidade que faz com que hegêmona e Finança estejam intrisecamente conectados e 

trabalhem juntos pela construção de uma base consensual que defenda a posição e continuidade de 

ambos.  
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Essa percepção, portanto, vai ao encontro da argumentação de Agnew (2005) de que a 

hegemonia estadunidense foi, desde o seu início, baseada na expansão global das práticas e ideais 

da sociedade de mercado que se consolidou inicialmente dentro do território nacional ainda no 

século XIX. A globalização, então, não deve ser entendida como a compressão espaço-temporal 

propiciada pela revolução tecnológica na década de 1970, mas como uma resultante da própria 

hegemonia dos EUA que desde o pós-II Guerra Mundial levou a uma progressiva universalização 

da acumulação e da comoditificação capitalista que atingiu seu ápice sob a sociedade de mercado 

estadunidense. Essa globalização, impulsionada por medidas liberalizantes, constitui um 

verdadeiro projeto hegemônico dos EUA de implementação da sociedade de mercado a nível 

global, cuja noção de poder está cada vez mais desterritorializada. Tal plano hegemônico, por mais 

que envolva políticas governamentais específicas de apoio à essa sociedade de mercado, dependeu 

muito mais das práticas da sociedade norte-americana em si, que continuaram a se expandir a partir 

da superação da crise dos anos 1970.  

Assim, a visão de Agnew (2005) não contradiz a contribuição coxiana de que a hegemonia 

mundial dos EUA, até a década de 1970, está atrelada à internacionalização do Estado norte-

americano e à expansão internacional da sua classe dominante/hegemônica, fazendo de si mesma 

e do modo de regulação fordista estadunidense, ou seja, da sociedade de mercado um modelo a ser 

seguido internacionalmente (RAMOS, 2012). A expansão dessa classe hegemônica estadunidense 

e, consequentemente, da própria hegemonia dos EUA, veio em grande parte do processo de 

internacionalização da produção que sustentava a posição de hegemonia dessa classe. No caso da 

Pax Americana, essa internacionalização da produção aconteceu majoritariamente por meio da 

promoção de IDE, em que as companhias de petróleo internacionais servem de exemplo.  

Essa classe dominante/hegemônica estadunidense se identifica e compartilha dos interesses 

das classes dominantes de outros Estados (já que inspirou muitos deles), de forma que tal 

movimento de associação acabou proporcionando depois das transformações dos anos 1970 o que 

Van der Pijl (1998) chama de transnacionalização de classes e o que Gill (2000) denomina de 

transnacionalização do bloco histórico/do Estado, isto é, da hegemonia dos EUA. Na visão de Van 

der Pijl (1998), a transnacionalização de classes conduz, em última instância, à formação de uma 

classe capitalista internacional. Assim, os interesses da Finança estadunidense passam a representar 

os interesses das elites capitalistas dominantes de outros Estados e, juntas, elas constituem a classe 
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capitalista internacional que representa o capital – sob a forma que ele se apresenta e se reproduz 

a partir da consolidação do SFI de padrão dólar-flexível. Harvey (2003) complementa: 

O poder do complexo Wall Street-Tesouro-FMI está, com respeito a um sistema financeiro 

coercitivamente imposto, instaurado em torno do chamado Consenso de Washington e 

mais tarde desenvolvido por meio da construção de uma nova arquitetura financeira 

internacional, numa relação tanto de simbiose como de parasitismo. Como diz Soederberg, 

trata-se claramente de um “anexo do Estado norte-americano”, ainda que também sirva 

aos interesses da “burguesia transnacional como um todo”. (HARVEY, 2003, p. 66) 

 

Ressalta-se que essa transnacionalização das classes e a formação de uma classe capitalista 

internacional, contudo, não levou (pelo menos ainda) à perda da identificação de cada uma delas 

com seus Estados nacionais (como prevê Agnew), ou à superação do Estado ou ainda à formação 

de um Estado transnacional em si, aos moldes do pensamento de Robinson (2004). 

Enfim, retoma-se Arrighi (1996) como argumento conclusivo pelo autor ter trilhado sua 

argumentação no sentido de esclarecer que a reestruturação do modo de acumulação capitalista por 

meio da intensificação do processo de financeirização, ainda que constitua um processo sistêmico, 

autônomo e previsível no sentido mais marxiano possível do termo, em que cada crise do sistema 

representa uma possibilidade de renovação e novo fôlego para o capital, na verdade veio a constituir 

o contexto perfeito para que os EUA também reformulasse sua hegemonia sobre novas bases. 

Dessa forma, fica possível compreender que a posição privilegiada estadunidense conquistada nas 

décadas anteriores foi reinventada e fortalecida na manutenção do dólar enquanto padrão monetário 

internacional e na consolidação de uma arquitetura do sistema financeiro internacional em que Wall 

Street e a mais alta classe de instituições e capitalistas norte-americanos que lhe é representativa 

têm papel central – não foi em vão que Gowan (2003) denominou o atual sistema financeiro 

internacional como padrão Dólar-Wall Street. Brunhoff (2010) sintetiza:  

A hegemonia internacional do dólar está apoiada no poder econômico norte-americano: 

os maiores bancos mundiais, os mercados financeiros mais importantes, os fundos de 

aplicação mais desenvolvidos, a regulamentação das operações bursáteis, a generosidade 

fiscal em relação aos proprietários de ações e outros spctos institucionais. A taxa de juros 

do crédito gerado pelo Banco Central americano (FED) tem força, apesar dos limites de 

sua intervenção […] de toda maneira, o dólar guarda seu papel de padrão monetário 

internacional. (BRUNHOFF, 2010, 62 p.)  

 

É a partir do entendimento que a internacionalização e a financeirização do modo de 

produção capitalista também foram processos coordenados pelos EUA e pela atuação estratégica 

de suas instituições financeiras que se pode viabilizar a ocorrência de uma reestruturação da 
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hegemonia mundial do país no pós-1970 em que a lógica territorialista de poder não é 

negligenciada, mas ultrapassada pela lógica capitalista de poder conforme definiu Harvey (2003).  

Sendo assim, a seção seguinte se dedicará a mostrar como que esses mesmos eventos da 

década de 1970 já relatados, quando associados aos demais acontecimentos que marcaram a 

história da indústria petrolífera internacional e norte-americana, também propiciaram uma 

transformação do exercício da hegemonia estadunidense no setor energético mundial no sentido de 

aproximá-lo gradativamente à logica de funcionamento do capitalismo financeirizado. 
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3 O EXERCÍCIO DA HEGEMONIA ESTADUNIDENSE E SUA RELAÇÃO COM O 

MERCADO INTERNACIONAL DE PETRÓLEO 

 

Ainda que o envolvimento ativo do governo dos EUA no mercado de petróleo internacional 

tenha começado após a II Guerra Mundial, a história do país com indústria petrolífera teve início 

em 1859, quando o primeiro poço de petróleo foi perfurado na Pensilvânia. Estando ciente do 

quanto o petróleo foi fundamental para o desenvolvimento nacional, para a projeção do poder 

econômico e militar norte-americano além de suas fronteiras e para a manutenção da ordem 

internacional, este capítulo tem por objetivo demonstrar como a hegemonia dos EUA se tornou 

historicamente dependente da estabilidade do mercado petrolífero internacional, de forma que a 

potência tem buscado incessantemente influenciá-lo ao mesmo tempo em que é influenciada por 

ele.  

Para tanto, será feito um relato histórico acerca do desenvolvimento da indústria petrolífera 

estadunidense tendo como principal foco a íntima relação que ela mantém com o mercado 

petrolífero internacional. Essa narrativa é conduzida de forma a demonstrar como as bruscas 

alterações no mercado petrolífero internacional representaram uma das causas da crise de 

hegemonia dos EUA na década de 1970 ao significar uma crise da própria posição de 

preponderância dos EUA sobre esse mercado, exercida majoritariamente por meio da atuação das 

suas companhias petrolíferas internacionais. A narrativa continua até a primeira década do século 

XXI com a intenção de relatar como o governo dos EUA e essas companhias se adaptaram à essas 

mudanças e os meios pelos quais buscaram recobrar ou ao menos manter o controle sobre o 

mercado petrolífero internacional tendo em vista sua constante relevância para a manutenção da 

ordem internacional.  

Tal narrativa será permeada por conceitos teóricos capazes de fundamentar uma análise 

acerca de como as políticas de Estado estadunidenses voltadas ao setor energético responderam às 

alterações do mercado internacional de petróleo dos anos 1970 e se estruturaram dali em diante. 

Espera-se mostrar, com isso, a constante centralidade que o gerencimento da ordem energética 

internacional desempenha no exercício da hegemonia dos EUA desde o pós-II Guerra Mundial.  

 

3.1 Uma percepção histórica acerca da importância do petróleo para os EUA 
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3.1.1 Origens que se entrelaçam: o começo da indústria petrolífera estadunidense e a formação 

do mercado de petróleo internacional 

 

Pode-se afirmar que o desenvolvimento da indústria petrolífera estadunidense teve papel 

de relevância no desenrolar do desenvolvimento da indústria petrolífera internacional desde o 

século XIX, e isto se deve ao trabalho de um empresário em especial: John D. Rockefeller. Sua 

companhia petrolífera, chamada Standard Oil Company (St. Oil), foi uma sociedade por ações 

fundada em 1870 a partir de sua antiga refinaria de petróleo. De crescimento vertiginoso, em dois 

anos obteve o controle do maior grupo de refinarias do mundo e ainda na mesma década se tornou 

a maior empresa do país, praticamente monopolizando o mercado nacional (FAVENNEC, 2011; 

LANDES, 2006).  

 O sucesso dessa grande companhia petrólífera de origem norte-americana e propriedade 

privada familiar se deveu a dois fatores. O primeiro, e mais importante deles, é o aproveitamento 

de máximo de economias de escala e constante integração de serviços32 que lhe eram adjacentes 

em seu ramo principal – refino e comercialização de derivados petrolíferos. Assim, a St. Oil se 

tornou tornando a primeira empresa verticalmente integrada do mundo por obter “[…] um controle 

centralizado de grandes conjuntos de instalações e capital, com um objetivo único de um fluxo 

ordenado de artigos do produtor ao consumidor” (YERGIN, 2010, p. 58), traço marcante da 

indústria a partir de então.  

O segundo fator de sucesso se refere à internacionalização da empresa, que havia começado 

ainda na década de 1860 por meio da exportação de querosene. Seus negócios se expandiram 

continuamente no exterior, a companhia abriu alguns escritórios em outras localidades e conquistou 

o domínio do mercado externo33 no final da década de 1870. Em 1890, a St. Oil era a maior empresa 

do mundo. Yergin (2010) sumariza: 

A ordem assumia a forma da Standard Oil, que, pretendendo ter a hegemonia e o total 

controle sobre o comércio mundial de petróleo, evoluiu para uma empresa global 

                                                 
32 As estratégias de Rockefeller para crescimento eram simples. Envolvia ampliar sua capacidade produtiva com 

progresso técnico, melhoria de qualidade e redução de custos, visando o aumento da competitividade de seus produtos 

com o menor preço possível. Contando com altas reservas de dinheiro em caixa, reduzia o preço de seus produtos à 

beira do preço de custo e os introduzia nos mercados que visava dominar. Quando levava seus concorrentes à falência 

por operarem no prejuízo, ele os absorvia. Assim, a ampliação da companhia começou com um processo de integração 

horizontal. A integração vertical começou posteriormente, com a adição de etapas de suprimento e distribuição, em 

que os abatimentos de fretes do transporte ferroviário foram de fundamental importância. Em 1879, a empresa já 

controlava 90% da capacidade de refino dos EUA, incluindo redes de oleodutos, transportes e sistema de coleta de Oil 

Regions (Pensilvânia) (YERGIN, 2010). 
33 Pelo menos 90% do querosene exportado pelos EUA na época transitava por meio da Standard Oil (YERGIN, 2010). 
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complexa que levava a iluminação barata, a ‘nova luz’, até os locais mais remotos da terra. 

A companhia operava segundo os métodos impiedosos e a ganância desenfreada do 

capitalismo do final do século passado; mas a par disso ela abriu uma nova era, pois se 

transformou numa das primeiras e maiores corporações multinacionais do mundo. 

(YERGIN, 2010, p. 62) 

 

O poder de mercado da St. Oil se tornou de tal magnitude que a empresa, uma das primeiras 

e maiores corporações multinacionais do mundo à época, teve que modificar sua estrutura algumas 

vezes com o intuito de permanecer unificada e evitar padecer sob leis de proteção à concorrência 

dos EUA. Assim, a companhia se tornou um truste em 1882 e uma holding em 1899. Esses 

processos só fizeram otimizar sua lógica de funcionamento, pois individualmente cada uma das 

empresas associadas buscou a própria verticalização sem deixar de se dedicar à especialização em 

algum ramo do mercado ou etapa produtiva (YERGIN, 2010).  

Entretanto, o fortalecimento e a união de alguns produtores de petróleo independentes no 

país acabou pressionando a aplicação da Lei Anti-Truste Sherman de 1890 pela justiça norte-

americana, de forma que em 1911 foi determinada a dissolução da Standard Oil em outras 34 

companhias, “menores” e independentes entre si (YERGIN, 2010, 2014; FUSER, 2013). Das 

empresas resultantes, três se destacaram pelo tamanho que mantiveram e pelo domínio de mercado 

que exerciam – e continuam se destacando até a atualidade pelos mesmos motivos, compondo o 

cerne da indústria petrolífera estadunidense e mantendo a representatividade do país no mercado 

internacional.  São elas:  

 

Tabela 1 – As maiores companhias internacionais de petróleo oriundas da Standard Oil 

Nome após dissolução Principais processos de fusão e aquisição  Nome atual 

St. Oil de Nova Jersey Denominada também de Esso 

Aquisição da Humble Oil em 1959, mas só 

se torna Exxon em 1972 

Fusão com a Mobil em 1999 

ExxonMobil 

St. Oil de Nova Iorque Denominada também de Socony 

Fusão com a Vacuum Oil em 1931, mas só 

se torna Mobil em 1966 

Fusão com a Exxon em 1999 

ExxonMobil 

St. Oil da Califórnia Denominada também de Socal 

Se torna Chevron 

Fusão com a Texaco em 2000 – se torna 

ChevronTexaco 

Renomeada apenas Chevron em 2005 

Chevron 

Fonte: Elaboração prórpia a partir de Yergin (2010; 2014) e sites oficiais das companhias. 
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Graças ao grau de verticalização anteriormente alcançado por essas empresas e ao modelo 

administrativo que seguiam sob a St. Oil, a decisão judicial causou poucas mudanças no mercado 

petrolífero nacional, em termos de organização e divisão de mercado e níveis de produção entre as 

“novas” empresas. Vale ressaltar que no fim do processo de dissolução, a triplicação do valor das 

ações das empresas resultantes fez de John D. Rockefeller o homem mais rico do mundo, já que o 

valor de mercado das empresas resultantes juntas se tornou maior que o valor do truste unificado 

(YERGIN, 2010). Rockefeller, que havia se aposentado em 1897, permaneceu formalmente como 

presidente da companhia por mais alguns anos e continuou como seu principal acionista pelo menos 

até 1910 (LANDES, 2006). Até hoje a família Rockefeller permanece como uma das mais ricas e 

influentes dos EUA, talvez do mundo, já que suas conexões a colocaram em contato com a política 

e o setor bancário, além dos contatos tradicionais com setores da indústria nacional que estão tão 

globalizadas quanto a petrolífera34. 

Já no que diz respeito ao mercado petrolífero internacional, o desmembramento propiciou 

novos ganhos de mercado. Com total autonomia, cada empresa pode buscar seu próprio projeto de 

expansão internacional, segundo suas potencialidades e interesses, se transnacionalizando de fato. 

Suas buscas por novos mercados rentáveis, tanto para exploração, quanto para vendas, foram 

especialmente impulsionadas por dois momentos marcantes: a Primeira e a Segunda Guerras 

Mundiais.  

 

3.1.2 O despertar do interesse dos EUA pelo mercado de petróleo: o apoio às companhias 

petrolíferas internacionais no exterior e a regulação da indústria petrolífera nacional 

 

                                                 
34 Além da indústria petrolífera à qual os Rockefeller são até hoje associados (atualmente ainda são acionistas das 

empresas que compunham a Standard Oil), a família é conhecida por suas numerosas propriedades imobiliárias, a 

maioria delas concentradas em Nova Iorque e Cleveland, datando do início do século XX. Também é famosa por suas 

atividades filantrópicas e incentivos às várias universidades norte-americanas, dentre elas todas da Ivy League – 

hábitos que também se iniciaram no início do século passado. Na política, David Rockefeller e Nelson Rockefeller 

foram os nomes mais proeminentes (YERGIN, 2010; LANDES, 2006). O primeiro pelo seu envolvimento, pessoal 

e/ou financeiro, no Council on Foreign Relations e em outras tantas instituições internacionais nas áreas de política e 

economia, além de ter sido presidente e chefe executivo do Chase Manhattan Corporation. Cargos políticos lhe foram 

oferecidos, contudo, recusados. O segundo, por ter se tornado vice-presidente dos EUA na adminstração Ford, de 1974 

a 1977, anos críticos para a política energética norte-americana. A riqueza da família atualmente é administrada por 

meio de diversos fundos, gerenciados por comitês bancários e empresariais. A família detém uma fundação 

encarregada de resguardar sua história e legado, que indiscutivelmente ainda detém alto nível de influência na política 

nacional (THE ROCKEFELLER FOUNDATION, 2017). 



 

98 

 

A Primeira Guerra Mundial teve papel primordial ao provocar uma mudança da perspectiva 

com a qual os países encaravam o petróleo. Essa fonte de energia e seus derivados deixaram de 

servir apenas para fins de consumo civil, exaltados com a descoberta do motor de combustão 

interna e o automóvel no fim dos anos 1890, e passaram a ter uso e relevância militar. Desde que 

Churchill obteve êxito em tornar a marinha britânica movida a petróleo em 1914, essa fonte de 

energia converteu-se em um recurso estratégico para diversos países, notadamente para aqueles 

que possuíam o recurso em abundância e para aqueles que necessitavam dele e não o possuíam na 

mesma dimensão (FUSER, 2008, 2013). De fato, esse evento histórico marcou de forma mais 

explícita o envolvimento direto dos Estados no fluxo comercial internacional de petróleo e não 

apenas das suas empresas de atuação multinacional. 

O desempenho dos aliados na Guerra comprovou a relevância do acesso rápido, abundante 

e a baixo custo do petróleo. O pós-guerra iria requerer, portanto, uma maior quantidade do recurso 

para garantir a prosperidade e o poderio nacionais. Tal percepção levou as potências 

industrializadas a se voltarem para a região do Golfo Pérsico, que lhes proveria todas essas 

condições (YERGIN, 2010). A Grã-Bretanha foi a pioneira e já havia se instalado lá antes mesmo 

do conflito em prol da defesa de sua política energética, detendo, por meio de suas companhias que 

tinham participação estatal, vasto controle das concessões petrolíferas já estabelecidas35. Esse 

interesse de natureza anterior à Guerra advinha da necessidade de complementar a produção 

nacional, pois  

Com exceção dos Estados Unidos – maior consumidor mundial de petróleo e, ao mesmo 

tempo, maior produtor – os demais países industrializados precisavam recorrer a 

fornecedores situados no exterior para atender às suas necessidades de energia. O carvão 

se mantinha, de longe, como o principal recurso energético, mas o consumo de petróleo 

crescia em ritmo estonteante com a rápida expansão da indústria automobilística, da 

aviação, da navegação marítima a óleo diesel, do aquecimento doméstico e, a partir de 

1920, da indústria petroquímica. (FUSER, 2013, p. 35) 

  

                                                 
35 A história do relacionamento entre o governo inglês e suas companhias petrolíferas, privadas, estatais ou mistas, é 

importante na medida em que permite um paralelo com o relaciomento entre os EUA e suas companhias, todas 

privadas. Não só a ingerência do governo inglês nas atividades das suas companhias é mais explícita, já que perpassa 

questões de participação acionária além de simplesmente influenciar o contexto político-econômico em que atuam, 

como o governo se lançou no mercado internacional de petróleo de forma praticamente concomitante à atuação das 

suas companhias. No caso dos EUA, o Estado norte-americano começou a se envolver diretamente no mercado 

internacional muito depois de suas maiores companhias já atuarem multinacionalmente, quando passou a não mais 

negligenciá-las na defesa dos interesses energéticos nacionais. Diferentemente do governo inglês, esse envolvimento 

direto não implicou em uma interferência na natureza privada de suas companhias, que foi preservada, e nos seus 

negócios, que aparentemente seguiam a lógica do livre mercado. Percebia-se uma preocupação em se separar as 

questões energéticas estatais daquelas mercadológicas.  
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É por isso que o despertar do interesse do governo norte-americano acerca de um 

envolvimento direto no mercado internacional de petróleo, principalmente a partir de uma presença 

mais assertiva no Oriente Médio, veio de forma mais tardia em relação às demais potências 

industrializadas. Tal situação mudou no pós-Guerra, quando estudos foram feitos pelo governo 

americano e chegou-se a conclusão que, após o suprimento majoritário de combustível dado pelo 

país aos aliados – em que algumas de suas companhias se organizaram em prol do esforço de 

guerra, a exemplo da St. Oil de New Jersey –, o país já não contava mais com a mesma capacidade 

de extração do recurso que acreditava possuir anteriormente. Isso significava que brevemente os 

EUA passariam do status de exportador para importador de petróleo (KLARE, 2004). 

Visando ampliar seus lucros em meio a um possível cenário futuro de escassez, as maiores 

companhias petrolíferas norte-americanas (aquelas oriundas da St. Oil, mas não somente), 

expandiram suas atividades no país e no exterior, agora mediante apoio do governo dos EUA para 

defender os interesses energéticos norte-americanos a partir da sua presença nos locais de 

exploração mais cobiçados pelas potências industrializadas.  

A primeira manifestação de suporte do governo dos EUA veio com o chamado “Princípio 

da Porta Aberta”, que em política energética se traduziu como um apoio da administração Wilson 

às companhias dispostas a buscarem reservas no exterior, principalmente àquelas que ficaram de 

fora do consórcio que compunha a Companhia Turca de Petróleo, encarregada de explorar o 

território do atual Iraque no pós-guerra. Como medida de apoio extra para a inclusão das empresas 

norte-americanas em tal arranjo, o congresso estadunidense ainda negou direitos de perfuração em 

território nacional a companhias de outros países que dele participavam. A pressão do governo dos 

EUA surtiu efeito e conduziu ao Acordo da Linha Vermelha de 192836, que por sua vez inaugurou 

o oligopólio mundial das denominadas “Sete Irmãs”37, que só ruiu por completo no início dos anos 

1970 (YERGIN, 2010; RANDALL, 2005).  

                                                 
36 Esse acordo delimitava a área em que o consórcio de companhais petrolíferas internacionais denominado 

“Companhia Turca de Petróleo” detinha o direito de exploração conjunta – nenhum dos consorciados tinha a permissão 

de explorar isoladamente a região. Inicialmente, nenhuma companhia petrolífera norte-americana participava de tal 

consórcio graças à resistência britânica, vencida em 1928 quando o consórcio passou a incluir a participação acionária 

da Exxon e da Mobil. Essa inclusão transformou a Companhia Turca de Petróleo na Companhia Iraquiana de Petróleo 

e marcou oficialmente a inserção norte-americana na exploração petrolífera do Oriente Médio (YERGIN, 2010).  
37 O termo Sete Irmãs, que é usado para denominar as empresas que detinham o oligopólio mundial do mercado de 

petróleo internacional, foi designado por Enrico Mattei como forma de denunciar as práticas de cartel por elas 

praticadas internacionalmente. Esse grupo era formado pela Royal Dutch Shell (britânico-holandesa); Anglo-Persian 

Oil Co. (britânica, atualmente denominada BP); a St. Oil de Nova Jersey e a St. Oil de Nova Iorque (americanas, hoje 

a ExxonMobil); a Texaco (americana, hoje faz parte da Chevron); a St. Oil da Califórnia (americana, hoje Chevron) e 
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A Primeira Guerra Mundial fez acirrar, portanto, a competição das companhias pelos 

direitos de exploração no exterior, de forma que elas optaram por melhor organizar seus mercados 

entre si mediante acordos semelhantes, especialmente na região mais promissora do planeta, o 

Golfo Pérsico. A partir de então, as maiores companhias petrolíferas do mundo contavam com o 

respaldo de seus governos de origem para expandir e resguardar suas atividades no exterior, cada 

um à sua maneira. 

No caso dos EUA, o período entre guerras representou não apenas a consolidação da 

atuação das companhias americanas no Oriente Médio (na qual a obtenção exclusiva da concessão 

saudita pela St. Oil da California em 193338 teve papel fundamental), como também a sua 

afirmação do enquanto maiores produtores globais. A demanda nacional (e mundial) pelo petróleo 

crescia, mas a produção também estava em alta em meio a um ambiente que estimulava o 

crescimento incessante da indústria para corresponder ao novo padrão de vida norte-americano, 

com novos poços e novas técnicas sendo descobertos, além de novas fusões e aquisições entre 

empresas nacionais relevantes (YERGIN, 2010; KLARE, 2004). Algumas delas também 

começaram a explorar petróleo no México e na Venezuela, o que incrementava a oferta nacional. 

Se no início dos anos 1920 a oferta já superava a procura, a crise de 1929 acabou exacerbando esse 

cenário. Como resultado, em toda a década de 1920 o petróleo apresentou baixos preços em 

resposta ao mercado em condição de abundância, de forma que na década seguinte, providências 

tiveram que ser tomadas para garantir um patamar de preços mínimos e a sobrevivência 

mercadológica dos chamados produtores independentes de menor porte (YERGIN, 2010).  

Esse período foi de intensa participação do governo na atuação de indústria petrolífera 

nacional, cujos mecanismos de organização e regulação do mercado se mantém úteis e eficientes, 

ainda que nem sempre populares aos olhos de todos os afetados. Dentre as mais notáveis, estão o 

                                                 
a Gulf Oil (americana, de origem diversa da St. Oil, mas também absorvida pela Chevron). A predominância da 

presença estadunidense no controle do mercado petrolífero internacional fica, assim, evidente (YERGIN, 2010, 

FAVENNEC, 2011).  
38 Conforme relatam Yergin (2010), Bronson (2006) e Lippman (2004), a Socal se instala na Arábia Saudita em 1933, 

criando sua própria subsidiária lá, que se chamará California Arabian Standard Oil Co. (Casoc). Devido a ausência de 

mercados da companhia, em 1936 ela se une a Texas Oil Co. (Caltex) e em 1944 ambas as companhias decidem mudar 

o nome da subsidiária para Arabian American Oil Co. (Aramco). Adianta-se que, após a nacionalização da Aramco 

pelo governo saudita iniciada em 1976, esta passa a se chamar Saudi Aramco. A obtenção da concessão saudita, devido 

a magnitude de suas reservas, é considerada o marco irrefutável da presença predominante dos EUA no Golfo Pérsico, 

já que ela demonstra que “[…] em apenas uma década, as companhias petrolíferas dos Estados Unidos passaram de 

uma rarefeita presença no Oriente Médio à condição de donas de uma parcela siginificativa das reservas da região.” 

(FUSER, 2008, p. 83) 
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sistema de quotas para produção, definidas para cada Estado produtor mediante acordos entre as 

instâncias estatal e federal; a imposição de impostos mais elevados para o petróleo e seus derivados 

que fossem importados – isso incluía a própria produção das grandes companhias estadunidenses 

que ocorria no exterior; e leis que regulamentavam todo o setor, sendo que algumas condenavam 

o contrabando (YERGIN, 2010; KRASNER, 1978). Medidas de estabilização do mercado também 

foram tomadas por parte das principais companhias, que dividiram seus mercados nacionais e 

internacionais e limitaram a oferta a níveis acordados que garantissem um preço considerado 

satisfatório. A tendência de cartelização da indústria petrolífera, a nível mundial e por parte dos 

países importadores e suas companhias, ficava clara mediante a existência de legislações nacionais 

que concediam maior liberdade às companhias para realizar acordos do tipo “Como Está” e suas 

versões posteriores39, todas limitadoras da concorrência entre os gigantes da indústria (YERGIN, 

2010; FUSER, 2008).  

Como em qualquer outro período histórico, algumas tensões já ficaram aparentes nos anos 

1930. O ressurgimento de posturas nacionalistas nos países europeus acabou por envolver em 

alguns momentos a produção petrolífera coordenada pelas grandes companhias, que não se viam 

satisfeitas em terem seus níveis de produção e rotas de comercialização influenciadas por objetivos 

políticos. É nesse contexto que o Acordo da Linha Vermelha, até então princípio norteador para a 

atuação das maiores companhias petrolíferas internacionais no Golfo Pérsico, começou a ruir com 

investimentos unilaterais na Arábia Saudita, Bahrein e Kuait. Constrangidas em acatar algumas 

dessas imposições, a atuação dessas companhias, por sua vez, começou a desagradar alguns de seus 

governos hospedeiros – desagrado que com o passar do tempo só se aprofundou e se espandiu a 

outras regiões. Irã e México foram os primeiros a demonstrar sua insatisfação, sendo que o último 

foi o primeiro país a nacionalizar sua companhia, criando a Pemex em 1936 (YERGIN, 2010; 

FUSER, 2013).  

 

3.1.3 Os EUA se posicionam como líder no gerenciamento do mercado petrolífero internacional 

 

                                                 
39 Esse acordo previa o estabelecimento de quotas de vendas entre as maiores empresas petrolíferas internacionais em 

diversos mercados com o intuito de evitar a competição desenfreada e uma guerra de preços entre eles. Quaisquer 

alterações no npivel de vendas, produção ou preços deveria ser negociado entre eles, ou então se deixava “como está”. 

Por não incluir produtores independentes e a URSS, que tinha retomado seus altos níveis produtivos, o acordo terminou 

com a II Guerra Mundial. Contudo, ele foi reformulado algumas vezes e em todas pode-se perceber o cuidado em não 

regulamentar o mercado de petróelo dos EUA para não ferir as leis anti-trustes nacionais (YERGIN, 2010).  
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Enfim, o segundo impulso dado à atuação internacional das companhias norte-americanas 

e ao envolvimento das nações com a exploração do recurso veio com a Segunda Guerra Mundial. 

O conflito deu ainda maior dimensão à importância do petróleo para os combatentes, agora 

envolvidos em uma guerra de movimento. Central em diversas batalhas, a disponibilidade do 

recurso foi aspecto especialmente crítico para a Alemanha e o Japão, de forma que se pode 

distinguir esforços dos aliados voltados justamente para a melhor alocação do recurso entre eles 

como meio decisivo de vencer a guerra (YERGIN, 2010). A Inglaterra, por exemplo, criou 

exclusivamente durante o período um monopólio nacional, denominado Petroleum Board, sem 

maiores oposições de suas companhias. Os EUA buscaram fazer a mesma coisa, mas sem sucesso: 

as companhias e a opinião pública viam essa iniciativa como uma grave interferência do governo 

no funcionamento do mercado petrolífero, injustificada mesmo em tempos de conflito. De qualquer 

forma, articulou-se a Petroleum Adminsitration for War, como um meio de associação entre o 

governo e toda a indústria (FUSER, 2008; RANDALL, 2005). 

O esforço de guerra ainda foi responsável por exigir ao máximo das reservas existentes no 

velho mundo e nos próprios EUA, o que implicou uma dependência maior desses países do recurso 

do Golfo Pérsico ao fim da guerra. Os EUA haviam suprido cerca de 90% da demanda por petróleo 

dos aliados e, com as exigências energéticas da reconstrução europeia à frente, o país percebeu que 

não poderia mais manter sua postura isolacionista do entre-guerras em diversos âmbitos, inclusive 

no energético no qual poderia em breve abandonar o posto de exportador (YERGIN, 2010). 

Assumindo sua posição enquanto potência hegemônica e ocupando o vácuo de poder na região 

deixado pela Inglaterra, coube à nação norte-americana realizar o controle do fluxo do petróleo na 

dita região, que virou o palco da geopolítica energética mundial (YERGIN, 2010; FUSER, 2008; 

KLARE, 2004). A Guerra Fria, que começava a se delinear após o conflito, também foi um dos, se 

não o maior fator que impulsionou a proeminência dos EUA no gerenciamento da ordem energética 

mundial no pós-guerra, pois caso o país não se fizesse presente em uma das regiões de maior 

relevância estratégica do globo, a URSS, outro grande produtor de petróleo mundial, o faria 

(YERGIN, 2010; BRONSON, 2008). É nesse contexto que o governo dos EUA acabou assumindo 

crescente influência na política, economia e segurança do Golfo Pérsico. 

É, portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a consequente ascensão 

hegemônica do país no mundo capitalista, que os EUA passam a gerenciar o mercado de energia 

mundial. Visando a conservação de suas reservas localizadas em território nacional, a produção no 
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resto do mundo nas regiões sob sua influência deveria aumentar incessantemente para cobrir a 

demanda por petróleo do país e de seus aliados capitalistas, cujas expectativas eram de crescimento; 

afinal, em 1948 o nível de importação dos EUA finalmente ultrapassou o de exportação e em 1951 

80% do fornecimento petrolífero destinado à Europa provinha do Oriente Médio, e não mais do 

ocidente (77% em 1946) (YERGIN, 2010). A necessidade de garantir o controle sobre a oferta do 

recurso a nível mundial era tão grande e crucial, que os EUA criaram a Petroleum Reserves 

Corporation em 1943, empresa petrolífera estatal com o intuito de adquirir participação nas 

empresas estadunidenses privadas de atuação multinacional relevante e participar em 

investimentos relacionados à indústria, como a construção de oleodutos no Golfo Pérsico. O projeto 

fracassou em nome dos princípios de livre mercado, de forma que restou ao país depender de uma 

associação informal com suas companhias para defender seus interesses no mercado energético 

internacional (RANDALL, 2005).  

Assim, as companhias petrolíferas internacionais estadunidenses funcionavam como 

verdadeiras embaixadoras da vontade norte-americana no exterior e daí em diante o governo dos 

EUA se mostrou verdadeira e abertamente engajado na defesa dos interesses e dos negócios 

petrolíferos que lhes aprouvessem, não restritos às companhias que costumavam compor a 

Standard Oil. Onde as empresas já atuavam, era costume do governo firmar acordos que, ainda que 

não envolvessem diretamente as companhias, de alguma forma inspiravam confiança nos países 

produtores na sua presença e no país ao qual elas pertenciam, fortalecendo e dando maior suporte 

à continuidade de seus negócios. Onde elas ainda não estavam presentes, era costumeiro a 

aproximação por meio de acordos que as incluíssem como contrapartida ou que pelo menos 

abrissem caminhos que se mostrassem favoráveis à uma futura instalação no país produtor, sendo 

mais comuns os acordos de defesa mútua, proteção da integradade territorial e fornecimento de 

armamento ou treinamento militar. Nesse sentido, as companhias petrolíferas contavam com apoio 

diplomático, político, jurídico e econômico e militar do governo norte-americano dentro e fora dos 

EUA, sendo que a presença militar se fazia sentir inclusive onde as companhias não demonstravam 

interesse de exploração (YERGIN, 2010; FUSER, 2008; BRONSON, 2008; RANDALL, 2005).  

O relacionamento firmado entre EUA e Arábia Saudita é considerado o mais representativo 

desse aspecto organizacional estabelecido entre a potência hegemônica e suas companhias. Desde 

o encontro de Roosevelt e Ibn Saud em 1945, os EUA se comprometeram com o desenvolvimento 

e a segurança do território saudita em troca da manutenção dos suprimentos de petróleo pela Arábia 
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Saudita – não apenas para os EUA, mas para a estabilização do mercado internacional tendo em 

vista quaisquer variações bruscas provocadas pelos demais produtores de relevância. Ambos 

cumpriram suas promessas: mesmo tendo que tomar por vezes posicionamentos contrários às 

preferências estadunidenses por respeito às questões geopolíticas regionais, a Arábia Saudita nunca 

abandonou completamente sua parceria e seu papel de estabilizador. Já os EUA, desde a liberação 

da concessão para a Socal, aprovaram pacotes de ajuda (Lend-Lease), financiaram projetos de 

infra-estrutura civil e militar (estradas, produção de água, plantações agrícolas e aeroportos), 

promoveram treinamentos militares e batalhões de defesa, aprovaram grandes contratos em vendas 

de armas, aviões e demais equipamentos militares e até mesmo ajudaram no desenvolvimento das 

instituições econômicas nacionais (YERGIN, 2010; BRONSON, 2008; LIPPMAN, 2004; KLARE, 

2004).  

Em resumo, governo e companhias trabalharam juntos até o início dos anos 1970, numa 

relação em que ambos lucravam. As companhias buscavam ampliar seus negócios e seus lucros e 

o governo queria garantiu sua presença e influência nas regiões que eram consideradas vitais ao 

país para a manutenção de sua posição de proeminência em um contexto de Guerra Fria, sendo as 

regiões com alto nível de produção de energia uma delas. Assim, eles se apoiavam e pouco pode 

ser dito quanto a atritos, seja no ambiente nacional, seja no internacional. 

 

3.1.4 Os primeiros sinais da reestruturação do mercado de petróleo internacional 

 

Mas essa relação no todo harmoniosa passou por obstáculos crescentes. Os contratos de 

exploração firmados pelas companhias petrolíferas eram com os países produtores era do tipo 

concessão. Isso significa que as companhias pagavam uma quantia considerável pelo direito de 

exploração de uma determinada área por determinado tempo e dali em diante arcavam com os 

custos e os riscos de todas as operações: prospecção, exploração/produção, refino, comercialização. 

Dessa forma, tinham poder de decidir como e quanto explorar essas áreas, pagando pouco ou 

nenhum royalty sobre o petróleo produzido. Era a partir desse tipo de controle que exerciam sobre 

as maiores regiões produtoras ativas do globo que as companhias, organizadas em oligopólio, 

coordenavam o mercado internacional de petróleo de forma estável, determinando todos os seus 

aspectos: preço, escoamento, fluxos, etc. 
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Contudo, quanto mais os países produtores, principalmente petroestados, fortaleciam suas 

capacidades estatais, mais eles tomavam consciência de que o petróleo constituía um bem nacional, 

sua maior fonte de renda por definição e, assim, nada mais justo decidir todos os aspectos de sua 

produção e parcela de lucro, que era muito pequena em comparação com o faturamento das grandes 

companhias. Outros fatores, como a consolidação de elites dirigentes de gostos mais extravagantes, 

de modelos de governo baseados em alianças populistas despendiosas, de governos monárquicos 

ou ditatoriais de base nacionalista nesses países, também influenciaram na necessidade de aumentar 

as rendas nacionais. Percebendo isso, os petroestados de produção mais expressiva começaram 

gradualmente a exigir mais direitos na renegociação de seus contratos de exploração a partir dos 

anos 1950 (YERGIN, 2010; FAVENNEC, 2011). 

Assim, os acordos passaram a refletir uma nova divisão percentual dos rendimentos do 

petróleo entre as companhias e os Estados produtores, realizada sobre argumentos políticos e 

econômicos. Generalizou-se a fórmula dos acordos 50%-50%, inicialmente adotada pela 

Venezuela e seguida rapidamente pela Arábia Saudita, Kuait e Iraque. O Irã também adotou o novo 

modelo, mas em seguida optou por cancelar a concessão com a Anglo e nacionalizar a companhia 

em 1951, forçando a criação de um arranjo anglo-americano que fosse capaz de garantir o 

suprimento de petróleo à Inglaterra depois do seu embargo sobre o Irã, que durou até a volta do Xá 

em 195340. A nacionalização do Canal de Suez pelo Egito em 1956 foi outro evento histórico que 

também demonstrou força por parte dos países que sofriam com a alta interferência das potências 

capitalistas e suas empresas e que teve impacto no mercado petrolífero, seja pelo ponto de 

estrangulamento que a região representa, seja pelo embargo petrolífero retaliativo que gerou 

(YERGIN, 2010; KLARE, 2008).  

As mudanças em favor dos países produtores em detrimento da longa tradição de domínio 

do mercado pelas grandes companhias internacionais se intensificaram com o tempo. Em 1957, os 

acordos de exploração passaram para a proporção de 75%-25%, reduzindo os lucros das 

companhias como nunca antes. Companhias menores e historicamente independentes das gigantes 

do petróleo começaram a se organizar em consórcios para a exploração da região e de alguns países 

                                                 
40 A experiência iraniana também é útil para demonstrar a disposição dos EUA em não permitir que qualquer produção 

petrolífera de relevância estratégica fosse controlada pela URSS. Não bastassem os já conhecidos esforços para manter 

o Xá pró-ocidental no poder, os EUA se envolveram na negociação de um acordo entre a mais nova Companhia 

Iraniana de Petróleo e um consórcio de outras sete companhias internacionais, para o qual foi necessário que o 

presidente Truman interferisse diretamente em uma ação legal em que algumas das companhias norte-americanas 

estavam sendo julgadas por formação de cartel internacional (YERGIN, 2010). 
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da África, propondo melhores condições para os países produtores e ameaçando o espaço das 

grandes companhias. Nessa briga concorrencial, o governo dos EUA não se intrometia: para o país 

não importava qual companhia petrolífera ganhava os direitos de exploração, desde que eles fossem 

dados a uma companhia americana ou pelo menos ocidental (YERGIN, 2010).  

Essas mudanças geraram impactos em todo o funcionamento do mercado petrolífero global. 

Com maior capacidade de decisão acerca dos níveis de exploração e com maiores lucros garantidos 

em contrato, os países produtores começaram a pressionar as companhias por um aumento da 

produção e, consequentemente, de seus rendimentos. Por mais que a demanda mundial estivesse 

em crescimento, ela não era suficiente para consumir todo o crescimento acumulado de 1500% da 

produção do Oriente Médio nas décadas de 1950 e 1960. A ascensão da URSS para segundo maior 

produtor petrolífero global invariavelmente acabou contribuindo para o excesso de oferta no 

mercado e para a queda dos preços do petróleo observada a partir de 1957 (YERGIN, 2010). Dessa 

vez, a queda de preços gerou reações em cadeia mais expressivas que apenas a imposição de quotas 

de importação pelos EUA em 195941.  

A época de vigência da prática de preços convencionados definidos pelas grandes 

companhias estava acabada. Os preços eram determinados pelas leis de mercado que não mais 

estavam sob completo domínio das companhias, que agora deviam respeitar as determinações dos 

governos dos países produtores. Na ânsia por maiores lucros, esses Estados não queriam a redução 

da produção, mas um aumento das vendas por parte das companhias que, segundo contrato, deviam 

repassar aos produtores royalties baseados em preços fixados entre eles, não nos preços oficiais 

praticados em mercado, agora em queda e mais baixos que os primeiros. Essa diferença nos preços 

e consequentemente nos royaties ficou inicialmente a cargo das companhias, mas tal arranjo ficou 

insustentável de forma que as empresas acabaram repassando seus prejuízos na baixa dos preços 

aos produtores. Estes, por sua vez, concluíram que esta poderia ser mais uma manobra das 

companhias para deter os rendimentos que lhes eram devidos e, assim, buscaram se organizar em 

prol da defesa de seus interesses mútuos (YERGIN, 2010). Assim surgiu a OPEP42, em 1960.  

                                                 
41 As quotas foram evitadas por Truman e aprovadas relutantemente por Eisenhower, que temia a exaustão das reservas 

nacionais e o rompimento dos os fluxos comerciais de um produto tão central à segurança do país. Essas quotas 

perduraram por 14 anos e sofreram pequens alterações sob a adminstração Kennedy e Johnson. Dessa vez as 

consequências das imposições das quotas de importação para as antigas subsidiárias da Standard Oil não foram tão 

ruins quanto da primeira vez (YERGIN, 2010). 
42 Hoje a organização é composta por 13 Estados membros, sendo que cinco são membros fundadores: Irã, Iraque, 

Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela (OPEC, 2017).  
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Por mais que a OPEP não tenha sido bem-sucedida em seus propósitos em seus anos 

iniciais, os Estados exportadores não deixaram de buscar mais direitos. No início da década de 

1970, as pressões por maiores rendimentos deram espaço para reivindicações por participações na 

propriedade das companhias que atuavam em seu território. Essas reivindicações não foram uma 

alternativa à estatização total das companhias, que foram efetuadas imediatamente ou até o fim da 

década seguinte, mas foi o primeiro passo dado à configuração da indústria que se percebe 

atualmente. Nesse período, Líbia e Argélia estatizaram completamente, o Iraque completou o 

processo de sua nacionalização, a Venezuela alertou para o fim das suas concessões até o início 

dos anos 1980, quando nacionalizaria as companhias internacionais americanas, o Irã, cuja 

companhia já havia sido nacionalizada, passou a contratar as companhias internacionais no país 

como prestadoras de serviços e a Arábia Saudita, que tinha a melhor parceria com os EUA de toda 

a região, estatizou apenas 25% dos ativos da Aramco em 1972 e 51% em 1983, completando a 

nacionalização apenas anos depois (YERGIN, 2010; BRONSON, 2008). 

Essas mudanças que desfavoreceram as maiores companhias internacionais do mundo, 

separadamente ou em conjunto, não foram contestadas pelo Estado norte-americano. Em meio à 

Guerra Fria, o governo dos EUA não poderia se dar ao luxo de ir contra a vontade dos países 

produtores – muitos deles passando por ondas nacionalistas anti-imperialistas –, interferir em 

decisões nacionais de grande monta e correr o risco que eles fossem cortejados pela URSS. Isso 

não significa que houve uma quebra da cooperação entre o governo e suas companhias, 

especialmente em momentos de real crise (YERGIN, 2010; FUSER, 2008; KRASNER, 1978; 

RANDALL, 2005). Tal afirmação pode ser constatada em relação à Guerra dos Seis Dias de 1967, 

quando as companhias petrolíferas internacionais dos EUA contaram com a permissão explícita do 

governo para se organizarem e coordenarem, aos moldes de um cartel, o suprimento de petróleo 

destinado à Europa frente ao embargo que a guerra provocou.  

Outros esforços podem ser destacados por negarem a inanição do governo dos EUA frente 

a essas mudanças, encaradas como inevitáveis pelo próprio país. No início dos anos 1970, período 

caracterizado pela explosão de crescimento econômico em todo o mundo, a demanda pelo petróleo 

para viabilizar todo esse crescimento praticamente se igualou à produção mundial – excedente em 

1% –, de forma que este pode ser considerado o período de maior dependência das potências 

industrializadas importadoras da produção do Oriente Médio, inclusive dos EUA (YERGIN, 2010). 

Consciente da vulnerabilidade do próprio país e de seus aliados (ainda mais quando os estoques 
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nacionais acumulados nos últimos 20 anos tinham se esvaído em suprimentos emergenciais), a 

produção petrolífera nacional aumentou, as quotas de importação foram flexibilizadas até serem 

substituídas por um sistema de distribuição em 1973, campanhas de racionamento e conservação 

energética foram lançadas, investiu-se em buscas por novos poços de exploração que não ficassem 

localizados em países da OPEP e em fontes alternativas de energia. Domesticamente, o status da 

economia americana exigiu outros ajustes como o controle de preços do recurso a partir de 1971 

com o objetivo de controlar a inflação, e a desvalorização do dólar, que favoreceu a competição 

por mercado entre o produto nacional e o estrangeiro (YERGIN, 2010).  

 

3.1.5 A reestruturação se consolida: a reação dos EUA e seu papel na reorganização do mercado 

de petróleo internacional 

 

Assim, as mudanças no mercado energético que foram geridas ao longo dos anos 1960 e 

culminaram no choque de 1973 em prol dos países exportadores acabaram provocando novas 

mudanças em reação pelos países importadores, que tentavam encontrar meios de reequilibrar as 

relações de poder modificadas. O conceito de “segurança energética”, entendido tradicionalmente 

como fruto do acesso estável ao fornecimento suficiente de energia a preços razoáveis, sofreu 

mudanças e se tornou ainda mais vital a todas as potências industrializadas e importadoras do 

recurso (STOKES E RAPHAEL, 2010; FLORINI, 2008). Dali em diante ele girava em torno de 

outras três medidas centrais: i) conservação da energia, isto é, desenvolver tecnologias e novos 

meios de não só economizar a utilização do petróleo, mas evitar o desperdício quando da sua 

utilização. O foco é, portanto, economia e eficiência energéticas; ii) diversificação de fontes, ou 

seja, buscar fornecimento petrolífero de países que tenham política e economia estáveis e amigáveis 

o suficiente para que se corra o menor risco possível de interrupção de fluxos, tornando o 

suprimento de petróleo o mais seguro e garantido possível; iii)  busca e desenvolvimento de fontes 

de energia alternativas que sejam mais sustentáveis, entendendo como sustentabilidade tanto a 

habilidade de tornar essas fontes de energia aptas para uso das gerações futuras, quanto a sua 

caracterização enquanto ambientalmente menos nocivas (YERGIN, 2010; KLARE, 2008; FUSER, 

2013). Destacam-se as fontes de energia renováveis, a energia nuclear, o gás natural e o carvão 

mineral, que mesmo não renováveis se mantém capazes de oferecer segurança energética aos seus 

usuários.  
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Nesse sentido, o choque do petróleo de 1973, assim como veio a abalar a economia política 

internacional ao consolidar o processo de decadência de Bretton Woods, acabou marcando a 

consolidação das mudanças no mercado petrolífero internacional que, da mesma forma, 

começaram por volta dos anos 1960. Após a demonstração de que o petróleo poderia ser mesmo 

usado como uma arma, graças ao seu valor político para além de econômico, o governo dos EUA 

e as companhias petrolíferas internacionais norte-americanas se encontraram em um novo contexto 

imposto pelos países produtores em concerto ao qual tinham que se ajustar.  

Esse ajuste no mercado energético, contudo, não foi tão coordenado entre o governo e as 

companhias assim como foi entre o governo e as entidades financeiras na economia política 

internacional. A Guerra Fria que ainda perdurava e as questões geopolíticas próprias ao Oriente 

Médio impunham prioridades ao governo norte-americano que não necessariamente incluíam a 

interferência em defesa dos interesses das companhias petrolíferas, naquele momento as mais 

prejudicadas com o processo.  

 Assim, durante a década de 1970 não restou às companhias outra política que não acatar 

as decisões dos países produtores quanto aos cortes na produção e os aumentos de preços 

sucessivamente determinados pela OPEP. Com os processos de nacionalização finalizados ou em 

vias de finalização, as decisões quanto as atividades de prospecção e produção oficialmente 

deixaram de pertencer às companhias internacionais. Como consequência, nesse primeiro 

momento os preços do petróleo que refletiam as condições de oferta do mercado também saíram 

do controle das companhias, pois as reuniões do cartel aconteciam entre os representantes 

governamentais, que por sua vez as repassavam para suas companhias petrolíferas, agora 

estatizados e nacionais (YERGIN, 2010; FAVENNEC, 2011).  

Contudo, a nacionalização dos ativos das companhias petrolíferas internacionais não 

implicava no seu total desligamento com elas. A transição de propriedade não garantiu às novas 

companhias nacionais capacidade plena de gerenciamento e funcionamento, uma vez que a mão-

de-obra especializada da indústria provinha do país de origem da companhia. Além disso, a 

capacidade de refino de algumas companhias nacionais se tornava limitada devido à própria 

qualidade do petróleo extraído: quando muito pesado, apenas as refinarias localizadas nos países 

importadores detinham a tecnologia necessária para tanto. Mais que isso, as rotas de 

comercialização, o know-how de marketing e o mercado consumidor final eram controlados e 
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gerenciados pelas grandes companhias internacionais e não constituíam ativos que podiam ser 

estatizados (YERGIN, 2010; FAVENNEC, 2011).  

Nesse sentido, a maioria das companhias internacionais permaneceram instaladas nos 

países da OPEP, mas como prestadoras de serviço contratadas – não adiantava aos países 

produtores deter o petróleo e não conseguir alocá-lo no mercado. Com o passar do tempo, novas 

determinações foram estabelecidas entre as companhias nacionais e internacionais, como a 

exigência de uma contratação mínima de funcionários nacionais, cursos de treinamento e 

transferência de cargos de gerência nos momentos mais propícios (FAVENNEC, 2011; 

BRONSON, 2008).  

Portanto, as atividades de midstream e downstream da indústria petrolífera se tornaram o 

foco de atuação das companhias petrolíferas internacionais nos países produtores da OPEP e 

residem sendo, até hoje, sua maior vantagem competitiva em relação às companhias nacionais em 

questão. Já em países produtores não-OPEP, a verticalização se mantém sua característica de 

excelência, onde realizam todas as etapas em que se encontram aptas e conseguem, com algum 

sucesso, exercer pressão sobre as condições do mercado petrolífero internacional por meio do 

controle que exercem sobre essa parcela da oferta (YERGIN, 2010).  

Se as companhias pareciam de mãos atadas após o choque, ainda que encarregadas de 

realizar o rateio entre a produção petrolífera oriunda da OPEP e dos países não-OPEP43 para 

garantir que os importadores recebessem o máximo de carregamentos petrolíferos possíveis depois 

do embargo, o governo norte-americano teve que reagir depressa às mudanças, em benefício 

próprio e em benefício do sistema internacional, já que ocupava a posição de hegêmona.  

A partir de então, as políticas energéticas tomaram maior centralidade na política nacional, 

sendo alvo de atenção presidencial e, consequentemente, matéria da alta política. Mais que isso, 

políticas econômicas e de segurança começaram a ser lançadas como suporte à questões 

energéticas, mas não apenas em momentos de crise – ainda que aquele fosse um deles. Nesse 

sentido, da década de 1970 em diante o governo dos EUA passou a se envolver mais abertamente 

e mais diretamente em questões energéticas, lançando grandes planejamentos energéticos 

plurianuais baseados nas mais variadas estatísticas, documentos de orientação diplomática e 

                                                 
43 Nesse período, percebe-se o florescimento da produção em três regiões que são consideradas até hoje cruciais para 

os países industrializados importadores por sua capacidade produtiva e, principalmente, por se encontrarem em países 

cuja política e economia são estáveis o suficiente para garantir um fornecimento considerado seguro: Alasca, Golfo do 

México e o Mar do Norte (YERGIN, 2010).  
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governamental específicos, pacotes de investimento em infraestrutura e P&D, centros de estudo 

voltados para o tema, entre outras iniciativas.  

Duas observações devem ser feitas acerca dessas orientações governamentais. Primeiro, 

elas não se dirigiam apenas ao ambiente nacional, abarcando muitas vezes também medidas 

internacionais que vizassem a efetivação dos objetivos nacionais estabelecidos e a manutenção da 

ordem energética internacional tal como desejado pela potência. Segundo, esse envolvimento do 

governo do país se desvencilhava da iniciativa privada, pelo menos oficialmente. A partir do 

choque de 1973 as companhias petrolíferas internacionais norte-americanas podiam continuar a se 

beneficiar com as políticas energéticas do país, mas deixavam de ser o centro delas, o pilar sobre 

o qual elas se erguiam e se orientavam, sendo seus principais agentes.  

Imersos na dinâmica da Guerra Fria e reconhecendo o indesejável nível de dependência 

energética e de segurança que o país e seus parceiros tinham do Oriente Médio, o governo dos EUA 

teve que respeitar integralmente os direitos conquistados pelos governos dos países produtores da 

OPEP em detrimento das companhias petrolíferas internacionais para não perder seus aliados 

regionais. Assim, quando se tratava de questões energéticas, daquele período em diante ficou mais 

fácil definir os contornos que separavam uma política estatal de uma política empresarial, embora 

as duas jamais estivessem desconexas em um país que o lobby é prática institucionalizada.  

A coincidência entre os interesses das companhias e os interesses de Estado se mantinha, a 

diferença estava na ligação entre a concertação dos dois atores em questão, antes direta e mais 

explícita. O governo dos EUA tratava de firmar acordos com os governos produtores visando a 

defesa dos interesses em energia do Estado, muitas vezes não cabendo às companhias 

internacionais resguardá-los em nenhuma medida. Já as companhias internacionais deixaram de 

lidar diretamentamente com os governos dos países produtores e faziam negócios diretamente com 

as suas companhias nacionais. Mesmo que as companhias internacionais soubessem que as 

companhias nacionais representavam e repassavam as vontades governamentais de seu Estado, elas 

finalmente contavam com maior liberdade para negociar pelo seu melhor benefício em 

rendimentos, não por negócios em que o apoio do governo americano era fundamental.  

Assim, Nixon, que era presidente frente a escassez provocada pelo embargo e as filas por 

combustível, lançou campanhas energéticas e o chamado Projeto Independência, que objetivava 

deixar os EUA independente das importações dos países da OPEP até 1980 (YERGIN, 2010; 

FUSER, 2008). Internacionalmente e por iniciativa dos EUA, a Agência Internacional de Energia 
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foi criada em 1974, inicialmente com o intuito de coordenar as políticas energéticas dos países 

importadores e otimizar a distribuição comum de seus estoques de petróleo caso houvesse outra 

crise de fornecimento como aquela (YERGIN, 2010; FLORINI, 2008). Consciente de que essas 

medidas demorariam para se consolidarem efetivas, o governo não abandonou seu engajamento 

com os países produtores aliados no Golfo Pérsico. Lançou-se, então a “Política dos Dois Pilares”, 

em que os EUA destacavam a Arábia Saudita e o Irã como os pilares de sua política na região a 

partir as relações econômicas, políticas e militares privilegiadas que mantinham com os mesmos 

desde a Segunda Guerra Mundial até 1979 – a Revolução Iraniana acabou antagonizando os dois 

países de forma que todas as expectativas estadunidenses passaram a recair majoritariamente sobre 

a Arábia Saudita (STOKES E RAPHAEL, 2010; GAUSE, 2009).  

Ford também forjou um plano de energia nacional aos moldes do projeto de Nixon, focou 

em projetos que zelavam pela conservação da energia e particularmente se empenhou na construção 

do oleoduto do Alasca, mesmo contra a oposição de ambientalistas (YERGIN, 2010). Já Carter foi 

o presidente da década de 1970 que mais deu prioridade à questão energética. Assim que eleito, 

prometeu lançar uma política nacional de energia em 90 dias, defendeu a conservação da energia e 

defendeu uma maior utilização do carvão mineral como meio de diminuir a dependência petrolífera 

do país, eliminou os controles de preço sobre o petróleo interno e lançou a maior doutrina lançada 

em defesa do petróleo até os dias atuais (YERGIN, 2010; FUSER, 2008). Também foi sob sua 

adminstração que o Departamento de Energia dos EUA foi criado, em 1977. Ainda que sua criação 

esteja mais intimamente relacionada com a necessidade de melhor coordenar o programa nuclear 

estadunidense pelo governo federal do que em lidar com os desafios impostos pelo mercado 

petrolífero internacional, o próprio governo norte-americano reconhece que o cenário dos anos 

1970 impunha uma mudança da postura do Estado frente à formulação de um Plano de Energia 

Nacional.  

Até os anos 1970, o governo federal deteve um papel limitado na formulação de uma 

política energética nacional em meio a uma era de energia relativamente abundante e 

barata. A nação se apoiava no setor privado para corresponder à maioria das suas 

necessidades energéticas. Historicamente, os americanos esperavam que a indústria 

privada estabelecesse a produção, distribuição, marketing e políticas de precificação. 

Quando as condições de livre mercado eram ausentes, regulações federais eram 

estabelecidas para controlar a precificação da energia (DEPARTAMENTO DE 

ENERGIA DOS EUA, 2017).  

 

Enfim, o que os três presidentes do período entre-choques têm em comum, no que concerne 

à diplomacia voltada para o Golfo Pérsico, é o cuidado para não antagonizar nenhum dos governos 
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da região, garantindo-lhes proteção seja pela promessa ou emprego efetivo das forças armadas 

americanas, seja pelo treinamento militar e venda de armas, que teve seu maior pico de vendas até 

então.  

Carter, contudo, foi um pouco mais além que os demais ao lançar a Doutrina Carter em 

1980 como uma forma de reafimar o interesse do EUA no controle das reservas petrolíferas do 

Golfo Pérsico frente a invasão do Afeganistão pela URSS no ano anterior. Ao declararem a região 

do Golfo como de “interesse vital” para o país, os EUA admitiram explicitamente pela primeira 

vez a possibilidade de emprego da força militar em defesa ao acesso do petróleo da região em 

situações que sua segurança estivesse ameaçada (YERGIN, 2010; FUSER, 2008). Essa medida dos 

EUA marcou o início da “militarização do petróleo”44, entendido com fruto da existência de uma 

relação direta entre o suprimento estável do recurso energético a nível global e a manutenção da 

segurança internacional (KLARE, 2004, 2009).  

O segundo choque do petróleo em 1979, que veio a consolidar esses novos parâmetros sob 

os quais as companhias internacionais norte-americanas e o governo norte-americano passaram a 

se inserir e se relacionar no mercado petrolífero internacional (que se mantém até a atualidade). A 

revolução iraniana, que interrompeu a produção do segundo maior exportador mundial, 

proporcionou uma nova oportunidade aos países da OPEP de aumentarem o preço do recurso (para 

34 dólares) enquanto se coordenavam para repor o petróleo iraniano no mercado e suprir a nova 

corrida dos Estados importadores por maiores estoques. Tudo isso em meio a uma demanda que 

crescia desde 1976, refletindo a década do milagre econômico vivido em muitos países em 

desenvolvimento (YERGIN, 2010).  

As companhias petrolíferas internacionais saíram prejudicadas mais uma vez após o novo 

choque de oferta. Os países produtores deram início a uma onda de cortes contratuais, liberando as 

empresas de qualquer tipo fidelidade em comercializar sua produção. Isso gerou efeito em cadeia, 

pois algumas companhias petrolíferas internacionais, à exemplo da BP, dependiam 

desproporcionalmente da produção iraniana para alimentar o fornecimento às refinarias, nem todas 

pertencentes ao seu grupo empresarial. Sem suprimento, essas refinarias deixaram de fornecer os 

                                                 
44 Klare é um dos autores precursores da perspectiva da “guerra por recursos”, que assume que um cenário de escassez 

crescente do petróleo associado ao aumento exponencial da demanda pelo recurso por gigantes emergente como China 

e Índia vão levar, em última instância, à uma guerra pelo acesso ao petróleo de regiões que têm maior capacidade 

produtiva. Segundo as previsões do autor, esse conflito bélico em torno do recurso se daria entre EUA, China e Rússia. 

Outros autores como Rahim (2009) também tratam da militarização do petróleo, ainda que não sob o mesmo prisma.  
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derivados às redes de distribuição, e daí em diante, forçando a entrada no mercado à vista de todas 

essas empresas sem fornecimento garantido (YERGIN, 2010; FATTOUH, 2011).  

Com isso, o alto nível de integração das grandes companhias deixou de constituir uma de 

suas vantagens comparativas, já que todas se tornavam concorrentes diretas pelos serviços de 

midstream e downstream que podiam prestar às companhias nacionais. As companhias sabiam que 

se competissem por novos contratos exclusivos com os países exportadores, negociando 

diretamente com suas empresas, acabaria dando a eles o direito de estabeler condições e preços 

abusivos. Assim, as companhias internacionais compreenderam que elas não precisavam de acesso 

exclusivo à determinado produtor para continuar suas atividades, apenas de petróleo cru, 

independentemente de onde ele viesse. Mediante essa conclusão, as companhias internacionais se 

jogaram na compra de petróleo no mercado à vista, onde contavam com liberdade de escolha de 

quantidade, qualidade e preço, e no fim, acabava sendo a última saída para aquelas companhias, 

grandes e independentes, que não tinham contratos fixados com outros produtores OPEP que não 

o Irã (YERGIN, 2010; FATTOUH, 2011). 

Já os Estados importadores se encontravam outra vez sem qualquer garantia de estabilidade 

e segurança em relação ao seu suprimento de petróleo. A confirmação de que contratos de 

fornecimento obtidos a partir de relações preferenciais com os países produtores não eram 

confiáveis levou os países importadores à mesma saída que as companhias, principalmente aqueles 

que perderam seu fornecimento com a quebra de contratos iraniana. Desde então eles também 

passaram a depender do mercado à vista para suprir suas necessidades correntes e de formação de 

estoques de segurança – muitas vezes até por meio de suas empresas estatais, como o caso da Índia 

(YERGIN, 2010).  

Percebendo a mudança de preferência das companhias e dos importadores, os Estados 

exportadores também se esforçaram para inserir sua produção no mercado à vista e, por meio da 

alta parcela de mercado que controlavam, acreditaram também poder influenciar o nível de preços 

lá praticado – que já estava mais alto que o oficial devido ao aumento da demanda naquele mercado. 

Com isso, deram início a várias estratégias de mercado que poderiam ser consideradas desleais. 

Acrescentaram bônus aos preços oficiais praticados em contrato para tornar os preços do mercado 

mais atraentes, atrelaram vendas no mercado à vista com novos contratos de fornecimento, e 

cancelaram os contratos de longo prazo e venderam seu conteúdo em petróleo no mercado à vista 

(YERGIN, 2010; FATTOUH, 2011).  
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Esses fatos, quando tomados em conjunto, acabaram invariavelmente incentivando 

atividades de especulação e a escalada de preços, além do crescimento em magnitude do mercado 

à vista em si. Foi assim, em meio a mudanças na economia politica internacional que favoreciam 

o retorno das diretrizes do mercado liberal mundo afora, que se teve o fim do sistema integrado das 

companhias petrolíferas internacionais e a ascensão dos mercados de energia como a maior 

instituição para a comercialização do petróleo.  

Quanto mais o neoliberalismo prosperava, mais os mercados à vista e futuro de petróleo se 

desenvolviam e mais competitivos se tornavam seus participantes. Da década de 1980 em diante, 

observou-se a intensificação e ampliação dessa tendência, especialmente na era Reagan e Clinton, 

os maiores defensores da globalização dos princípios de livre mercado, posteriormente reunidos e 

exportados sob o Consenso de Washington. O fim da Guerra Fria também veio a potencializar o 

tamanho e importância desses mercados, diminuindo as tensões que o permeavam ao englobar, 

gradualmente, as companhias estatais ou internacionais que eram do ramo e apresentavam um nível 

mínimo de governança corporativa independente da orientação econômica prévia de seus governos 

(YERGIN, 2010; FUSER, 2013). A lógica de funcionamento dos mercados financeiros acabou se 

tornando complementar à das trocas comerciais e o mercado de petróleo internacional, composto 

pelas duas searas, ficou cada vez mais dinâmico ao seguir os preceitos do neoliberalismo. Contudo, 

não se pode negligenciar que com o passar dos anos outras tendências também se consolidaram e 

deram o tom do cenário energético internacional tal como ele se encontra no presente.  

 A geopolítica do Oriente Médio influencia direta e massivamente o funcionamento dos 

mercados. Por mais sofisticados que eles tenham se tornado e continuam se tornando, não são 

impermeáveis às questões políticas, econômicas e militares que permeiam a dinâmica regional. Os 

níveis de oferta, demanda e preço praticados nos mercados à vista e futuro são altamente 

responsivos à essas condições e isso é facilmente verificável tanto pelos episódios já relatados, 

quanto pela experiência de eventos posteriores ao choque de 1979: crise de reféns no Irã, Guerra 

Irã X Iraque, Guerra do Golfo, Guerra ao Terror, entre outras iniciativas menores como a 

intervenção no Líbano e Kuwait (YERGIN, 2010; FUSER, 2008). Qualquer acontecimento que 

justifique uma interrupção da produção ou dos fluxos comerciais do petróleo, como cortes, 

embargo parcial ou total e danos à infraestrutura geram desequilíbrios nos mercados. Assim, nesses 

episódios de ruptura é comum que companhias e Estados produtores cooperem ativamente para a 

reorganização dos fluxos comerciais, provocando menos danos possíveis ao estado natural dos 
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mercados a partir da capacidade das companhias de natureza integrada em fazer com que a 

produção de outras regiões chegue de forma eficiente aos mercados.  

 Outro fator, não completamente dissociado do anterior, se refere às dissidências internas 

das quais a OPEP padece. Por mais que os países exportadores do cartel concordassem em fazer 

do seu petróleo uma fonte de poder, os níveis de produção e de preços que constituíam os meios 

pelos quais esse poder se fazia exercer não eram de fácil acordo entre eles. Irã e Arábia Saudita são 

os Estados que geralmente polarizam a discussão entre os aqueles que, como o Irã, são a favor de 

praticar altos preços e consequentemente altos rendimentos ao país, a despeito das consequências 

mundiais que eles acarretariam, e aqueles como a Arábia Saudita que, por mais que queiram 

maximizar seus lucros, percebem que altos preços com pouca margem de flexibilidade trazem 

consequências negativas para os próprios produtores no longo prazo, sendo a mais importante delas 

a perda de mercado – para produtores não-OPEP e para combustíveis sintéticos e oriundos de fontes 

renováveis (YERGIN, 2010; FAVENNEC, 2011). 

Essas desavenças internas foram frequentes na história de atuação do cartel, principalmente 

durante nos períodos que se seguiam aos choques petrolíferos e deveriam levar à restabilização dos 

mercados. Essa falta de coordenação entre quotas de produção internas, aliada à possibilidade de 

sabotagem do próprio cartel pelos seus integrantes e à interferência de questões não-energéticas 

foram responsáveis pela queda da demanda do petróleo da OPEP de 43% em 1983 em relação à 

1979, ano de seu maior pico (YERGIN, 2010). Esses momentos acabavam se definindo em torno 

das decisões da Arábia Saudita, que exercia seu papel de swing producer e ficava com o ônus ou 

bônus do ajuste do mercado em favor de todos. É essa capacidade e razoabilidade que fizeram e 

fazem da Arábia Saudita o maior aliado dos EUA no Golfo Pérsico, mesmo sendo essa aliança 

também passível de episódios de discordância.  

É claro que não apenas as questões geopolíticas do Golfo Pérsico e dos demais países da 

OPEP podem causar impactos significativos no mercado petrolífero internacional. Outras regiões 

produtoras de relevância no globo devem receber as mesmas considerações estando sujeitas a 

qualquer tipo de instabilidade, em maior ou menor grau, sendo problemas cuja natureza gira em 

torno de questões de segurança ou não. A reestruturação da indústria petrolífera russa e dos Estados 

ex-soviéticos após o fim da URSS, quaisquer impedimentos e acidentes ambientais em regiões 

produtoras não-OPEP, e o aumento exponencial da demanda de petróleo por países em crescimento 
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econômico vertiginoso como a China e a Índia são exemplos disso (YERGIN, 2010; KLARE, 

2004, 2008). 

 O ponto principal é que é a comprovada relevância que a problemática geopolítica tem nos 

mercados petrolíferos que faz com que os EUA, enquanto potência hegemônica também 

responsável pela estabilidade e manutenção dos fluxos petrolíferos internacionais, se envolva 

nessas questões, associando seu poder econômico têm sobre a estruturação e funcionamento dos 

mercados com o seu poder político-militar de agir direta e presencialmente nesses territórios, 

buscando reequilibrar as forças em jogo de forma a favorecer a manutenção do status quo e da 

ordem ao seu favor.  

Essa tendência de se considerar a possibilidade de intervenção militar no asseguramento do 

acesso aos suprimentos de petróleo se tornou mais evidente após os choques petrolíferos dos anos 

1970 e a Doutrina Carter: quando os maiores produtores de petróleo do mundo demonstraram sua 

disposição em privar as principais potências industrializadas do recurso que tanto dependiam em 

meio a outras ameças externas, coube ao hegêmona demonstrar sua igual disposição em resguardá-

lo, ou até mesmo tomá-lo, à força desde que fosse capaz de justificar suas ações em função de seu 

benefício próprio, dos seus aliados e de todo o sistema. É claro que o petróleo e demais questões 

energéticas não são os únicos fatores levados em consideração nesses tipos de intervenção, 

justificando por si mesmas quaisquer ações, mas não se pode negar sua crucialidade nesses 

contextos.  

Nesse sentido, a declaração de Carter teve impactos muito mais duradouros que sua gestão. 

Como bem denota Fuser (2006), essa doutrina de política externa se mantém atual por ainda ser 

invocada por administrações posteriores como justificativa ao uso de intervenções militares 

relacionadas ao petróleo, especialmente se elas se referirem ao Golfo Pérsico. Foi essa doutrina 

que deu suporte às declarações que relacionam o petróleo e demais questões energéticas à uma 

questão de “interesse nacional” dos EUA, uma alegação que alegação tem um poder quase auto-

explicativo e praticamente deixa qualquer intervenção militar estadunidense imune à 

questionamentos por parte da opinião pública e membros da comunidade internacional.  

Krasner (1978) foi o primeiro autor a tratar da definição de interesse nacional para os EUA 

e sua relação com políticas especificamente voltadas para as matérias-primas, dentre elas o 

petróleo. Ao adotar uma abordagem estatista de política externa, o autor afirma que o interesse 
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nacional se refere a um ou mais objetivos buscados pelos tomadores de decisão centrais de um 

Estado, entendido como um ator autônomo por eles representados. 

Para que esses objetivos de fato representem o interesse nacional, segundo a abordagem 

empírico-indutiva defendida por Krasner (1978), eles devem necessariamente assumir dois 

requisitos. O primeiro é que eles devem ser objetivos essencialmente gerais, pensados em beneficio 

de toda a sociedade nacional, e não refletir as preferências e necessidades de qualquer grupo ou 

classe social. É esperado que, se conquistados, esses objetivos venham de fato a beneficiar um 

grupo ou classe social em detrimento de outros, a questão é que eles não devem ser pensados de 

forma a concentrar vantagens ou prejuízos em determinado segmento social. Segundo, esses 

objetivos, preferencialmente ordenados, devem apresentar persistência ao longo do tempo 

independentemente das administrações que assumam o governo nacional. 

A elaboração do conceito de interesse nacional de forma tão generalista permite uma fácil 

adequação das políticas norte-americanas voltadas para o petróleo sob seu arcabouço. A partir de 

uma análise dessas políticas do início da década de 1980 em diante, pode-se concluir que elas não 

só se encaixam nos requisitos determinados na definição apresentada pelo autor, como 

correspondem à sua argumentação acerca da existência de uma hierarquia nas preferência dos 

tomadores de decisão dos EUA em relação à política energética45, de forma que apenas objetivos 

amplos de política externa justificaram intervenções militares, a exemplo daquelas que vieram a 

evitar a expansão de regimes comunistas sobre regiões produtoras de petróleo. De maneira sucinta, 

segundo Krasner (1978) o uso da força militar só se justifica quando pressões econômicas e 

diplomáticas não surtem efeito e o interesse nacional está em jogo. Assim, pode ser observado um 

padrão nas políticas energéticas norte-americanas a partir da reestruturação do mercado 

internacional de petróleo provocado pelos choques petrolíferos e a onda de nacionalizações que 

permitem a verificação das constatações teóricas de Krasner (1978). 

 As administrações seguintes, especialmente a de Bush pai e filho corroboram esse 

entendimento (YERGIN, 2010; FUSER, 2008). O primeiro foi sucessor de Reagan, presidente que 

                                                 
45 Krasner (1978) conclui a partir da análise histórica dos investimentos externos feitos em matéria-prima pelos EUA 

ao longo do tempo que há uma clara hierarquia nas preferências dos tomadores de decisão, algo que caracteriza a 

existência de interesse nacional. Estimular a competição para reduzir os preços e melhorar o bem-estar dos cidadãos é 

o primeiro objetivo em matéria de política energética, mas ele sempre será negligenciado em favor da manutenção dos 

níveis de oferta necessários para o bom funcionamento da economia nacional. Por fim, ambos serão obscurecidos pela 

necessidade de se garantir objetivos mais amplos de política externa, associados a questões de segurança nacional em 

seu sentido mais básico: suprir necessidades militares (KRASNER, 1978). 
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mais representou a virada neoliberal no país e na economia internacional e buscou deixar os fluxos 

mundiais de petróleo à mercê das forças de mercado sem jamais descuidar das questões de 

segurança que envolviam o Golfo Pérsico. A política armamentista de seu governo serviu de apoio 

à várias intervenções na região, a maior delas pela defesa no Iraque na guerra contra o Irã.  George 

H. W. Bush apenas deu continuidade às iniciativas de Reagan, e buscando manter a estabilidade 

dos fluxos petrolíferos e a balança de poder regional no Oriente Médio, o presidente não exitou em 

lançar a operação Escudo do Deserto durante a Guerra do Golfo para proteger o território da Arábia 

Saudita de uma possível agressão do Iraque após sua invasão do Kuait.  

Já seu filho sucedeu a Clinton, que apesar de não dispensar o uso da força, deixou de lado 

um pouco a geopolitica e se consolidou como o presidente que mais favoreceu abertamente o 

florescimento das doutrinas neoliberais e dos mercados globalizados e buscou, com base neles, 

estabelecer relações pacíficas e de ganho mútuo com os países produtores de petróleo ao redor do 

mundo. Nesse sentido, George W. Bush apresentou grandes divergências na política energética em 

relação ao seu antecessor. O poder militar constituiu a base do fortalecimento da hegemonia 

estadunidense sob o seu governo e essa orientação não foi diferente no que concerne as questões 

petrolíferas. A ideia era que os EUA usassem de sua influência militar, ainda que da força em 

última instância, para fazer com que os países produtores explorassem o petróleo ao máximo de 

sua capacidade produtiva, inundando o mercado internacional em oferta (YERGIN, 2010; FUSER, 

2008). Há autores como Singer (2008) que afirmam que a invasão do Iraque foi um dos 

empreendimentos estadunidenses que refletem essa orientação de política energética, e por mais 

que o governo à época não alegasse ser o petróleo o maior motivador dessa decisão, estudos 

posteriores comprovaram sua centralidade. Vale ressaltar que essa influência militar não seria 

usada apenas para fazer cumprir a “estratégia da máxima extração”, mas também para forçar a 

abertura da indústria petrolífera desses países, defensores do nacionalismo de recursos, aos 

investimentos externos.  

Assim, ainda que a administração Bush pendesse mais para o uso da força do que os 

governos anteriores, ela não deixou de aliar estratégias militares ao desenvolvimento do mercado 

de petróleo internacional (sob sua dimensão comercial e financeira) para constituir a base do 

controle norte-americano sobre os fluxos internacionais de petróleo, associando o petróleo a uma 

questão de segurança, e a segurança a uma questão de hegemonia – como vinha sendo feito desde 

o momento de reestruturação do mercado de petróleo internacional na década de 1970. 
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 Toda essa narrativa histórica, por fim, também acaba por corroborar a teorização de Krasner 

(1978) sobre o padrão de relacionamento estabelecido entre o governo dos EUA e suas companhias 

petrolíferas internacionais quando inseridas em um contexto que classifica o petróleo como um 

interesse de Estado, passível de defesa militar a depender das circunstâncias.  

Krasner (1978) observou que geralmente há uma convergência entre os interesses dos atores 

públicos e privados – companhias internacionais de petróleo e grupos de produtores domésticos 

independentes46. A busca do Estado por segurança energética gera políticas que acabam 

promovendo os lucros, crescimento e/ou maior controle de mercado pelas empresas. Além disso, 

divergir das decisões do Estado pode não ser benéfico para a empresa, pois o ato pode ser 

interpretado como um comportamento de risco, levando a problemas econômicos futuros ou a 

maiores interferências do governo nos mercados em retaliação.  

Quando não convergentes, o interesse nacional ainda pode prevalecer a depender da 

habilidade dos tomadores de decisão centrais em exercer liderança política e criar novos pontos de 

concordância, seja alterando a preferência dos atores privados, seja aproveitando qualquer 

dissidência entre eles. Outro fator determinante no prevalecimento da efetivação das políticas de 

interesse nacional está na arena em que essas decisões são tomadas. Quando elas emanam da Casa 

Branca ou do Departamento de Estado, instâncias mais insuladas em relação aos interesses 

privados, o nível de obstrução é significativamente reduzido47 quando comparados a outras 

instâncias de tomada de decisão como o Congresso48 (KRASNER, 1978). De maneira inversa, 

                                                 
46 “Elas geralmente são bem representadas em Washington por meio de lobistas individuais, firmas de advocacia e 

associações comerciais. Elas possuem grandes quantias de dinheiro. Elas detêm informação que oficiais públicos não 

podem procurar por meio de outros canais” (KRASNER, 1978, p. 73)  
47 A onda de nacionalizações dos anos 1970 constitui um bom exemplo de como o pedido das companhias por proteção 

militar aos seus investimentos foi frustado em nome do interesse nacional. Os benefícios econômicos dessa 

interferência não compesariam os gastos militares, sem contar que tais benefícios eram pouco importantes frente a 

possibilidade de tal intervenção gerar sentimentos antiamericanos nas regiões produtoras. Manter os regimes 

conservadores amigavéis é um objetivo geral de política externa mais importante que a manutenção dos suprimentos 

petrolíferos, reforçando o ranking de interesse nacional. Além disso, as decisões quanto à intervenções militares e 

nnacionalizações emanam da Casa Branca e Departamento de Estado, não estando ambos diretamente sujeitos aos 

interesses das companhias. Inversamente, as várias tentativas de participação estatal nos investimentos petrolíferos 

conduzidos pelas companhias internacionais acabaram sendo frustradas graças ao poder que essas companhias exercem 

no Congresso, âmbito que delibera sobre essas questões. Isso constitui um bom exemplo de como o interesse nacional 

pode ser obstruído pela iniciativa privada (KRASNER, 1978).  
48 O Congresso é particularmente mais problemático por oferecer mais acesso aos grupos sociais com recursos 

políticos, que fazem do apoio eleitoral uma moeda de troca para conseguir diversas vantagens e proteção de eventuais 

decisões presidenciais que lhes sejam contrárias (KRASNER, 1978).  
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também é complicado para os agentes privados conseguirem apoio governamental mais extensivo 

quando seus objetivos não contribuem diretamente para o interesse nacional (KRASNER, 1978). 

 

3.2 Compreendendo os movimentos hegemônicos em torno da reestruturação do mercado de 

petróleo internacional 

 

 Essa narrativa deixou claro alguns pontos acerca do envolvimento do Estado Norte-

americano com o mercado internacional de petróleo. Primeiro, esse envolvimento foi gradual, se 

tornando evidente no pós-II Guerra Mundial – coincidindo com o período em que a hegemonia do 

país se firmou internacionalmente. Segundo, que as ações tomadas pelos EUA em relação à 

indústria petrolífera, nacional e internacional, de fato surtiram impactos que tiveram a capacidade 

de moldar toda a ordem energética mundial durante o período da sua hegemonia. De certa forma, 

a hegemonia exercida pelos EUA sobre a ordem energética mundial seguiu as exigências 

coercitivas e consensuais do conceito de hegemonia gramsciano. Terceiro, que os EUA sempre 

dependeram, em maior ou menor grau, da atuação das suas companhias de petróleo internacionais 

para exercer controle sobre a indústria petrolífera mundial, em todos os seus estágios de produção. 

Quarto, que a relevância desse controle para os EUA mudou qualitativamente com o passar do 

tempo, permanecendo constantemente essencial ao desenvolvimento sócio-econômico nacional, 

mas crescentemente mais associado às necessidades de segurança nacional e, consequentemente às 

ambições hegemônicas do país.  

 A necessidade comum e o interesse partilhado dos Estados pela estabilidade do mercado de 

petróleo internacional já justificam, por si só, o cuidado do hegêmona com a ordem energética 

internacional. Quando o bom funcionamento dessa ordem passa a impactar a segurança 

internacional, podendo ser usada até mesmo como meio de contenção do próprio hegêmona, o 

interesse em deter o poder de controlar e manipular essa ordem pelo Estado hegêmona é 

naturalmente multiplicado, compensando esforços cada vez maiores para obtê-lo.  

 Assim, compreende-se porque a ordem hegemônica internacional depende da ordem 

energética mundial e, mais que isso, porque é importante para o Estado hegemônico exercer seu 

poder, isto é, sua hegemonia, sobre essa ordem e sobre o principal mercado que o sustenta, que é o 

mercado internacional de petróleo. Os EUA corroboram essa percepção e deixam transparecer seu 

constante interesse hegemônico no controle do mercado petrolífero internacional após seu período 
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de reestruturação dos anos 1970 em dois aspectos: na eventual consideração do petróleo como uma 

questão de interesse nacional, como anteriormente explicitado, e na elaboração de uma estratégia 

de ação direcionada ao setor que permita caracterizar as políticas energéticas estadunidenses não 

enquanto políticas de governo, passíveis de alteração a cada troca de adminstração, mas enquanto 

políticas de Estado, que apresentam um padrão de coerência e regularidade ao longo dessas 

diversas administrações.  

 

3.2.1 A consistência das políticas estadunidenses acerca do petróleo depois da reestruturação do 

mercado de petróleo internacional: a Grande Estratégia dos EUA 

 

Depois dos eventos da década de 1970, portanto, há uma complexificação da importância 

que o controle do mercado de petróleo internacional adquire para a sustentação da hegemonia dos 

EUA. Estando o modo de regulação fordista-keynesiano em decadência, os EUA se encontraram 

mediante a necessidade de realinhar a ordem internacional segundo os parâmetros pós-fordista ou 

neoliberais. Esses parâmetros também serviram para nortear os rumos da reação estadunidense à 

reestruturação do mercado de petróleo internacional. Ainda que a securitização do petróleo também 

faça parte dessa reação, ressalta-se como o fortalecimento da ideologia de livre mercado foi usado 

de forma a favorecer o domínio dos EUA sobre a dinâmica dos fluxos internacionais de petróleo 

nessa nova fase, na qual se reconhece que recorrer à força para conquistar tal domínio pode ser 

uma atitude necessária, mas que deve ser ao máximo evitada.  

As companhias petrolíferas internacionais tinham sido, desde o início do período 

hegemônico no pós-II Guerra Mundial, um dos principais meios de interferência pacífica dos EUA 

nas maiores regiões produtivas mundiais, pois equilibravam a produção nacional – que não era 

desprezível mundialmente ainda que não mais bastasse ao país por si só – com a produção 

internacional que coordenavam com o objetivo de balancear competitivamente os níveis de oferta 

e preços para os demandantes ao mesmo tempo em que representavam a presença dos EUA nos 

seus vários locais de produção. 

Esse papel intermediário e determinante desempenhado pelas companhias petrolíferas 

multinacionais representa bem o movimento de internacionalização da produção através de 

investimentos diretos externos (IDE) que caracterizou a expansão da hegemonia americana na 

década de 1960. Por mais que a promoção de IDE se justifique perante economias de escala em 
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setores que essas companhias detêm vantagens oligopolísticas (entre outras razões de natureza 

econômica), ao analisar a relação historicamente estabelecida entre as corporações multinacionais 

norte-americanas e o governo do país, verifica-se que essas companhias desfrutavam de incentivo 

e proteção estatal para se expandir e internacionalizar sua produção por servirem a diversos 

objetivos hegemônicos nacionais (GILPIN, 1975, 1987; O’BRIEN E WILLIAMS, 2006). As 

companhias petrolíferas internacionais, assim como as demais corporações multinacionais do país, 

eram encaradas como instrumentos para manter a posição de predominância dos EUA na economia 

mundial, favorecer a posição de seu BP a partir da remessa de lucros, defender a ideologia de livre 

mercado em contraposição ao comunismo, e atuar (muitas vezes sob manipulação) de forma a 

induzir ou coagir outros governos a mudanças de comportamento (GILPIN, 1975, 1987; O’BRIEN 

E WILLIAMS, 2006).  

Entretanto, a reestruturação do mercado de petróleo internacional dos anos 1970 acabou 

abalando e marcando um curto período de declínio do IDE norte-americano como um todo, não 

apenas aquele realizado por suas companhias petrolíferas internacionais. Ela colocou em evidência 

uma série de aspectos negativos da sua atuação apontados pelos países receptores dos 

investimentos, que iam desde a geração de um desenvolvimento econômico dependente até o 

sofrimento de interferência política, cultural e de bem-estar (GILPIN, 1987, 1975). Além disso, a 

ascensão do nível de IDE das demais nações industrializadas e em rápido desenvolvimento nas 

décadas seguintes, que seguiam o modelo estadunidense (O’BRIEN E WILLIAMS, 2006), e uma 

maior preocupação da opinião pública norte-americana com a atuação multinacional das suas 

companhias também determinaram uma diminuição relativa da participação do IDE do país na 

economia internacional (GILPIN, 1975, 1987).  

Tal período foi revertido com o processo de mundialização do capital, que também teve sua 

contrapartida no lado real da economia. A desregulamentação e liberalização dos mercados 

financeiros também tiveram impacto sobre o fim do modo de acumulação fordista-keynesiano ao 

provocar uma nova onda de investimentos diretos externos e ao promover uma concentração e 

centralização do capital industrial por meio da facilitação de fusões e aquisições de grandes grupos 

industriais multinacionais dos anos 1980 em diante (CHESNAIS, 1996). Assim, o processo de 

financeirização capitalista e a adoção internacional de práticas neoliberais acabou gerando uma 

redefinição e revalorização do papel e da atuação das grandes corporações multinacionais, que 

encontraram nesse novo ambiente econômico internacional uma forma de retomar seu 
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protagonismo a partir da reorganização da grande parcela do intercâmbio comercial mundial que 

comandavam49. 

O alto nível de concentração de mercado dos grandes grupos empresarias, característico de 

uma economia internacional cada vez mais liberalizada e desregulada do pós-1970, ocasionou a 

criação de um oligopólio mundial nos principais setores industriais. Isso significa que as maiores 

companhias multinacionais de cada setor vivenciavam uma situação de interdependência, na qual 

mantinham uma situação de competição acirrada entre si ao mesmo tempo em que experienciavam 

momentos de cooperação com o intuito de conservar seus mercados e preservar seus interesses 

perante os demais atores do sistema (CHESNAIS, 1996).  

Essa nova fase, denominada de “Novo Multinacionalismo” por Gilpin (1987) e reconhecida 

por O’Brien e Williams, (2006), proporcionou mudanças nas atividades e decisões das grandes 

corporações multinacionais, que de uma hora para outra tiveram que acomodar um maior poder de 

barganha e exigências dos países menos desenvolvidos abertos aos seus investimentos. Elas 

passaram a demonstrar um novo padrão de negócios internacionais, marcado por uma maior 

variedade no tipo de seus investimentos, que deixaram de ser majoritariamente produtivos e se 

tornaram mais rentistas, mais direcionados a setores não-extrativistas, mais voltados à 

verticalização e à diversificação de fornecedores e produtos produzidos; na parceria de seus 

investimentos, pois começaram a promover acordos e alianças intercorporativas para ter acesso a 

novos mercados com menores custos, de forma que o intercâmbio intercorporativo adquiriu maior 

importância frente o comércio internacional; e no destino de seus investimentos, facilmente 

redirecionados aos países industrializados em momentos de crise econômica e queda de 

atratividade do ambiente econômico dos países menos desenvolvidos (GILPIN, 1987, 1975; 

O’BRIEN E WILLIAMS, 2006). Invariavelmente, sua competitividade nos mercados 

                                                 
49 Um dos fatores que foi relativizado com essa nova fase vivenciada pelas companhias multinacionais a partir da 

década de 1970 consiste na própria denominação desses grupos empresariais. Esses grupos, que eram regularmente 

denominados na literatura de EPI de companhias multinacionais ou corporações internacionais, passaram a ser 

gradualmente chamados de corporações transnacionais. Como defendem O’Brien e Williams (2006), a terminologia 

“transnacional” reflete melhor a natureza dessas empresas ao enfatizar que elas se tratam de empresas nacionais que 

operam em outros Estados além do seu próprio. A terminologia internacional e/ou multinacional poderia dar a 

impressão de que essas empresas têm várias nacionalidades como origem a paritr da união de seus capitais, o que não 

se verifica na prática. De acordo com os autores, o termo transnacional ganhou aceitação geral a partir do uso oficial 

pela Organização das Nações Unidas e por autores renomados como Dunning, mas ainda assim, no que concerne à 

indústria petrolífera, ele não é o mais adotado. Há, na literatra específica do setor, uma resistência à adoção do termo 

transancional, de forma que convencionou-se o uso de “internacional” para tratar dessas companhias e é por isso que 

essa é a terminologia usada em toda essa pesquisa. Acredita-se que essa convenção venha do estudo realizado por 

Penrose em 1968, quando ela cunhou o termo para a indústria (O’BRIEN E WILLIAMS, 2006).  
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internacionais estava atrelada ao desenvolvimento de novas tecnologias, de forma que elas não só 

passaram a investir pesadamente em P&D, como buscaram proteger suas inovações tecnológicas 

por meio de patentes e outros instrumentos jurídicos internacionais50 (CHESNAIS, 1996).  

Há sob a vigência do neoliberalismo, portanto, uma menor relação entre os interesses 

corporativos e o os interesses nacionais, já que as decisões de investimento das grandes companhias 

multinacionais passaram a se basear mais nas condições apresentadas pelo mercado internacional. 

Nesse sentido, cada investimento realizado por elas constituía um arranjo particular entre os 

interesses da empresa, do Estado ao qual ela se originou e o Estado receptor do investimento 

(GILPIN, 1987, 1975; O’BRIEN E WILLIAMS, 2006). Ressalta-se, entretanto, que há benefícios 

em ser uma companhia multinacional estadunidense dentro do contexto de crescente 

internacionalização do capital. 

Segundo Chesnais (1996), a posição privilegiada dos EUA na hierarquia da economia 

mundial denota vantagens estruturais de competitividade às suas companhias internacionais. 

Graças ao desenvolvimento econômico superior intrínseco ao hegêmona, suas corporações saem 

favorecidas por contarem com um setor de bens de capital eficiente, com uma boa relação com o 

sistema bancário e financeiro e com outros fatores externos que são, em alguma medida, 

dependentes de incentivos e investimentos governamentais, como infraestrutura, serviços, 

qualificação de mão-de-obra e avanços científicos.  

Como a própria narrativa histórica demonstrou, o setor petrolífero e as companhias 

internacionais estadunidenses que representam essa indústria vivenciaram as consequências da 

internacionalização do capital em sua totalidade, também desfrutando das vantagens 

proporcionadas pelo hegêmona. Uma vez concordado que os EUA, enquanto potência hegemônica, 

foram os maiores condutores e os maiores beneficiários da ordem econômica neoliberal, 

compreende-se a estratégia do país em associar a atuação das suas companhias de petróleo 

internacionais, sob esses novos termos, à nova fase da economia internacional que patrocinava, 

ambas iniciadas nos anos 1970 a partir de mudanças sistêmicas e ambas reestruturadas de forma a 

fortalecer seu posicionamento de predominância no sistema internacional.  

                                                 
50 Os grandes grupos norte-americanos são os que mais se importam com a proteção internacional de propriedade 

intelectual. Prova disso foram sua imposiçao da adoção dos TRIP (Trade Related Aspects os Intellectual Property 

Rights) ao fim da rodada do uruguai da OMC com o intuito de regulamentar aspectos comerciais dos direitos de 

propriedade (CHESNAIS, 1996). Harvey (2003) também menciona o acordo TRIP como uma forma de realização da 

acumulação por espoliação pelos países centrais.  
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Assim, os EUA se preocuparam em criar por meios coercitivos e consensuais um ambiente 

econômico internacional altamente financeirizado que permitisse a reprodução privilegiada do 

capital industrial nacional, de forma que os interesses entre Estado e companhias multinacionais, 

no caso as petrolíferas, fossem mais uma vez consonantes e ao máximo satisfeitos, e a relação 

Estado-Mercado se mantesse produtiva e complementar. Essa postura do Estado norte-americano 

perante o Mercado, perceptível em relação a todos os setores industriais e não apenas ao petrólífero, 

acaba reiterando o padrão de relacionamento historicamente observado entre as duas entidades 

desde o início da hegemonia norte-americana no pós-II Guerra Mundial. Tal padrão, que está em 

consonância com os princípios da sociedade de mercado delineados por Agnew (2005), também 

foi elucidado por Yergin e Stanislaw (1998) quando observaram que o governo dos EUA sempre 

buscou interferir no âmbito da economia nacional não por meio do estabelecimento de empresas 

nacionais e outras medidas diretas de intervenção, mas por meio de atividades regulatórias. Assim, 

repeita-se a separação formal entre as duas entidades, mas não se descarta a sua constante 

associação – a narrativa histórica aqui conduzida acerca da indústria petrolífera estadunidense 

comprova integralmente esse fato.  

Nesses termos, esse padrão histórico de “separação e aliança” entre Estado e Mercado no 

que concerne ao setor petrolífero fica evidente na Grande Estratégia dos EUA, principalmente após 

a reorientação político-econômica observada desde os anos 1980 (PRICE-SMITH, 2015). Ela 

transparece direções quanto a ordem energética internacional a ser construída pelo hegêmona e 

estabelece a inclusão das economias produtoras na lógica dos mercados globalizados e 

financeirizados como sua principal estratégia para continuar exercendo influência significativa 

sobre o mercado petrolífero internacional, especialmente na parcela que compete à região do Golfo 

Pérsico51.  

Cruz (2012b) apresenta uma definição completa e pertinente de Grande Estratégia. De 

acordo com o autor,  

A grande estratégia compreende as orientações gerais que pautam a conduta de um Estado 

em sua relação com o mundo. Essas coordenadas, contudo, se realizam através de políticas 

                                                 
51 Note bem que o foco dessa orientação estratégica pós-reestruturação dos anos 1970 é priorizar a integração das 

regiões produtoras de petróleo na economia global, não restabelecer o controle das companhias internacionais de 

petróleo sobre o mercado internacional da commodity – embora essa seja uma de suas maiores consequências. Essa 

diferenciação deve ficar clara uma vez que corrobora a afirmação anterior sobre a maior autonomia das empresas 

petrolíferas em relação às vontades estatais nessa nova fase e possibilita a compreensão de que os objetivos da Grande 

Estratégia são mais amplos, não dependendo únicamente das companhias para ser bem sucedida. Ela oferec, portanto, 

outros meios de interferência sobre o mercado internacional de petróleo aos EUA.  
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particulares, funcional e /ou espacialmente diferenciadas. Em todas elas, a questão central 

para o Estado é a mesma: como compatibilizar o geral e o particular, como integrar a ação 

desenvolvida em dado setor ou em determinada área geográfica em uma perspectiva global 

cujo referente obrigatório é o conjunto da sociedade. (CRUZ, 2012, p. 18-19) 

 

 Ainda sobre esse conceito, alguns esclarecimentos devem ser feitos. O primeiro é que ele 

se referencia, de forma simples, a um padrão de comportamento de determinado Estado, 

apresentado em determinado período, referente a vários setores e/ou regiões. Isso significa que a 

Grande Estratégia não se refere a planejamentos precisos e elaborados das ações tomadas por esse 

Estado, por mais que essas ações reflitam as intenções do Estado em questão em determinado 

contexto não necessariamente previsto. Dessa forma, ela é resultado da observação de eventos 

passados que revelam tal padrão de comportamento, muitas vezes institucionalizado por se 

tornarem recorrentes – o que permite intuir acerca de ações futuras. Segundo, que ela não se resume 

a um somatório de discursos, doutrinas e documentos oficiais, da mesma forma que não é sinônimo 

de política externa. Esses elementos são levados certamente em consideração, pois quando tomados 

em conjunto acabam refletindo um padrão de médio e/ou longo prazo acima das divergências que 

podem apresentar quando isoladamente contrapostos entre si. Terceiro, ela é uma abordagem que 

busca evitar o tratamento do Estado apenas como ator unitário, valorizando os vários grupos que 

compõem a sociedade civil e a forma como são representados no processo político que produz 

esses elementos sobre os quais exerceram influência.  

 Nesse sentido, a Grande Estratégia integra o global e o setorial, e ao considerar o papel dos 

grupos setoriais dominantes, a forma como o sistema internacional constrange esses grupos de 

maneira diferente e como eles fazem para reivindicar suas demandas como algo de interesse geral, 

ela acaba por perceber uma coerência entre os dois níveis, perturbada em momentos de crise. Não 

se pode negligenciar, contudo, que a Grande Estratégia serve a um propósito geral: garantir a 

segurança nacional. O’Sullivan (2013) elucida: 

 
Uma grande estratégia é um conceito abrangente que guia um país em seu esforço em 

combinar seus instrumentos de poder nacional com o intuito de moldar o ambiente 

internacional e avançar em relação a objetivos de segurança nacional específicos. 

Geralmente, considera-se que ela tem três partes: uma visão do resultado desejado ou um 

conjunto de objetivos (fins); instrumentos ou ferramentas (caminhos) pelos quais esses 

objetivos são perseguidos; e os recursos (meios) disponíveis para se aplicar em seu 

esforço. (O'SULLIVAN, 2013, p. 32) 

 

Sendo a segurança energética aspecto essencial à segurança das nações, questões 

energéticas sempre fazem parte da Grande Estratégia dos Estados. De acordo com O'Sullivan 
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(2013), a energia desempenha papel importante nos três componentes mencionados. A segurança 

energética pode ser um fim em si mesmo, justificando ações políticas, diplomáticas, econômicas e 

estratégias militares para obtê-la a depender das capacidades de cada Estado; a disponibilidade de 

recursos energéticos pode servir como ativo para se promover e proteger outros interesses nacionais 

não-energéticos expostos na Grande Estratégia, como moldar o ambiente internacional a seu favor; 

e, por fim, a energia pode servir como o recurso (econômico) com base no qual o Estado avança 

em seus demais objetivos. 

Tendo esse conceito como pano de fundo, Lesser (1991) discorre sobre o papel do petróleo 

e do Golfo Pérsico na Grande Estratégia dos EUA de uma perspectiva histórica ao longo do século 

XX. Enquanto região petrolífera, o Golfo se destaca como região de importância por ser 

determinante na manutenção da segurança nacional em um sentido mais amplo, como por meio da 

prosperidade econômica, e por acabar promovendo os interesses dos EUA nas demais regiões. 

Assim, qualquer “estratégia efetiva tendo em vista o Golfo Pérsico e seus recursos petrolíferos 

sempre foi desenvovida no contexto de objetivos mais amplos, mais relacionados à grande 

estratégia.” (LESSER, 1991, p. 29) 

Segundo o autor, pode-se perceber que ao longo desse período a relação dos EUA com o 

Golfo se pauta por uma tradição estratégica denominada “liberal-marítima”. Essa tradição encara 

o mercado internacional de petróleo não apenas como uma fonte de vulnerabilidade a ser 

minimizada, mas como um ativo estratégico, deve ser ao máximo protegido e explorado. Essa 

postura mediante o mercado não ignora a ação militar, pelo contrário, pois “como garantidor último 

do acesso internacional aos recursos petrolíferos do Golfo Pérsico, os EUA não podem evitar uma 

estratégia ativa de acesso que incorpora instrumentos militares e políticos” (LESSER, 1991, p. 12).  

Adotar uma estratégia marítima de acesso signifca resguardar o livre acesso marítimo ao 

suprimento de petróleo, priorizando o livre comércio sobre o controle continental das reservas. 

Mais uma vez, o controle não é completamente descartado uma vez que todas as nações que 

defendem uma abordagem marítima podem formar uma coalizão em prol da manutenção do livre 

comércio. Por fim, o Golfo assume o status de esfera de interesse vital norte-americano, o que 

reforça que o objetivo dos EUA não é adquirir o controle sobre o petróleo, mas garantir o seu 

acesso e o de seus aliados sobre o recurso e se certificar que o controle desse recurso não passe 

para outra potência, regional ou não. Assim, o país busca preservar o status quo por meio da defesa 

de antagonismos regionais e da promoção de arranjos políticos favoráveis a nível local e regional.  
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Tratando mais especificamente do período de 1973 em diante, Lesser (1991) destaca como 

o acesso ao petróleo gradualmente se tornou mais associado à prosperidade internacional e à 

manutenção da ordem mundial. O período marcou algumas transformações quanto à estratégia 

estadunidense em relação aos suprimentos petrolíferos, especialmente aqueles provenientes do 

Golfo. A declaração de regiões vitais, as políticas de transferência de armas e a possibilidade de 

uso da força militar trouxe à tona debates acerca da legitimidade de intervenções militares na região 

para resguardar os fluxos petrolíferos, ameaçados inicialmente pela presença soviética, passando 

pelas decisões dos produtores e crescentemente por conflitos regionais.  

Stokes e Raphael (2010) corroboram a teorização de Lesser (1991) e atualizam o debate ao 

tratar da valorização crescente dos mecanismos de mercado na construção da Grande Estratégia 

dos EUA em relação às regiões petrolíferas vitais desde a década de 1970. Para os autores, essa 

valorização é consequência da constatação de que os mercados de energia são de natureza integrada 

e que essa natureza faz com que a segurança energética dos EUA não possa ser dissociada da 

segurança energética global.  

Assim, eles reafirmam que Grande Estratégia dos EUA, nesse âmbito, consiste em 

estabelecer e/ou estender sua hegemonia sobre as regiões produtoras do sul com o intuito de 

assegurar o controle sobre a oferta global de petróleo. Em outras palavras, o país busca controlar 

as codições sob as quais todos as demais nações importadoras recebem o recurso. Esse controle 

está intimamente relacionado à liberalização e desregulamentação dos mercados desses países, pois 

é criando um ambiente cada vez mais estável e atrativo para investimentos privados no setor 

petrolífero nessas regiões que os EUA vão conseguir reintroduzir e refortalecer a atuação das 

companhias de petróleo internacionais – historicamente seu maior esteio para exercer domínio 

sobre a indústria petrolífera internacional (STOKES E RAPHAEL, 2010; PRICE-SMITH, 2015). 

Para tanto, os EUA contam principalmente com a formação de alianças com os governos e elites 

governantes locais que apoiam reformas neoliberais, mesmo que não defendam valores 

democráticos, e com a interferência das instituições financeiras internacionais para derrubar 

barreiras protecionistas e promover melhorias em governança para combater o nacionalismo de 

recursos (STOKES E RAPHAEL, 2010; PRICE-SMITH, 2015). 

A transnacionalização das economias petrolíferas e sua consequente integração na 

economia global trabalham, portanto, a favor dos interesses nacionais norte-americanos ao 

providenciar uma maneira pela qual os EUA, novamente por meio das suas companhias, consigam 
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coordenar os fluxos internacionais de petróleo. Assim, parte da Grande Estratégia dos EUA 

consiste em criar uma estrutura na ordem energética mundial que seja compatível com a estrutura 

globalizada dos mercados internacionais, estrutura essa também arquitetada de forma a privilegiar 

o predomíneo dos EUA a partir da crise dos anos 1970. A abertura dos mercados dos países 

produtores para o capital transanacional constitui, assim, uma das formas de expropriação de 

recursos vitais pela potência hegemônica. E isso constitui uma das maneiras mais notáveis pelas 

quais os EUA buscam a segurança energética nacional.  

A transnacionalização do Sul, contudo, pode envolver o emprego de força militar para 

estabilizar as regiões produtoras e disciplinar forças políticas e sociais que eventualmente possam 

se opor à transancionalização dos mercados e à hegemonia dos EUA (STOKES E PAHAEL, 2010; 

PRICE-SMITH, 2015). Mesmo nesses casos, a intenção não é estabelecer um domínio aos moldes 

imperiais, com controle direto e territorial dos poços. É manter uma ordem hierárquica que melhor 

sirva aos interesses hegemônicos dos EUA com base no livre trânsito do capital transnacional sobre 

os mercados das regiões petrolíferas e que, ao mesmo tempo, beneficie o próprio capital e demais 

atores internacionais que também possam desfrutar dessa abertura, já que é deles que provém o 

apoio à hegemonia dos EUA e à continuidade da sua posição de garantidor último do suprimentos 

globais de energia – assim como ele já o é dos mercados financeiros internacionais.  

 A transnacionalização dos mercados, assim, acaba justificando por vezes o uso ilegítimo 

da força militar. Stokes e Raphael (2010) ressaltam como a violação das regras internacionais em 

nome da segurança nacional (que como ficou esclarecido, está relacionada à segurança energética) 

se torna uma atitude plausível para o hegêmona internacional. Ainda que o petróleo não justifique, 

por si só, uma intervenção militar, e que a Grande Estratégia para a região do Golfo Pérsico envolva 

objetivos políticos e econômicos mais amplos, não é incomum encontrar intervenções em regiões 

produtoras associadas à declarações em prol da defesa do “interesse nacional”.  

Como se pode perceber, a abordagem da Grande Estratégia elucida o padrão historicamente 

observado de interação Estado-Mercado estabelecido entre o Estado norte-americano e as suas 

companhias internacionais de petróleo, ao mesmo tempo em que não contradiz as contribuições de 

Krasner (1978). Ambas reconhecem a presença constante e crescente que o recurso energético tem 

na formulação das políticas nacionais e externa do país e a inserem dentro de um contexto maior, 

como parte integrante do plano hegemônico nacional. É por isso que se pode perceber um traço 

generalista na política energética norte-americana desde os anos 1970 que a caracteriza como 
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congruente até a atualidade, independentemente das administrações que assumiram o governo 

nacional. Nessa política, mecanismos de mercado e de defesa militar andam lado a lado, o primeiro 

minimizando o uso do segundo e o segundo sendo mantido como garantia de bom funcionamento 

do primeiro.  

Essa relação embricada entre energia, desenvolvimento econômico e segurança no caso dos 

EUA possui, portanto, desdobramentos internacionais, já que o país se impõe como potência 

hegemônica do sistema. Uma vez compreendido como o exercício hegemônico dos EUA foi 

alterado a partir das transformações sistêmicas da década de 1970 e como o país reagiu com o 

intuito de reorganizar seu predomínio na economia internacional e na ordem energética mundial, 

deve-se entender como a nova fase vivenciada pela economia internacional e pela ordem energética 

mundial geraram impactos entre si.  
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4 A ADAPTAÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL PETROLÍFERO AO MODO 

DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA FINANCEIRIZADO 

 

Como ficou demonstrado nos capítulos anteriores, o nível de preços do petróleo é uma das 

variáveis de maior impacto na economia internacional. A magnitude desse impacto, contudo, não 

é algo pré-determinado e depende tanto do comportamento de outras variáveis importantes em 

relação à economia internacional, como do contexto econômico e do grau de dependência do 

recurso apresentado por cada país. Os dois choques de preços dos anos 1970 foram as flutuações 

de preço de maior repercussão na história da indústria petrolífera, não apenas pelo aumento do 

nível de preços em si, mas pela forma brusca que esse aumento ocorreu em um curto intervalo de 

tempo52. Assim, eles inauguraram uma nova fase da indústria sob diversos aspectos, sendo o 

sistema de precificação do petróleo o mais notável deles.  

No início dos anos 1970, o sistema de precificação comandado pelas Sete Irmãs, cujo preço 

era definido em função do comércio de petróleo que acontecia majoritariamente entre essas 

empresas, foi então substituído por um sistema administrado pela OPEP. Esse sistema, que marcou 

a transição de poder das companhias multinacionais para os maiores países produtores quanto a 

determinação de preços, acabou sendo transitório e de curta duração: a coexistência de diferentes 

níveis de preços em um mercado de baixa transparência determinou o seu fim em 1975. Iniciou-se 

então um processo que consolidaria em meados da década de 1980 um novo sistema de precificação 

responsivo a um mercado internacional de petróleo verdadeiramente competitivo, que não era mais 

restrito às companhias de petróleo internacionais e nem tinha seus fluxos direcionados pelos países 

produtores. A pluralidade de demandantes e ofertantes que negociavam à vista garantiram, por 

meio da concorrência, a prática de um nível de preço que refletisse as condições de mercado 

(FATTOUH, 2011; MEDLOCK III E JAFFE, 2009).  

Nesse sentido, este capítulo busca identificar os meios pelos quais a configuração do atual 

sistema de precificação e do mercado internacional de petróleo por ele regido acabam por 

beneficiar os países desenvolvidos e centrais na economia internacional, geralmente identificados 

como importadores, dando a eles maior capacidade relativa de influenciar as condições de mercado 

                                                 
52 Analisando em termos reais, o aumento acumulado dos preços do petróleo ao longo do boom de 2002-2008 se 

equiparou ao aumento observado com os choques; contudo, o aumento dos anos 2000 foi comparativamente mais 

gradual e temporalmente melhor distribuído (MEDLOCK III E JAFFE, 2009). 



 

133 

 

sob às quais todos os demais estão submetidos. Dentre esses países que se encontram em posição 

privilegiada, ou pelo menos equiparada, de controle de mercado, destacam-se os EUA, ao fim os 

mais favorecidos pela nova ordem. Para tanto, tratar-se-á inicialmente da atual estrutura do 

mercado internacional de petróleo, à vista e futuro, passando a um entendimento mais profundo do 

processo de determinação de preços e, por fim, serão comparativamente abordados os efeitos que 

as variações do nível de preços podem causar em países desenvolvidos e em desenvolvimento e 

nos demais agentes do mercado petrolífero, notadamente as companhias de petróleo internacionais.  

 

4.1 O sistema de precificação de mercado: compreendendo a atual estrutura do mercado 

internacional de petróleo 

 

As mudanças observadas no mercado internacional de petróleo a partir da década de 1970 

como resultado da consolidação do nacionalismo de recursos nos principais países produtores estão 

intimamente relacionadas ao desenvolvimento do mercado de capitais com o intuito de abarcar o 

setor petrolífero por meio do surgimento do mercado de derivativos especificamente para o 

petróleo cru e seus derivados.  

O mercado de capitais, que é um dos quatro mercados que compõem os mercados 

financeiros, assume importância no cenário energético por ser aquele “em que são criadas as 

condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, através da emissão 

de instrumentos financeiros, com o objetivo principal de financeiar suas atividades ou viabilizar 

projetos de investimentos” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2014), evitando-se, por 

vezes, a necessidade de se recorrer aos mercado de crédito – liderado pelos bancos. É no mercado 

de capitais que são negociados os derivativos, contratos de liquidação futura cujos preços remetem, 

isto é, derivam dos preços de outros ativos e podem ser de quatro tipos: à termo (também chamado 

de mercado à vista na literatura específica à indústria petrolífera), futuro, opções e swaps (aqui 

comumente aglomerados sob a terminologia “futuro”) (COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS, 2014). Assim, os mercados de derivativos lidam com os papéis relacionados à 

compra e venda, à vista e futura, da própria commodity e seus derivados, e a compra e venda de 

ações, debêntures e demais tipos de derivativos das companhias petrolíferas de capital aberto. Essas 

operações são realizadas no mercado primário, quando os títulos emitidos são adquiridos 

diretamente pelos investidores “finais”, e no mercado secundário, quando após adquiridos no 
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mercado primários são renegociados entre terceiros. As bolsas de valores, assim como os mercados 

de balcão organizados e não organizados, são os locais onde essas operações se realizam e que 

acabam refletindo o nível de sofisticação e transparência de todo o mercado financeiro ao qual se 

referem (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2014).  

 

4.1.1 O desenvolvimento do mercado à vista de petróleo 

 

A demonstração de poder da OPEP representada pelo choque de preços de 1973 acabou 

levando à mudança de outros parâmentros nos mercados energéticos que ultrapassavam o novo 

sistema de precificação do petróleo. Depois que a OPEP se reuniu e consentiu em estabilizar os 

preços em torno da proposta saudita, o petróleo do tipo leve saudita se tornou a principal referência 

para a os preços praticados em ambos os mercados. Isso significa que o preço de todos os demais 

tipos de petróleo, a depender de sua qualidade, eram determinados com base no preço do petróleo 

extraído na Arábia Saudita, que por sua vez era determinado pelo país em consenso com a OPEP 

(YERGIN, 2010).  

Outro fator de mudança permanente se refere ao aspecto de volatilidade que os mercados 

passaram a apresentar devido às bruscas variações de preços em curtos espaços temporais, nunca 

antes apresentados. A volatilidade de preços e consequente volatilidade de mercado ocasiou o 

surgimento de uma nova necessidade: a de se estabelecer previsões de mercado. A lógica dessas 

previsões mercadológicas se assemelha a lógica da previsibilidade dos mercados financeiros, em 

que a psicologia de mercado associada à análise de tendências históricas têm papel fundamental. 

Sobre a importância que essas previsões adquiriram, Yergin (2010) afirma:  

Antes de 1973, isso não era realmente necessário. As alterações de preço eram de 

centavos, não de dólares e durante muitos anos os preços mantiveram-se mais ou menos 

estáveis. Depois de 1973, entretanto, as previsões vieram à luz. Afinal, a flutuação do 

preço do petróleo era agora decisiva não apenas para a indústria energética, mas também 

para os consumidores e para uma multiplicidade de negócios de linhas aéreas e bancos às 

cooperativas agrícolas, para os governos nacionais e para a economia internacional. Todo 

mundo agora parecia estar envolvido no negócio das previsões: as companhias de petróleo, 

os governos, os bancos centrais, as organizações internacionais, corretoras e bancos. 

(YERGIN, 2010, p. 760) 

 

Ainda que o choque de oferta subsequente tenha consolidado essa nova estrutura de 

mercado entre os Estados produtores e as companhas multinacionais, ela também incitou a procura 

por uma alternativa à tirania de preço dos produtores. Sem acesso garantido às reservas de petróleo 
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dos países da OPEP após a onda de nacionalizações, as companhias internacionais de petróleo, 

refinarias independentes, companhias estatais, câmaras de comércio e demais negociantes de 

petróleo individuais se voltaram ao sistema de comércio paralelo para satisfazer suas demandas 

(YERGIN, 2010; FATTOUH, 2011). Assim, eles provocaram o desenvolvimento dos chamados 

mercados à vista, que até então tinham papel secundário no cenário energético internacional em 

que cerca de 92% do comércio petrolífero se dava por meio de contratos de fornecimento 

negociados entre companhias internacionais privadas e Estados produtores ou entre as próprias 

companhias53 (YERGIN, 2010).  

O mercado à vista deixou de ser apenas um mecanismo de manutenção de equilíbrio como 

era na época em que o sistema de precificação das Sete Irmãs vigorava e se tornou preponderante 

com o súbito aumento da demanda, fazendo com que seus preços alcançassem o dobro dos oficiais 

pela primeira vez na história ainda em 1979 (FATTOUH, 2011). O abandono dos contratos de 

longo prazo dos produtores da OPEP levou à sua própria participação no mercado à vista, que 

chegou a comercializar mais da metade do volume do comércio mundial de petróleo e vivenciou 

uma escalada de preços que só teve fim por volta de 1983, quando houve uma retomada do 

excedente de produção mundial ocasionada pelo aumento da produção de países não-OPEP 

(excedente esse também comercializado no mercado à vista) e uma desaceleração da demanda com 

a situação de recessão internacional gerada pelo aumento anterior dos preços oficiais no choque de 

1979 (YERGIN, 2010).   

Assim, após apenas uma década da primeira tentativa dos países produtores da OPEP em 

deter o controle sobre os preços de seus próprios recursos energéticos, a sua participação na parcela 

de mercado mundial havia caído de 51% para 28% e a condição de livre concorrência do mercado 

à vista levou a uma uniformização dos preços praticados mundialmente em torno de um nível que 

não correspondia às ambições desses produtores e, mais que isso, não era mais determinado 

segundo suas vontades (FATTOUH, 2011). Tudo indicava que nesse novo cenário provocado pela 

insatisfação dos ofertantes, seriam os demandantes a saírem favorecidos.  

Como foi historicamente observado, a eterna dinâmica de ação e reação entre demandantes 

e ofertantes de petróleo em resposta às oscilações de preço praticados transformava situações de 

                                                 
53 Note que a prevalência de negociações comerciais no mercado à vista não elimina a possibilidade de se continuar 

efetivando contratos de fornecimento de longo prazo como costumava ser predominante nos sistemas de precificação 

anteriores. Esse tipo de arranjo fixo, contudo, não entra na análise dos movimentos do mercado à vista segundo a 

literatura especializada.  
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escassez de oferta em situações de abundância e vice-versa, de forma cíclica. Essa nova 

organização do mercado petrolífero internacional, com a proeminência do mercado à vista, acabou 

fazendo do petróleo uma “outra mercadoria qualquer” (YERGIN, 2010, p. 817), a ser 

comercializada em um mercado que se estruturara de forma competitiva e que acabava por 

fortalecer a perspectiva dos demandantes que não precisaram se conformar com a prática de preços 

abusivos. 

Em suma, o novo sistema de precificação não garante para as companhias multinacionais 

preços tão competitivos e lucros tão expressivos quanto na época em que as concessões e contratos 

de fornecimento de longo prazo vigoravam, contudo, esse sistema consegue impedir a 

determinação discricionária de preços pelos maiores países produtores. É por isso que ainda assim 

pode-se considerar que houve uma virada em favor dos demandantes a partir da vitória do mercado 

livre, que ficou completa com o ínicio da comercialização da commodity no mercado futuro da 

bolsa de valores de Nova Iorque (NY, da sigla em inglês) e, posteriormente, nos maiores mercados 

financeiros do mundo. 

 

4.1.2 O desenvolvimento do mercado futuro de petróleo 

 

A bolsa de futuros de NY, denominada New York Mercantile Exchange (NYMEX, da sigla 

em inglês), foi fundada em 1872 com o intuito de comercializar laticínios de 72 comerciantes da 

cidade. Poucos anos depois passou a comercializar ovos e em 1941 a negociação de batatas foi 

agregada. Esta última, por sua vez, se tornou grande fonte de instabilidade, arriscando a existência 

da própria bolsa na segunda metade da década de 1970. A introdução de novos produtos no 

mercado de futuros foi a garantia de lucratividade e consequente sobrevivência da bolsa de futuros. 

O contrato de óleo para aquecimento doméstico, inserido em 1978, foi o primeiro produto a 

compensar a instabilidade provocada pela commodity agrícola, seguido pelos futuros da gasolina 

em 1981 e, finalmente, pelos futuros em petróleo cru em 1983. (YERGIN, 2010; MEDLOCK III e 

JAFFE, 2009).   

A comercialização de futuros do petróleo cru foi introduzida na NYMEX como mais um 

meio de diminuir a volatilidade da comercialização do petróleo em favor dos demandantes, que 

recuperariam grande parte de seu controle sobre o nível de preços ao forçar os ofertantes da OPEP 

a agirem sob ou minimamente consideraram as leis de mercado antes de determinarem niveis de 
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preços e quotas de produção arbitrariamente. Sobre a introdução do petróleo cru nos mercados 

futuros,  

Quando uma mercadoria é muito vendida em mercados à vista, com preços que são 

voláteis e incertos, compradores e vendedores tentam achar um mecanismo que 

miniminize seus riscos. Foi assim que nasceram as bolsas de futuro, que permitem a um 

comprador adquirir o direito de comprar a mercadoria em alguma data futura a um preço 

específico, pré-determinado. Ele pode fechar seu preço de compra, conhece seu risco. Da 

mesma forma, um produtor pode dispor de seu produto antecipadamente, mesmo antes de 

sua produção ou, no caso de produtos agrícolas, antes da safra. Ele também fecha seu 

preço. Tanto comprador quanto vendedor tentam neutralizar as perdas. Seu objetivo é 

minimizar os riscos e reduzir sua exposição à variação de preços. A “liquidez” é fornecida 

pelos especuladores que esperam lucrar colocando-se do lado certo das variações entre 

oferta e procura – e pela psicologia do mercado. […] A medida que a economia mundial 

se tornou menos estável nos anos 1970 e as regulamentações foram progressivamente 

abolidas, as bolsas de futuro surgiram para o ouro, os juros, as moedas e, finalmente, o 

petróleo. (YERGIN, 2010, p. 820-821) 

 

A NYMEX desde então se manteve como o mercado de capitais de maior comércio de 

futuros em petróleo no mundo (PARSONS, 2010), sendo que seus altos níveis de sofisticação e 

credibilidade internacionais propiciaram o desenvolvimento e a comercialização de vários 

derivativos financeiros de petróleo cru e derivados. Gabillon (1991) sintetiza:  

 
Nos últimos anos tem havido um desenvolvimento massivo de produtos financeiros 

derivativos nos mercados de petróleo. O principal interesse veio de grandes usuários finais 

de energia que encontraram neles uma oportunidade bem-vinda de definir preços fixos ou 

máximos para suas ofertas durante um período de tempo. Companhias de petróleo e 

comerciantes de petróleo se tornaram capazes de providenciar swaps ou opções 

personalizados segundo as necessidades específicas de usuários finais. Tudo começou 

com a comercialização de swaps de produtos petrolíferos refinados de baixo prazo de 

maturação. Logo depois, emergiu um novo interesse em swaps e opções de longo prazo 

de maturação para petróleo cru. Ao mesmo tempo, várias instituições financeiras lançaram 

títulos e garantias de opção relacionados ao petróleo. A maioria desses instrumentos de 

longo prazo eram baseados no preço do West Texas Intermediate (WTI) devido à liquidez 

dos contratos de opções e futuros comercializados na New York Mercantile Exchange 

(NYMEX). (GABILLON, 1991, p. 01, tradução nossa) 

 

Esse enunciado permite a identificação de outras características do mercado futuro de 

petróleo, inauguradas no mercado estadunidense, reconhecidas e/ou adotadas pelos demais 

mercado de capitais mundiais e até hoje persistentes. A começar pelos seus 

participantes/investidores. O estímulo ao desenvolvimento de produtos financeiros relacionados à 

indústria petrolífera veio das companhias petrolíferas, mais privadas que públicas, e das demais 

empresas que estão ativamente inseridas no mercado físico de petróleo, como as refinarias e casas 

de comércio especializadas. Esses demandates e ofertantes são comumente denominados de 

“negociantes comerciais” e usam do mercado futuro para se salvarguardar contra o risco de sofrer 
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quaisquer prejuízos significativos em seus negócios petrolíferos com alterações de preço 

inesperadas, ou como se denomina nos mercados financeiros, fazer hedge (MEDLOCK III e 

JAFFE, 2009).  

Todavia, as inovações financeiras possibilitaram que o petróleo se tornasse um ativo 

financeiro como qualquer outro (PARSONS, 2010), oferecendo a possibilidade de se obter grandes 

lucros com a especulação em torno das variações do seu nível de preços e dos preços de seus papéis. 

Assim, a partir da década de 1990 o mercado futuro de petróleo virou alvo da participação de 

“negociantes não-comerciais” ou especuladores, aqueles não envolvidos ou interessados no 

comércio da commodity fisica (MEDLOCK III e JAFFE, 2009; DOMANSKI E HEATH, 2007).  

Uma inovação financeira particularmente atraente aos especuladores são os Index Funds. 

São fundos mútuos de investimento que se assemelham a qualquer outro investimento em carteira, 

pois buscam minimizar o risco por meio da diversificação de ativos ao atrelá-lo ao desempenho de 

um índice que considera em sua composição contratos futuros de commodities (PARSONS, 2010; 

IRWIN E SANDERS, 2010). O primeiro índice direcionado às commodities foi criado em 1991 

pelo Goldman Sachs e vendido à Standard & Poor’s (S&P) em 2007. O S&P GSCI investe em 

futuros de energia, de metais industriais, de metais preciosos, de produtos agrícolas e de produtos 

pecuários. Como o mercado futuro de energia é um dos mais líquidos do mundo, o índice prioriza 

esse setor e lhe reserva cerca de 70% de sua composição, sendo que dessa parcela aproximadamente 

50% corresponde ao petróleo cru (PARSONS, 2010; STANDARD & POOR’S, 2017). Outros 

índices do tipo foram criados, sendo que o Dow Jones-AIG Commodity Index também costuma ser 

procurado como referência do nível de inflação mundial (PARSONS, 2010). Com isso, ao fim dos 

anos 2000 os negociantes não-comerciais, notadamente fundos hedge, fundos de pensão e bancos 

de investimento, já constituíam cerca de 50% dos detentores de ativos no mercado de futuros dos 

EUA (MEDLOCK III e JAFFE, 2009).  

O pioneirismo da bolsa de futuros estadunidense em comercializar contratos futuros de 

petróleo cru levou a outra mudança no mercado de capitais evidenciada por Gabillon (1991), que 

é a adoção do West Texas Intermediate (WTI) em substituição ao petróleo leve saudita como o 

principal benchmark54 desses mercados ao redor do mundo ainda em 1983. Assim, o petróleo 

                                                 
54 Os tipos de petróleo caracterizados como benchmarks são a centrais para a precificação do petróleo cru em transações 

realizadas nos mercados à vista e futuro, em contratos físicos e financeiros. Assim, são usados como referência por 

companhias petrolíferas, bancos e governos (que também o usam como base nos cálculos de cobrança de impostos no 

setor) (FATTOUH, 2011). 
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produzido na região de maiores níveis de produção e refino dos EUA se tornou a primeira 

referência de qualidade e de formação de preço para a maioria dos derivativos financeiros em 

petróleo comercializados internacionalmente, possuindo ativos atrelados a ele nas praças 

financeiras mais relevantes e se consolidando como padrão de referência líder desses ativos no 

mercado financeiro internacional até os dias de hoje. É bem verdade que o país constitui o maior 

mercado de petróleo do mundo, considerado seus níveis de produção, consumo, refino e a 

superioridade relativa de seu mercado financeiro dedicado ao setor petrolífero (FATTOUH, 2011), 

mas ainda assim ele não detém uma posição no mercado internacional de petróleo tão determinate 

como a de swing producer.  

Para que determinado benchmark seja considerado válido no mercado financeiro, ele deve 

atender a pelo menos três critérios: o volume da produção nacional que o baseia deve ser 

internacionalmente significativo, o mercado à vista do país não pode ser limitado, e o mercado 

futuro nacional deve ser líquido (FATTOUH, 2011). A escolha pelo WTI já àquela época 

demonstra, portanto, que uma capacidade superior de influenciar físicamente o mercado 

internacional de petróleo por si só não é suficiente para justificar a adoção de determinado produto 

nacional como padrão de referência internacional – além disso, é preciso que o país produtor em 

questão detenha um ambiente econômico e um posicionamento na política internacional 

considerados “adequados” pela comunidade internacional, ou seja, devem ser promissores e 

condizentes com práticas neoliberais de mercado e não antagonistas à ordem estabelecida. São 

esses os principais requisitos que garantem o contínuo desenvolvimento e estabilidade do mercado 

internacional de petróleo, tanto em seu aspecto real quanto financeiro (e, de quebra, essas 

características também impulsionam a expansão global do capitalismo).  

Essa constatação pode ser confirmada a partir da análise dos outros dois benchmarks 

petrolíferos mais usados no mercado financeiro atualmente: o Brent e o Dubai-Oman. O Brent 

remete à produção petrolífera do Mar do Norte e é o benchmark mais usado globalmente para a 

precificação do petróleo cru, superando o WTI nesse quesito55. Cerca de 70% do comércio de 

petróleo o utiliza como base e, diferentemente do WTI que foi viabilizado em conjunção com o 

                                                 
55 Comparativamente, o volume internacional de petróleo precificado segundo o Brent é maior que aquele que se baseia 

no WTI; contudo, é o WTI que “lastreia” o Light Sweet Crude Oil Futures Contract, o contrato futuro de petróleo cru 

de maior liquidez e mais comercializado do mundo desde a sua criação em 1983 – para se ter uma noção, entre 2007 

e 2010, a taxa de crescimento anual do volume desses contratos comercializados no mundo foi de 27%, totalizando 

cerca de 14 milhões de contratos. O WTI também mantém sua relevância internacional por ser usado como referência 

para a precificação do petróleo importado pelos EUA e daquele produzido nacionalmente (FATTOUH, 2011). 
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desenvolvimento do mercado de futuros, o Brent surgiu nos anos 1980 tendo por objetivo o 

mercado físico de petróleo, se inserindo aos poucos no mercado financeiro à medida que as 

necessidades de seus participantes evoluíam (FATTOUH, 2011).  Assim como o WTI, o petróleo 

cru do tipo Brent é extraído e comercializado por várias companhias petrolíferas internacionais de 

diferentes nacionalidades.  

Já o benchmark de Dubai, de Oman ou fruto de uma combinação de ambos servem de 

referência para a precificação de cerca de 94% do petróleo produzido na região do Golfo e 

encaminhado para o mercado asiático (FATTOUH, 2011). O petróleo de Dubai se tornou o 

benchmark do Golfo Pérsico, ocupando o lugar deixado pelo petróleo saudita, em meados dos anos 

1980 por ser um dos poucos que já estavam disponíveis para a comercialização no mercado à vista. 

Sua produção ficava a cargo da Dubai Petroleum Company, que não é uma companhia petrolífera 

nacional, mas uma subsidiária da Conoco-Phillips (companhia petrolífera multinacional norte-

americana e a maior do mercado que não teve como origem a St. Oil) que agia em nome de um 

consórcio de outras companhias internacionais na qual a própria Conoco-Phillips tinha a maior 

participação (FATTOUH, 2011). Contudo, a decisão do governo de Dubai em não renovar a 

concessão para a Dubai Petroleum Company em 2007, deixando-a a cargo da nova companhia 

petrolífera nacional totalmente estatal, associada à queda no nível de produção levaram à quase 

que completa substituição desse benchmark pelo de Oman (FATTOUH, 2011).  

A produção de petróleo de Oman é signficativa e não conta com nenhum tipo de restrição 

em volume de extração e destino comercial, já que o país não faz parte da OPEP. Aproximadamente 

90% da produção nacional é controlada pela PDO, companhia cuja propriedade se divide entre o 

governo (60%) e companhias petrolíferas multinacionais (nenhuma estadunidense) (FATTOUH, 

2011). Ele ainda é um benchmark em fase de consolidação e não é completamente dissociado de 

Dubai, mas já corresponde aos requisitos relatados.  

Os benchmarks, portanto, são centrais ao sistema de precificação de petróleo no mercado à 

vista e futuro, sendo eles mesmos a base para a geração de diferentes derivativos financeiros. Eles 

acabam criando e centralizando em si diversas “camadas financeiras”, que se interrelacionam e 

complexificam ainda mais a formação dos preços do petróleo e o gerenciamento de risco dos 

agentes participantes do mercado. Também podem servir de referência ou entrar na composição de 

outros índices e ativos financeiros que à primeira vista parecem não possuir relação com o petróleo, 

mas acabam sofrendo reações em cadeia com qualquer alteração mais significativa no mercado 
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petrolífero internacional (FATTOUH, 2011). Nesse sentido, apenas centros financeiros bem-

estruturados possuem mecanismos capazes de lidar com tamanho fluxo de informações e 

interconexões que ocorrem 24h por dia.  

Assim, por mais que os países-membros da OPEP controlem parcelas significativas da 

produção petrolífera mundial, é improvável que o petróleo de algum deles venha a se tornar base 

para o sistema de precificação mundial enquanto suas indústrias petrolíferas nacionais se 

mantenham controladas por companhias estatais e seus mercados financeiros permaneçam 

ilíquidos. A diversificação dos agentes envolvidos nas atividades de upstream desses países e/ou a 

sua inserção no movimento de globalização e financeirização da economia internacional a cada dia 

se tornam mais necessários caso esses países queiram desfrutar dos tais benefícios da reprodução 

do capital, ampliados pela arquitetura do sistema financeiro internacional que emergiu na década 

de 1970.  

Mais uma vez, os países centrais do sistema saem privilegiados, principalmente aqueles que 

aliam um alto desempenho econômico, produtivo e financeiro, à existência de praças financeiras 

sofisticadas e tradição na história da indústria petrolífera global. Inglaterra e EUA correspondem a 

essa descrição, mas os EUA ainda contam com mais uma vantagem comparativa: esses 

benchmarks, seus derivativos e quaisquer outras transações efetivadas nos mercados financeiros 

mundiais relacionadas direta ou indiretamente ao setor petrolífero são majoritariamente 

denominadas na moeda internacional, ou seja, em dólar. Tal fato reposiciona a política monetária 

estadunidense como prioritária na economia internacional pelos impactos que pode gerar a nível 

global e reforça a argumentação anterior que posiciona os EUA como o país que tem capacidade 

de influência superior sobre o mercado internacional de petróleo entendido em sua totalidade.  

Sobre as transformações que caracterizaram o início da década de 1980 e a consequente 

ascensão da influência estadunidense no mercado de petróleo internacional, Yergin (2010) relata:  

A mudança para o mercado de commodities foi facilitada por uma alteração fundamentadal 

na indústria. Com o descontrole nos preços do petróleo e o fim de vários outros tipos de 

controle, os Estados Unidos não estavam mais isolados do mercado internacional do 

petróleo. Na verdade, tornavam-se agora intimamente ligados ao resto do mercado. Os 

Estados Unidos não apenas eram o maior país consumidor, mas, como resultado da queda 

da produção mundial, a produção americana chegava a totalizar 25% do petróleo do 

mundo livre. A produção era altamente orientada para o mercado e podia fazer sentir sua 

influência no resto do mundo. Um tipo especial de óleo cru americano chegou a tornar-se 

o novo líder na indústria mundial. (YERGIN, 2010. p. 825) 
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Vale ainda observar que o mercado de derivativos para o petróleo e seus derivados, mesmo 

que tenha contado com o estímulo da reestruturação da indústria petrolífera para se estabelecer, 

teve muito de seu desenvolvimento propiciado e orientado segundo os processos de 

desregulamentação e liberalização que aconteciam em toda a economia internacional sob a adoção 

do SFI de padrão dólar-flexível. Assim, as inovações financeiras do mercado de petróleo 

acompanharam o ritmo ditado pelas inovações dos mercados financeiros internacionais, da mesma 

forma que aconteceu em relação às demais commodities energéticas, minerais e agrícolas, 

reservadas as devidas proporções e suas particularidades.  

 

4.1.3 O sistema de precificação de mercado: a definição de preço dos benchmarks e o debate 

entre os fundamentos e os fatores especulativos de mercado 

 

A consolidação do mercado à vista e do mercado futuro de petróleo reafirma a dupla 

dimensão da commodity sob a vigência do sistema de precificação coordenado pelo mercado 

(FATTOUH 2010; 2011). Antes de se tornar um ativo financeiro, o petróleo cru é um produto 

físico, produzido, comercializado e entregue como qualquer outro. Como tal, ele está submetido às 

leis do mercado, à dinâmica básica de oferta e demanda na determinação de preços. Esse fato não 

deixou de ser verdade, contudo, a “financialização” do mercado de petróleo56 também torna o nível 

de preços da commodity responsivos ao desempenho de seus derivativos financeiros.  

Assim, tanto o âmbito físico quanto o âmbito financeiro são relevantes para a precificação 

do petróleo (FATTOUH, 2011; IRWIN E SANDERS, 2010). Questões que se referem ao âmbito 

físico, ou seja, questões que influenciam as negociações que acontecem no mercado à vista, como 

níveis de produção/oferta, formação de estoques, variações de demanda e fluxos comerciais são 

comumente chamados de fundamentos do mercado de petróleo. Já as questões de natureza 

financeira, ou seja, aquelas relacionadas ao mercado de futuros, à exemplo da negociação de 

derivativos, flutuação de índices financeiros e variação nas expectativas e preferência de 

investidores são comumente denominadas como a especulação do mercado de petróleo.  

                                                 
56 Termo adotado em Fattouh (2011), e em Fattouh, Kilian e Mahadeva (2012). Segundo os autores, “Enquanto a 

definição do termo financialização permanece vaga, ela captura a aceitação crescente de derivativos do petróleo como 

um ativo financeiro por uma ampla variedade de participanetes de mercado incluindo hedge funds, fundos de pensão, 

companhias de seguro, e investidores isolados. Inovações financeiras providenciam o acesso fácil e barato aos 

instrumentos financeiros como futuros, opções, index funds, e Exchange-Traded funds. (FATTOUH, 2011, p. 6) 
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De maneira mais intuitiva, a determinação do nível de preço do petróleo deveria 

corresponder à seguinte lógica: o preço à vista, que é aquele adotado nas transações comerciais 

físicas do produto, deve refletir as condições de oferta e demanda existentes no mercado. Já o preço 

do mercado futuro (que não é o preço à vista que o petróleo terá de fato no futuro, mas o preço à 

vista determinado em contrato ao qual serão efetivadas determinadas transações em um momento 

futuro), deve apresentar uma convergência em relação ao preço à vista, já que as expectativas dos 

agentes acerca das variações que esse preço irá sofrer em determinado momento futuro tem por 

base as condições e os sinais que o mercado à vista tem transparecido.  

Essa linha de raciocínio não está errada, entretanto, no mercado de petróleo internacional 

essa lógica se complica: o preço à vista não corresponde apenas aos fundamentos do mercado, mas 

também aos fatores especulativos. Assim, o preço praticado no mercado futuro é, em alguma 

medida, causa e consequência do preço à vista. A relação entre as duas esferas acontece no 

momento de definição do preço do benchmark, que é o preço “oficial” de mercado, o preço usado 

como referência na fórmula de precificação57 utilizada na negociação de cada contrato efetivado 

no mercado à vista – e que, consequentemente, também se torna o preço de referência adotado na 

negociação de qualquer derivativo financeiro relacionado ao setor petrolífero (FATTOUH, 2010; 

2011).  

Resta compreender, portanto, como são definidos o preço dos benchmarks. O primeiro 

gargalo na determinação do preço à vista está no fato de que não há um sistema que consiga 

monitorar e registrar constantemente os preços fixados nos contratos físicos negociados 

diariamente como ocorre com o preço do mercado futuro. Há um atraso no acesso à informação 

tanto dos preços que estão sendo adotados no momento presente, quanto no volume de petróleo 

sendo negociado a cada contrato, isto é, no volume da oferta e demanda que estão sendo alterados 

no mercado. Assim, os preços que são publicamente reportados e adotados como os preços à vista 

de cada um dos benchmarks, na verdade, são preços estimados, que não correspondem estritamente 

às condições atuais do mercado, mas às condições que ele apresentou em um curto espaço de tempo 

anterior (FATTOUH, 2010).  

                                                 
57 A fórmula de precificação consiste no método mundialmente utilizado na determinação do preço do petróleo cru em 

cada contrato efetivado no mercado à vista. Esse método de precificação tem aceitação mundial porque oferece duas 

vantagens em relação a qualquer outro método já utilizado: a primeira é que, tomando um benchmark por referência, 

o preço do petróleo negociado em questão vai sofrer reduções ou adições de valor segundo sua qualidade e segundo a 

demanda e oferta do mercado para essa qualidade de petróleo. A segunda é que ela consegue cobrir o risco de preço 

associado ao tempo percorrido entre o fechamento do negócio e o tempo de entrega do carregamento. 
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As empresas responsáveis por fazer essa estimativa são denominadas de Pricing Reporting 

Agencies (PRAs, da sigla em inglês). Cada uma dessas empresas adota uma metodologia própria 

para obter acesso aos dados do mercado, realizar essas estimativas e identificar o “real” preço do 

petróleo e se certificar que esse processo de identificação seja o mais preciso e eficiente possível. 

Assim, não basta que cada contrato negociado nos mercados à vista e futuro especifiquem o 

benchmark que vão usar como referência, mas também a PRA que realiza o cálculo desse 

benchmark58 (FATTOUH, 2010). A questão central é que, independentemente da metodologia 

utilizada, o retardo do acesso que essas empresas têm em relação ao mercado faz com que elas 

recorram ao diferencial existente entre o preço adotado nos contratos negociados à vista para 

entrega futura e o preço determinado em algum derivarivato financeiro, como o contrato futuro ou 

swap, para estimar os preços de cada um dos benchmarks. É principalmente por meio desse 

diferencial que a dimensão financeira do mercado de petróleo internacional acaba interferindo na 

dimensão física e vice-versa (FATTOUH, 2009; 2010; 2011).  

Assim, pode-se argumentar que sem essas camadas financeiras não seria possível 

‘descobrir’ ou ‘identificar’ os preços do petróleo no atual sistema de precificação de 

petróleo. Na realidade, os preços do petróleo cru são juntamente ou co-determinados nas 

duas dimensões, dependendo das diferenças em timing, localização e qualidade do 

pretróleo cru. (FATTOUH, 2011, p. 9, tradução nossa) 

 

Dado a importância que a dimensão financeira assume no mercado de petróleo 

internacional, muito questiona-se sobre os impactos que as atividades especulativas promovidas 

pelos participantes não-comerciais exercem sobre o nível de preços, isto é, sobre uma possível 

relação entre o aumento da postura especulativa dos investidores no mercado petrolífero observado 

nas últimas duas décadas e a volatilidade dos preços e do mercado em si59. O boom dos preços do 

petróleo entre 2003 e 200860 serviu de estudo de caso para diversos especialistas verificarem se tais 

aumentos constituíam uma bolha especulativa do mercado da commodity, uma vez que a magnitude 

                                                 
58 Fattouh (2010; 2011) destaca o poder que essas agências detém sobre o mercado internacional de petróleo por serem 

as instituições que têm delimitam os preços de referência a serem utilizados por todos os agentes de mercado e  por 

terem a liberdade de escolha sobre a melhor forma de calcular esse preço.   
59 Autores como Fleming e Ostdiek (1998) defendem que a introdução de derivativos e, consequentemente, o aumento 

da especulação não são causas do aumento da volatilidade do mercado, mas sim a queda de regulamentação desses 

mercados desde os anos 1970.  
60 Em 2003 o barril de petróleo que custava cerca de 30 dólares passou por aumentos de preços sucessivos até meados 

de 2008, quando passou a custar mais 140 dólares. Esse aumento foi seguido por um movimento brusco de queda dos 

preços, que finalizaram aquele ano abaixo dos 40 doláres.  
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das alterações de preço observadas poderia não encontrar correspondência nas alterações dos 

fundamentos do mercado petrolífero no mesmo período.  

Não se nega que a especulação exerça alguma influência sobre a determinação dos preços 

do petróleo, até porque atividades especulativas são inerentes ao mercado financeiro e já foi 

comprovado que a dimensão financeira é considerada no processo de formação desses preços 

(FATTOUH, 2010). Estudos têm sido conduzidos e algumas correlações já foram comprovadas, a 

exemplo da demonstração de Kilian e Alquist (2010) de que os preços dos futuros de petróleo e 

seus spreads são um dos melhores instrumentos de previsibilidade do preço à vista. De maneira 

geral, percebe-se que as atividades especulativas são responsivas aos movimentos de toda a sorte 

de indíces econômicos que permeiam a indústria petrolífera internacional. Todos esses índices, 

ainda que não possam ser completamente elencados, possuem algo em comum que permite tratá-

los com generalidade: todos impactam, em maior ou menor grau, as expectativas dos agentes e são 

essas expectativas que são capazes de conduzir a variações nos preços à vista, futuro e, como 

consequência, nos próprios fundamentos de mercado (KILIAN E ALQUIST, 2012; FATTOUH, 

2010). A estabilidade das expectativas dos agentes comerciais e não comerciais do mercado é, 

portanto, central à estabilidade de preços, e ela depende diretamente da diminuição das incertezas 

desses agentes por meio da promoção de maior transparência e disponibilidade de dados acerca do 

mercado internacional de petróleo61.  

Contudo, o que se concluiu com o boom de 2003-2008 é que, reservadas as devidas 

proporções, os choques da década de 1970 ainda são representativos por continuarem ilustrando 

que, por mais discrepante que o aumento de preços do petróleo possa parecer à primeira vista, esses 

aumentos refletem quase que plenamente alterações nos fundamentos de mercado (IRWIN E 

SANDERS, 2010; PARSONS, 2010; MEDLOCK III e JAFFE, 2009; FATTOUH, KILIAN, 

MAHADEVA, 2012). Assim, qualquer agente público ou privado que busque exercer influência 

sobre o nível mundial de preços do petróleo deve majoritariamente ter a capacidade de influenciar 

esses fundamentos, ou seja, a dimensão fisica dos mercados de petróleo.  

Essa relação de correspondência entre a variação do nível de preços do petróleo e as 

condições apresentadas pelos fundamentos de mercado pode ser comprovada historicamente. 

                                                 
61 Arnott (2004), por exemplo, discursa a respeito da importância para o setor financeiro de declarações precisas pelas 

companhias de petróleo internacionais acerca de quaisquer mudanças em suas reservas. Por mais que a necessidade 

por sua confidencialidade seja justificada, esses dados impactam os preços das suas ações e títulos negociados nos 

mercados financeiros.  
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Como se pode perceber a partir da análise do gráfico a seguir, os preços do petróleo variam em 

consonância com a ocorrência de eventos históricos que impactaram significativamente a dimensão 

física do mercado – o que corrobora a natureza geopolítica do recurso – mesmo depois do 

estabelecimento do sistema de precificação de mercado. Mais uma vez, isso não significa que a 

dimensão financeira não influencie em nada esses preços, apenas que essa influência não se 

equipara àquela exercida pela dimensão física, já que ela acaba refletindo a expectativa dos agentes 

acerca dos fundamentos de mercado. 

 

Figura 1 – Preços do petróleo cru (1861-2015) segundo eventos mundiais, dólares por barril 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2016. Relatório e imagem de dominio público 

 

Três fundamentos de mercado merecem tratamento prioritário: nível de oferta, nível de 

demanda, e manutenção de estoques (FATTOUH, 2010). O nível de oferta corresponde ao nível 

de produção mundial disponibilizado para comercialização, e ele responde ao ritmo de extração de 
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dois grandes grupos de países produtores: aqueles que fazem parte da OPEP e aqueles não-OPEP. 

Como já foi relatado, esses dois grupos tomam suas decisões produtivas de maneira compensatória, 

sem negligenciar as taxas de rendimento e a distribuição das parcelas de mercado mundial. As 

dissidências internas à OPEP, o advento de novas tecnologias extrativistas e a maior capacidade 

relativa em realizar investimentos em infraestrutura das companhias petrolíferas internacionais 

constituem as principais tendências inauguradas com as mudanças de 1970 que favoreceram a 

capacidade dos produtores não-OPEP em influenciar o nível de oferta mundial de maneira 

equiparável aos produtores OPEP, até então historicamente dominantes.  

O nível de demanda mundial responde a uma maior gama de fatores, sendo que a maioria 

deles é variável pois depende do estado em que cada um dos países importadores se encontram em 

relação à sua própria segurança energética. Contudo, duas tendências mundiais são particularmente 

discerníveis. A primeira se refere justamente ao fato que o nível da demanda mundial responde 

negativamente, mesmo que discretamente, às políticas de promoção de segurança energética 

adotada pelos países importadores, preocupação que se tornou prioritária a esses Estados depois 

dos choques de 1970. A segunda, mais evidente, é que ela reage positivamente aos níveis de 

crescimento da economia mundial62, impulsionados pela ascensão vertiginosa de economias 

emergentes como a China e a Índia – aliás, os aumentos dos preços do ciclo de 2003-2008 foram 

largamente atribuídos à esse fator (MEDLOCK III e JAFFE, 2009; SERRANO, 2008). 

Já a formação de estoques petrolíferos pelos países importadores é relevante porque pode 

impactar tanto a oferta como a demanda mundiais, também sendo uma tendência inaugurada com 

as transformações dos anos 1970 a partir do estímulo criado pela AIE. O próprio movimento de 

formação de estoques estratégicos pode impactar significativamente um aumento do nível da 

demanda mundial que não necessariamente é correspondido em mesma velocidade e magnitude 

pelo nível de oferta. Por outro lado, caso estoques de grande volume sejam liberados no mercado 

mundial, o nível de oferta se altera subitamente e pode ou não encontrar ou estimular uma mudança 

no nível de demanda mundial que lhe seja correspondente. Mais que isso, em momentos de 

desequilíbrio do mercado de petróleo mundial, a existência desses estoques pode redirecionar os 

fluxos de demanda: países importadores podem recorrer aos próprios estoques ou aos estoques de 

aliados para resistir à pressões de mercado de países produtores de alta relevância e até mesmo 

                                                 
62 A lei do Feno determina que há uma ligação íntima entre as taxas de crescimento econômico e as taxas de consumo 

de energia e petróleo. Assim, a demanda é mais responsiva à renda que ao nível de preços (YERGIN, 2010). 
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desetimular atividades especulativas ao alterar a expectativa dos investidores acerca do equilibrio 

futuro entre oferta e demanda (MEDLOCK III e JAFFE, 2009). 

A partir dessa explanação, mais uma vez fica perceptível como a configuração do mercado 

internacional de petróleo sob o sistema de precificação de mercado colocou os países importadores 

em uma posição de poder equiparável em relação aos países produtores. Os países importadores de 

maior peso geralmente correspondem àqueles que apresentam maior desenvolvimento econômico 

e, por isso, são aqueles que possuem mais recursos para investir na obtenção de sua segurança 

energética e, por meio da melhoria de seus parâmetros, influenciar os fundamentos de mercado 

supracitados com o intuito de não se tornarem completamente subordinados às decisões dos 

produtores como ficaram à época dos choques petrolíferos dos anos 1970. Como se não bastasse, 

seus mercados financeiros são os mais desenvolvidos, de forma que o desempenho de suas 

economias é o que majoritariamente fundamenta os principais índices macroeconômicos 

considerados pelos agentes de mercado na formação de suas expectativas e consequente decisões 

de investimento. Nesse sentido, diferentemente dos países exportadores que são economias 

periféricas do sistema, esses países conseguem ter instrumentos para influenciar o mercado de 

petróleo internacional em suas duas dimensões, sendo os EUA o mais notável dentre eles.  

 

4.2 As consequências da adoção do sistema de precificação de mercado: a repercussão de 

um choque de preços 

 

Por mais imprevisível que o sistema de precificação de mercado possa parecer, ele é o mais 

duradouro da história da indústria petrolífera, persistindo por mais de três décadas. Ele permite 

oscilações de preço significativas, a exemplo do comportamento dos preços ao longo do período 

de 2003 a 2008, contudo, isso não o descaracteriza como um sistema estável (FATTOUH, 2010). 

O fato de o mercado financeiro desempenhar um papel importante em relação à ele e de o perfil 

dos investidores se tornar gradualmente mais especulativo suscita debates acerca do nível ideal de 

regulamentação ao qual esse mercado deve ser submetido para se manter líquido ao mesmo tempo 

em que menos volátil. Uma conclusão comum entre os autores aqui abordados é que ainda existem 

poucas pesquisas que sejam capazes de teorizar sobre esse sistema de precificação com certeza e 

apresentar resultados que sejam consistentes e pouco confrontados. Não se conhece todas as 
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nuances desse sistema e, como consequência, a maioria das afirmações respaldadas pelos 

estudiosos da área são de natureza generalista (FATTOUH, 2010; 2011). 

Se atendo a essa generalidade e uma vez delineadas as principais características do sistema 

de precificação de mercado e os meios pelos quais o nível de preços por ele determinado responde 

às pressões dos agentes que dele participam (que é majoritariamente por meio da promoção de 

mudanças nos fundamentos do mercado), deve-se delinear os principais meios pelos quais esses 

agentes podem ser afetados por ele, isto é, como alterações do nível de preços mais significativas 

impactam Estados e os agentes privados que procuraram estruturar esse sistema de forma a 

beneficiar.  

 

4.2.1 Tratando dos agentes públicos: as consequências a nível de Estado 

 

A mudança do sistema de precificação não muda o fato já explicitado de o petróleo ser um 

insumo energético indispensável a todas os países, seja para uso civil ou militar, seja em grandes 

ou pequenas quantidades. Assim sendo, os custos com petróleo e seus derivados afetam desde a 

economia nacional até o consumidor final que adquire produtos cujo preço final embute tais custos. 

O maior diferencial desse sistema de precificação de mercado é que, por ele possuir uma dimensão 

financeira e, assim, estar imbricado com o funcionamento do mercado financeiro internacional, as 

alterações nos níveis de preço do petróleo impactam os agentes de mercado não apenas pelo lado 

real da economia, mas também pelo lado financeiro. Mais uma vez, ressalta-se que a magnitude 

desse impacto vai depender do nível de sensibilidade e vulnerabilidade de cada um desses agentes 

frente a essas alterações. Nesse sentido, é pertinente adotar a divisão entre países importadores e 

exportadores de petróleo para se analisar os impactos que alterações de preços causa tendo em vista 

seus lados opostos no mercado internacional de petróleo e, apenas posteriormente, analisar os 

efeitos sofridos pelos agentes privados de mercado (aqui representados majoritariamente pelas 

companhias internacionais de petróleo), dado seu maior isolamento em relação às políticas estatais 

desde às alterações dos anos 1970.  

O aumento de preços do petróleo surte mais impactos positivos que negativos aos países 

que se posicionam como exportadores da commodity (PESCATORI, 2012). A repercussão que 

esses países apresentam em suas contas públicas não difere daquele ocorrido com os choques de 

preços da década de 1970: eles recebem um grande fluxo de renda (os ainda denominados 
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petrodólares), se tornam superavitários em suas balanças comerciais, observam melhorias em seus 

BP, aumentam suas reservas internacionais e reinvestem o excedente de maneira produtiva e 

financeira. Os investimentos produtivos são realizados majoritariamente em infraestrutura civil e 

militar, enquanto que os investimentos financeiros se redirecionam aos mercados financeiros mais 

desenvolvidos, que são aqueles localizados ou pelo menos coordenados pelas economias centrais 

e desenvolvidas do sistema e que disponibilizam a comercialização de ativos financeiros com mais 

transparência, taxas de retorno competitivas e menores riscos de capital.  

A busca por esses mercados pode parecer sensata, mas na verdade mostra a fragilidade 

financeira desses Estados (KINDA, MLACHILA e OUEDRAOGO, 2016; RAVICHANDRAN E 

ALKHATHLAN, 2010). Primeiro, porque demonstra que eles mesmos não possuem um ambiente 

financeiro bem-estruturado o suficiente para lidar com as imensas quantias geradas pela exploração 

de seus próprios recursos energéticos. Graças à fragilidade de seus mercados financeiros, mesmos 

dos mercados acionários que são os melhores desenvolvidos, mudanças no preço do petróleo 

afetam os mercados acionários desses países no longo prazo uma vez que influenciam os principais 

indicadores macroeconômicos que impactam a rentabilidade das suas empresas negociadas 

(RAVICHANDRAN E ALKHATHLAN, 2010).  

Segundo, porque eles acabam colocando quase que a totalidade de seus lucros à mercê do 

funcionamento de mercados financeiros e instituições financeiras e bancárias que não respondem 

aos seus interesses, mas sim aos interesses do grande capital que se concentra e se centraliza nos 

países desenvolvidos, que coincidentemente são os países caracterizados como importadores. 

Dessa forma, tomando por base as afirmações de capítulo prévio acerca da lógica de funcionamento 

do SFI de padrão dólar-flexível, qualquer crise que se inicie na esfera financeira desses países vai 

acabar reverberando não apenas em suas próprias esferas produtivas, mas também na economia 

real dos países produtores que de seus mercados financeiros dependem.  

No caso de queda dos preços do petróleo, os aspectos negativos dessa fragilidade financeira 

característica dos países produtores ficam mais perceptíveis (KINDA, MLACHILA e 

OUEDRAOGO, 2016). Sem a volumosa renda do petróleo, quando muito desses países são 

petroestados, possuem baixa diversificação econômica e tem seu desempenho econômico quase 

que totalmente atrelado ao desenvolvimento da indústria petrolífera nacional, a performance fiscal 

desses países fica drasticamente reduzida, à parte das consequências político-sociais que são 

desencadeadas. Caso a queda de preço seja rigorosa ou prolongada, há uma drenagem das reservas 
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internacionais acumuladas nos períodos de boom dos preços, piora generalizada do BP, aumentos 

dos déficits em moeda estrangeira e maior probabilidade de se gerar crises de liquidez bancárias 

(KINDA, MLACHILA e OUEDRAOGO, 2016; FMI, 2010). 

 Assim, os choques de preços são transmitidos ao setor financeiro já fragilizado desses 

países e pode forçá-los, em última instância, a recorrer a instituições financeiras e bancárias 

internacionais para realizar empréstimos e alavancar suas dívidas públicas (FMI, 2010). Nessas 

circunstâncias, esses países obrigatoriamente entram na lógica de funcionamento do SFI de padrão 

dólar-flexível, pois acabam sendo pressionados a se adequar à cartilha de políticas econômicas 

neoliberais e contra-cíclicas que reforçam seu posicionamento periférico na economia política 

internacional.  

Já os países importadores, por serem economias desenvolvidas, contam com uma maior 

variedade de instrumentos para lidar com alterações expressivas dos preços do petróleo, 

especialmente depois das transformações dos anos 1970. Não é que eles não sofram consequências 

negativas, mas os investimentos em segurança energética associados à consolidação de um SFI que 

os beneficia enquanto economias centrais e à vigência de um sistema de precificação que gira em 

torno de suas praças financeiras e em que os agentes participantes de maior peso são suas 

companhias privadas e investidores institucionais resultaram em uma maior resiliência desses 

países à essas alterações. Como bem afirmou Segal (2007), desdo o início dos anos 2000, os 

choques de petróleo não chocam mais.  

Até mesmo a inflação, que costuma ser o principal meio pelo qual aumentos de preços do 

petróleo afetam as economias importadoras, têm gerado menores impactos frente à implementação 

de subsídios e à adoção de políticas monetárias contracionistas que desfrutam de tal credibilidade 

que conseguem direcionar a expectativa da população para os impactos gerados pelo aumento de 

preço não tenham longa duração (SEGAL, 2007; PESCATORI, 2011). Essas políticas monetárias, 

que geram aumento dos juros, levam a uma maior atratividade e valorização de seus ativos 

financeiros, inclusive de sua moeda. Assim, a principal de política em reação aos aumentos de 

preços do petróleo acaba redirecionando os fluxos de capitais internacionais a favor dessas 

economias, que podem ser reorganizar as políticas nacionais de forma a conseguir a redução de 

importação da commodity e de déficits comerciais, entre outras medidas. A obtenção 

comparativamente mais fácil de acordos entre importadores para diminuição conjunta da demanda, 

utilização de estoques ou intensificação da produção própria por meio de incentivos e 
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investimentos às companhias privadas internacionais são alguns dos instrumentos à disposição dos 

países importadores que histórica e estruturalmente não são igualmente acessíveis aos países 

produtores.   

Dentre os países tradicionalmente classificados como importadores está os EUA, cuja 

reação ao choque de preços merece mais atenção uma vez que esses preços, e os ativos financeiros 

neles baseados, são denominados em dólar. Um alto preço sustentado do petróleo provoca um 

enfraquecimento do dólar, pois incrementa os déficits comerciais e a dívida dos EUA (MEDLOCK 

III e JAFFE, 2009). Quanto mais o dólar se desvaloriza, mais caro fica o barril de petróleo e mais 

o país se encontra sujeito a pressões inflacionárias, seja devido ao efeito pass-through, seja pelo 

aumento da demanda mundial pelo dólar para arcar com suas importações. Esse ciclo (que também 

tem sua contrapartida nos mercados financeiros, pois a reciclagem dos lucros dos produtores 

estimula investimentos especulativos e inflaciona os preços nos mercados futuros e index funds, 

procurados por investidores que buscam se assegurar contra o dólar em queda) se mantém até que 

haja a intervenção do Fed também por meio de política monetária contracionista que leve à 

revalorização do dólar (MEDLOCK III e JAFFE, 2009; IRWIN E SANDERS, 2010; SERRANO, 

2008).  

Em teoria, a detenção do poder exorbitante do sistema permitiria aos EUA controlar melhor 

que qualquer outro país essas consequências na economia nacional, podendo reverter com maior 

facilidade qualquer instabilidade provocada pelo choque de preços. Contudo, justamente por ser o 

emissor da moeda internacional e por suas políticas econômicas terem alcance mundial, os EUA 

não podem adotar uma política econômica indiscriminadamente, visando estritamente o 

reequilíbrio da sua economia e do mercado internacional de petróleo, como bem ficou demonstrado 

após o choque de 1979. O país padece de um constante trade-off entre desfrutar integralmente das 

vantagens que sua posição de superioridade na política e economia internacionais lhe proporciona 

e, com isso, fragilizar os aspectos legítimo e consensual que baseiam sua hegemonia, ou fazer uso 

dos mesmos instrumentos e políticas de adaptação que os demais países desenvolvidos e 

importadores e fortalecer entre eles sua posição de garantidor último da ordem energética mundial. 

Como foi anteriormente explanado, a segunda opção não deve ser em momento algum 

desmerecida, principalmente a partir das melhorias propiciadas com o desenrolar das trasformações 

dos anos 1970.  
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Com base neste raciocínio, pode-se perceber que os impactos sofridos pelos países 

importadores mediante uma alteração expressiva dos preços do petróleo, especialmente pelos EUA, 

acabam se tornando de interesse dos próprios países produtores, uma vez que sua relativa 

fragilidade econômica em meio ao atual SFI pode fazer com que eles acabem sofrendo 

indiretamente as consequências das políticas econômicas dos importadores tomadas em reação a 

essa alteração dos preços. Nesse sentido, o atual sistema de precificação de mercado acabou 

entrelaçando não só os mercados, mas os interesses desses países, que tradicionalmente se colocam 

em lados opostos do mercado.  

Essa percepção gerou dois efeitos, interrelacionados: primeiro, parece ter feito com que 

países exportadores e importadores passassem a priorizar a estabilidade dos preços do petroléo, 

especialmente quando esses preços se encontram em torno a um nível que seja capaz de satisfazer 

minimamente os objetivos de ambos os lados (FATTOUH, 2010). A estabilidade de preços 

significa a estabilidade do mercado internacional de petróleo e o sistema de precificação que 

melhor tem conseguido entregar essa estabilidade que ao mesmo tempo satizfaz demandantes e 

ofertantes é aquele que é determinado segundo as forças de mercado. Segundo, que a conformação 

do mercado de petróleo internacional em torno do sistema de precificação de mercado acabou 

levando a uma mudança gradual, porém crescente, de postura dos países produtores defensores do 

nacionalismo de recursos, marcadamente dos países da OPEP.  

Esses países produtores têm buscado manter o seu peso relativo no mercado internacional 

de petróleo através de envolvimento ativo na sua dimensão física e financeira. Assim, eles têm se 

adequado progressivamente à sua lógica de funcionamento sob o sistema de precificação de 

mercado: desde o início dos anos 1990, eles têm flexibilizado os regimes fiscais de suas indústrias 

petrolíferas, deixando-os menos conservadores e os redirecionando a práticas mais liberais 

(MOMMER, 1999; 2000).  O fim da URSS e a consequente adoção do Energy Charter Treaty em 

1994 pelos países que a compunham deram impulso à expansão do regime fiscal liberal63 para os 

países produtores que, assim, deixou de ser restrito aos países importadores e alguns produtores 

                                                 
63 O regime fiscal para o setor petrolífero do tipo liberal, segundo Mommer (1999; 2000), foi aquele historicamente 

adotado e defendido pelos países de tradição político-econômica liberal como a melhor forma de se gerenciar os 

recursos naturais de um Estado, como os energéticos. A intenção desse regime é garantir que o poder estatal promova 

um ambiente econômico favorável à exploração desses recursos por agentes privados, evitando qualquer tipo de 

taxação excessiva e obstração ao livre fluxo de investimentos. Nesse ambiente, empresas de alta produtividade e 

capacidade de gerenciamento podem até entrar em arranjos cooperativos para conseguir com o que os preços desses 

recursos permaneçam baixos e competitivos. 
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não-OPEP (MOMMER, 1999). O que se observa, portanto, é uma tendência mundial à 

liberalização desses regimes fiscais que, por sua vez, se mostraram persistentes ao longo da história 

da indústria petrolífera internacional justamente por serem compatíveis com o desenvolvimento da 

economia global (MOMMER, 1999).  

Além disso, eles têm buscado avançar em seus mercados financeiros, sendo que a maioria 

deles é de formação recente, datando dos anos 200064. Bley e Chen [s.d.] , por exemplo, versam 

sobre as reformas econômicas e a liberalização dos mercados financeiros nos países do Golfo. 

Segundo os autores, as reformas liberalizantes que têm sido promovidas no Bahrein, Kuait, Oman, 

Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (EAU) são responsáveis por uma triplicação da 

capitalização de mercados desde 2002 (liderados pelos números da Arábia Saudita e dos EAU), 

pois têm oferecido dividendos acima da média no mercado de ações65 e apresentado baixa 

volatilidade ao fixar seus preços em dólar. Todavia, o aspecto mais promissor de seus mercados 

financeiros é a baixa correlação que eles têm mantido com os mercados estadunidense e londrino 

devido à maneira como esses países vêm conduzindo/arquitetando sua liberalização financeira. 

Mas os autores também alertam que, conforme esses países busquem ampliar suas reformas e seu 

nível de integração e recebam mais investidores, os mercados ocidentais tendem a provocar mais 

impactos.  

 

4.2.2 Tratandos dos agentes privados: as consequências a nível dos participantes comerciais e 

não-comerciais 

 

Tomam-se as companhias petrolíferas internacionais como as principais representantes dos 

participantes comerciais do mercado internacional de petróleo, já que o mercado à vista e de futuro 

e, consequentemente, o sistema de precificação de mercado foram desenvolvidos 

predominantemente em seu benefício frente a reestruturação da indústria nos anos 1970. Essa 

                                                 
64 A verificação dos anos de existência da bolsa de valores desses países consiste em uma das formas de se constatar a 

recente formação desses mercados financeiros. A título de exemplificação, a bolsa de valores do Irã data de 1967, 

sendo a mais antiga dos países da região do Golfo Pérsico (TEHRAN STOCK EXCHANGE, 2017). Já a bolsa de 

valores de Dubai, assim como a de Abu Dhabi, ambas nos Emirados Árabes Unidos, foram fundadas em 2000 (DUBAI 

FINANCIAL MARKET, 2017; ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE, 2017). A bolsa de valores do Iraque surgiu 

em 2004 (IRAQ STOCK EXCHANGE, 2017) e a saudita, mais recente, foi inaugurada em 2007 (TADAWUL STOCK 

EXCHANGE, 2017). 
65 Relembrando que nesses países, o mercado de ações é melhor desenvolvido que o mercado de títulos, ainda mais 

incipiente (HERTOG, 2012). 
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reestruturação, como já foi demonstrado, levou a um grande movimento de readaptação das 

companhias de petróleo internacionais.  

Como já foi relatado, a verticalização operacional dessas empresas ficou prejudicada sem 

o acesso às regiões produtores de maior importância, e assim, além de recorreram ao mercado à 

vista um meio de obter seus suprimentos petrolíferos à preços justos, elas promoveram novos 

arranjos interempresariais com o intuito de manterem ativas suas atividades de upstream, que é a 

fase mais rentável da indústria (ARNOTT, ANTILL, 2002). A ascensão das práticas neoliberais na 

economia internacional favoreceu processos de fusões, aquisições e joint-ventures entre essas 

companhias, as reconcentrando e recentralizando em torno das economias desenvolvidas. Esses 

novos arranjos potencializaram sua já consolidada verticalização financeira66, permitindo com que 

elas operassem como conglomerados industriais diversificados que buscam a maximização de 

lucros como prioridade acima de qualquer equilíbrio operacional entre seus segmentos (ARNOTT, 

ANTILL, 2002; YERGIN, 2014).  

Assim, essas companhias petrolíferas privadas, sem dispor de apoio governamental 

explícito aos seus negócios (o que condiz com o ambiente neoliberal de livre mercado e livre 

concorrência), recorreram aos mercados financeiros para se salvaguardarem de quaisquer perdas, 

principalmente daquelas que poderiam ser causadas pela volatilidade de preços. Foi só uma questão 

de tempo até seu envolvimento nesses mercados se aprofundasse, pois eles oferecem não apenas 

meios de minimizar e transferir seus riscos, mas de angariar capital e aumentar sua rentabilidade 

nos negócios que envolviam diferentes câmbios e prazos de maturação (MEDLOCK III e JAFFE, 

2009; PARSONS, 2010).  

Assim, suas políticas gerencias se voltaram, então, para seus retornos financeiros, os 

maiores responsáveis pela atratividade de seus papéis (ARNOTT, ANTILL, 2002). Enquanto 

empresas de capital aberto, a comercialização de suas ações e títulos de dívida privada, como as 

debêntures, levou a uma valorização exponencial de seus valores de mercado, pois o cumprimento 

com as exigências de transparência e governança corporativa garantiram boas avaliações por parte 

das agências de classificação de risco. Além de avaliar a saúde financeira dessas empresas 

multinacionais, essas agências também consideram o ambiente econômico do país ao qual elas se 

                                                 
66 A onda de nacionalizações impediu que as companhias petrolíferas internacionais continuassem verticalmente 

integradas em seu aspecto operacional, mas não alterou a sua integração financeira. A verticalização financeira 

acontece quando a companhia detém e controla o fluxo de recursos financeiros nos diferentes estágios da indústria. É 

considerada uma pré-requisito para a verticalização operacional (ARNOTT, ANTILL, 2002). 
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reportam, para verificar as probabilidades de essas empresas e seus setores de atuação sofrerem 

interferências estatais que limitem sua expansão e/ou lucratividade. Em recompensa a avaliações 

positivas, bancos comerciais ampliam e flexibilizam suas ofertas de financiamento, assim como 

bancos de investimento, fundos de investimento e demais instituições financeiras privadas 

começam a incluir os ativos dessas empresas em suas carteiras de investimento graças à sua 

liquidez e boas garantias de retorno em dividendos. Quanto mais esse ciclo virtuoso se renova, 

mais capital se torna disponível para que essas empresas reinvistam no desenvolvimento da 

indústria petrolífera que, relembrando, é do tipo capital intensiva.  

Constata-se, portanto, que as companhias de petróleo internacionais acabaram em certa 

medida dependentes do seu desempenho nos mercados financeiros para se manterem competitivas 

em suas atividades produtivas (ARNOTT, ANTILL, 2002). Como resultado, tem-se que qualquer 

alteração no mercado internacional de petroléo que provoque uma ruptura em algum ponto do ciclo 

gera consequências negativas para todos os demais agentes que dele dependem. 

Assim, a chamada financialização do mercado internacional de petróleo e a forma como as 

companhias de petróleo internacionais aderiram à ela colocam outros três aspectos em evidência. 

O primeiro é que essas companhias (e os demais participantes comerciais que se inserem de 

maneira semelhante nesse mercado sob o atual sistema de precificação) atuam igualmente nas suas 

dimensões física e financeira e, desse modo, se encontram vulneráveis aos fatores que geram 

instabilidades em ambas dimensões, sendo a alteração de preços do petróleo um dos mais 

relevantes deles.  

As ações dessas empresas são as primeiras a indicar uma mudança signficativa no mercado 

internacional de petróleo. Da mesma forma que o nível de preços responde mais aos fundamentos 

de mercado do que aos fatores especulativos, as ações das companhias também. Dentre as 

mudanças que emanam da dimensão física e impactam no valor acionário, alterações nas 

estimativas de reservas sob seu controle (modificando o potencial da oferta mundial, além da 

capacidade produtiva da própria empresa) e quaisquer restrições comerciais (multas e taxações por 

infrações ou acidentes ambientais, danos à infraestrutura, cumprimento de embargos, entre outros 

fatores capazes de alterar a capacidade da empresa de atender à demanda mundial ou a preferência 

dessa demanda pelos serviços e produtos da empresa) costumam a ser mais comuns e gerar maior 

repercussão. Em relação à dimensão financeira, as alterações cambiais são a maior fonte de 

instabilidade para as companhias – especialmente a do dólar, moeda que denomina ou ao menos 
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serve como referência global para valorar balanços e ativos empresariais –, uma vez que elas podem 

impactar todos os índices de seu balanço financeiro, principalmente seu nível de endividamento e, 

por consequência, sua capacidade de investimento.  

Quanto à alteração dos preços do petróleo, um aumento tende a gerar consequências 

positivas: a valorização das ações dessas empresas sinaliza aumento de lucros, maior capacidade 

de cumprir com seus compromissos financeiros e investimentos expansivos e, consequentemente, 

provoca o fortalecimento do supracitado ciclo virtuoso. Já a queda de preços gera impactos 

negativos, e por mais que investimentos financeiros do tipo hedge tenham exatamente a intenção 

de diminuir a sensibilidade das ações em relação à queda dos preços (JIN E JORION, 2006), tem-

se uma certa reversão do tal ciclo com perdas financeiras de investidores especulativos e essa 

reversão acaba pressionando a empresa a enfrentar restrições de crédito e a adotar diversas medidas 

de corte de gastos, principalmente em novos investimentos.  

O bem-estar das companhias petrolíferas internacionais e demais participantes comerciais 

do mercado internacional de petróleo é de interesse direto dos participantes não comerciais, dado 

a interligação existente entre suas lucratividades. Assim como os Estados, participantes comerciais 

e não comerciais partilham o mesmo interesse na estabilidade dos preços do petróleo em torno de 

um nível mediano, já que a consistência de rendimentos de ambos depende grandemente dessa 

estabilidade. 

Aqui evidencia-se o segundo aspecto relevante observado a partir da financialização do 

mercado internacional de petróleo. A reestruturação da indústria petrolífera internacional exigiu 

com que as grandes companhias petrolíferas internacionais desenvolvessem capacidades gerenciais 

especializadas e altamente capacitadas para lidar com os processos de fusão e aquisição e promover 

a inserção dessas companhias nos mercados financeiros ao mesmo tempo em que implementa seus 

projetos bilionários (ARNOTT, ANTILL, 2002). Assim, a partir dos anos 1980 observou-se a 

emergência de uma elite empresarial de atuação e alcance internacional, responsável por elaborar 

e garantir a aplicação de estratégias multinacionais que visassem a constante expansão global 

dessas empresas – e não somente na indústria petrolífera (DUMÉNIL E LÉVY, 2010b). Essa elite 

empresarial, visando obter recursos financeiros para a concretização de seus projetos de expansão 

global, se alia às elites bancária e financeira (a chamada haute finance que emergiu a partir de 

processos semelhantes de internacionalização, concentração e centralização seus serviços), que se 
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interessam por esses projetos justamente por eles representarem uma oportunidade de expansão e 

fortalecimento internacional de seus próprios negócios67.  

Aliadas, essas elites (que representam a Finança de Duménil e Lévy (2010b)) desfrutam de 

alto poder na economia internacional sob o SFI de padrão dólar-flexível, influenciando e 

pressionando poderes estatais por condições que favoreçam a expansão de seus negócios e, com 

eles, a expansão do capital (VAN DER PIJL, 1998) 68. No que concerne ao setor petrolífero, em 

caso de choque de preços, os Estados importadores acabam tendo que agir em nome dos interesses 

dessas companhias, das elites que as controlam e que a ela se associam, adotando ideologias e 

práticas favoráveis à expansão do capital, seja por pressão da finança, seja porque dependem do 

seu desempenho para se manterem equilibrados com os países produtores sob o novo sistema.  

Sob essas novas condições, as companhias petrolíferas internacionais são aquelas que de 

fato atuam no mercado e viabilizam quase que totalmente o funcionamento da indústria para os 

países importadores. Elas continuam sendo aquelas que reportam o status, coordenam e exploram 

as reservas dos países importadores. São os seus investimentos que têm sido voltados para a área 

de P&D, ou seja, para o desenvolvimento de tecnologias específicas ao setor que vão garantir a 

sustentabilidade da empresa ao mesmo tempo em que estão diretamente relacionadas à melhoria 

da segurança energética dos países importadores às quais remete sua produção de petróleo e 

derivados. São tecnologias que os deixam menos dependentes da produção que advém de regiões 

controladas por companhias petrolíferas nacionais, pois possibilitam a extração de petróleo em 

                                                 
67 Vale ressaltar que essa associação observada entre a elite empresarial, bancária e financeira no setor petrolífero é 

representativa de toda uma rede de alianças que abarcam outros setores industriais, bancários e financeiros de maneira 

semelhante – dentro de cada Estado, representando a elite capitalista braudeliana e caracterizando o surgimento de 

uma classe hegemônica que reflete a configuração das forças sociais de produção aos moldes do pensamento de Cox 

(1987); e entre Estados, por meio da ligação de suas demais classes hegemônicas que compartilham o mesmo conjunto 

de interesses aos moldes do pensamento de Van der Pijl (1998). É o compartillhamento de interesses entre essas elites 

de atuação multinacional que caracteriza o movimento de transacionalização de classes/elites capitalistas, que pode ser 

observado historicamente desde o início do século XX a partir da expansão internacional da visão lockeana de Estado 

característica das sociedades britânica e americana (VAN DER PIJL, 1998). São essas raízes comuns do movimento 

de transnacionalização de elites capitalistas que permitem identificar um certo tradicionalismo e coincidência nos 

membros que a compõem, a exemplo das grandes famílias que lideram certos segmentos industriais e bancários: os 

Rockefeller são um deles (VAN DER PIJL, 1998; LANDES, 2006). 
68 Salienta-se a possibilidade de associação não apenas as elites quecomandam esses segmentos, mas entre os próprios 

segmentos. Em nome do aumento da sua lucratividade e crescimento, Arnott e Antill (2002) afirmam que as 

companhias de petróleo internacionais devem cogitar diferentes estratégias para manterem sua competitividade, dentre 

elas a integração vertical para outros setores, como o bancário. Chesnais (1996) também trata dessa possibilidade: 

“[…] a globalização financeira pressionou os grupos [do setor de manufaturas ou de serviços]a acentuar, de maneira 

qualitativa, seu caráter de centros financeiros. os grupos começaram a diversificar-se em direção às finanças. 

Tornaram-se operadores importantíssimos em certos segmentos dos mercados financeiros, especialmente os mercados 

de câmbio.” (CHESNAIS, 1996, p. 275) 
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condições geográficas mais adversas, a extensão da produtividade de poços próximos à exaustão e 

a produção a partir de outras bases sedimentares, como o xisto. Também são voltadas para 

tecnologias que promovem a conservação geral da energia e o desenvolvimento de fontes e 

produtos alternativos mais amigáveis à preservação do meio ambiente, de maior valor agregado. 

São suas as infraestruturas de refino mais avançadas, assim como a capacidade de coordenar fluxos 

comerciais por meio de suas conexões intra e interempresariais.  

Assim, evidencia-se o terceiro aspecto característico desse mercado financializado: a 

capacidade de os Estados importadores afetarem a dimensão física e assim influenciar o nível de 

preços a seu favor em relação aos produtores, mantendo-os equilibrados, continua dependendo 

largamente das suas companhias. Com a reestruturação dos anos 1970 reduzindo drasticamente a 

possibilidade de os Estados usarem suas companhias privadas como instrumentos explícitos de 

política externa, é por meio da manutenção de um ambiente econômico propício ao bom 

desempenho de seus negócios que eles podem contribuir para o sucesso de suas atividades em 

ambas as dimensões do mercado. Esse raciocínio, que é válido para todos os países importadores 

desenvolvidos, mais uma vez favorece os EUA dentre eles, já que o país detém posicionamento 

relativamente privilegiado na economia internacional pós-1970, conforme previamente 

argumentado. 

As companhias petrolíferas internacionais são, portanto, o pivô do mercado internacional 

de petróleo sob o sistema de precificação de mercado, pois constituem a linha de transmissão entre 

as dimensões física e financeira do mercado, e entre essas dimensões e os países importadores e 

exportadores da commodity. Por outro lado, o mesmo não pode ser dito a respeito das companhias 

petrolíferas nacionais dos países exportadores, já que sua falta de participação/ representatividade 

significativa na dimensão financeira não  permite que elas se encontrem igualmente integradas a 

esse mercado sob a lógica do sistema de precificação de mercado. Essa limitação advém tanto das 

características das próprias companhias, quanto das características dos países exportadores, 

especialmente petroestados, que possuem mercados financeiros pouco sofisticados e 

diversificados, baixa inserção nos mercados financeiros internacionais e/ou vivenciam uma 

inserção sob uma posição periférica.  

Para as companhias de petróleo nacionais, uma baixa integração dos mercados financeiros 

não é de todo negativa. Um maior nível de isolamento significa estar menos exposto às 

instabilidades do mercado financeiro originadas a partir de choquee de preços e até mesmo 
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daquelas oscilações cujas origens nem mesmo têm relação com o petróleo, mas reverberam por 

todas as variáveis do sistema até atingirem o setor – vulnerabilidades às quais as companhias 

internacionais invariavelmente padecem. Em um primeiro momento, esse isolamento também não 

prejudica diretamente sua capacidade de afetar o nível de preços de mercado, uma vez que sua 

inserção na dimensão fisica, mais responsiva, é inegável devido ao monopólio que possuem sobre 

as regiões de maiores reservas petrolíferas do mundo, à uma baixa necessidade de construir 

estoques e à capacidade de redirecionar a demanda a partir de alterações expressivas da oferta.  

Entretanto, esse isolamento é capaz de indiretamente causar prejuízos ao seu domínio sobre 

a dimensão física do mercado. A questão é que, por mais que as companhias nacionais não padeçam 

da mesma forma que as companhias internacionais com a repercussão de um choque, ao serem 

representantes diretas dos Estados exportadores aos quais pertecem, sofrem da mesma forma que 

eles com a falta de oportunidades que uma participação nos mercados financeiros pode garantir. 

Dentre as oportunidades que são tolhidas a essas companhias por sua ineficiência e falta de 

transparência, a de investimento é a mais relevante (PIROG, 2007). Até que os mercados 

financeiros nacionais desses exportadores se tornem mais sólidos e sofisticados, suas atividades 

industriais, inclusive petrolíferas, têm sido financiadas majoritariamente pelos bancos nacionais, 

que por sua vez ou são total ou parcialmente estatais ou dependem dos subsídios ou expansões de 

crédito do Estado. Caso eles não consigam corresponder, menos atraentes se tornam os 

investimentos nesses países. Assim, o Estado direciona os investimentos praticamente em todos os 

setores (HERTOG, 2012; FMI, 2010) 

Uma vez integradas nos mercados financeiros internacionais, as companhias petrolíferas 

nacionais terão acesso a um capital que as permitirá realizar investimentos no setor petrolífero 

quem ampliem sua infraestrutura no sentido da verticalização e assim, diminuam a necessidade de 

se envolver em acordos com as companhias internacionais, multipliquem seus rendimentos 

próprios e, de quebra, possam gerar a partir deles melhorias generalizadas no país, que afinal 

constitui o maior objetivo por trás do nacionalismo de recursos defendido pelos governantes que 

estabelecem essas companhias – explorar os recursos naturais do país de forma que seus 

rendimentos sejam usados em prol do desenvolvimento socioeconômico da nação (TORDO, 

TRACY, ARFAA, 2011).  

Contudo, a relutância em abrir seu capital, o estabelecimento de estritas exigências para 

investidores externos e os baixos níveis de transparência, autonomia orçamentária e governança 
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corporativa não dão credibilidade perante o mercado e sua capacidade de alavancar capital é 

limitada a reduzidos níveis. E mesmo que fossem promovidas melhorias gerenciais nessas áreas 

que são de grande valia para o investidor comercial e não comercial por refletirem a capacidade de 

criação de valor dessas companhias (TORDO, TRACY, ARFAA, 2011; PIROG, 2007; FMI, 

2010), a natureza do relacionamento que elas mantêm com os governos nacionais, isto é, o alto 

nível de interferência que os governos detêm sobre elas devido à dependência de suas atividades 

para sustentar a economia nacional (ou pelo menos a maior parte dela) também acaba penalizando 

qualquer tentativa de inserção delas nos mercados financeiros que venha dissociada de um 

movimento de adaptação e integração semelhante por parte das economias nacionais às quais se 

reportam. 

Não se pode ignorar que dependendo da forma que as companhias e as economias nacionais 

conduzirem sua integração aos mercados financeiros e, por consequências, à logica do SFI, eles 

podem sair ao fim do processo mais prejudicados do que beneficiados, pois, de acordo com a lógica 

de funcioanmento desses mercados, a probabilidade é que venham a se enquadrar na economia 

internacional globalizada como economias periféricas. De qualquer forma, já se observam nesses 

países movimentos que indicam que a perspectiva de futuros ganhos tem superado a de presentes 

perdas ou que simplesmente essa integração, por mais adiada que tenha sido, é de fato inevitável. 

 

*** 

 

Uma vez concluída essa explanação acerca das principais características do mercado 

internacional de petróleo depois da sua reestrutação nos anos 1970 e como tal reestruturação está 

intimamente relacionada à financeirização do modo de acumulação capitalista, o capítulo seguinte 

terá como objetivo unir as análises desses três capítulos anteriores, propiciando as considerações 

finais do trabalho.  
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5. REUNINDO AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORES EM ANÁLISE E 

ATUALIZANDO O DEBATE 

 

Os choques do petróleo da década de 1970 tiveram impacto sobre o exercício da hegemonia 

estadunidense sob duas frentes: ao desestabilizar toda a economia internacional em um curto 

espaço de tempo, provocando um cenário generalizado de estagflação e aumentando os 

questionamentos quando à capacidade dos EUA em sustentar a ordem econômica internacional e 

liderar um processo de recuperação global logo após a ruptura da paridade do dólar com o ouro; e 

ao sinalizar o fim da posição de predominância das companhias internacionais de petróleo no 

mercado petrolífero internacional, tirando-lhes a autonomia de decisão quanto aos níveis de 

produção, níveis de preço e direcionamento dos fluxos comerciais, e ao fazer isso, questionar a 

posição poder dos EUA em coordenar a ordem energética internacional especialmente após o início 

ou continuidade aos processos de nacionalização aos quais os EUA em nada se mobilizaram pela 

sua reversão.  

Ainda que esses impactos pareçam dissociados, suas consequências não o foram. Por mais 

que não se possa atribuir aos choques petrolíferos a exclusiva responsabilidade em ter provocado 

a mudança de sistema financeiro internacional69, foram os petrodólares que impulsionaram sua 

sucessão por um regime de livre mobilidade de capitais ao alimentar o mercado de eurodólares que 

se desenvolvia desde a década anterior. Essa mobilidade crescente proporcionada pelos altos fluxos 

de petrodólares, por si só, levaria em algum momento à flexibilização das taxas de câmbio, 

compondo assim as duas características básicas do SFI de padrão dólar-flexível.  

Mais que isso, foi a maneira pela qual o processo de reciclagem desses petrodólares foi 

conduzido pelos bancos comerciais internacionais, imersos em um ambiente cada vez mais 

liberalizado e desregulamentado graças às políticas estadunidenses, que instituiu a estrutura 

                                                 
69 Acredita-se que a mudança de SFI teria acontecido mesmo que os choques petrolíferos não tivessem ocorrido e isso 

se deve a dois motivos principais. Primeiro, o sistema de Bretton Woods já tinha em si a origem da sua própria ruína 

de acordo com os dizeres de Triffin (a principal falha do sistema de Bretton Woods consistia na sua dependência do 

constante déficit do BP estadunidense para a manutenção da liquidez internacional), assim, sua substituição seria 

inevitável. Segundo, acredita-se com base na literatura citada que os EUA teriam zelado por sua saúde econômica e 

posição hegemônica no sistema independente da justificativa oportunamente criada pela ocorrência dos choques 

petrolíferos. Assim, a flutuação do dólar e das taxas de juros como principais meios de gerenciar o saldo do seu BP 

seriam feitas assim que fossem necessárias. Sendo assim, há sentido em conjeturar que os choques petrolíferos 

funcionaram como verdadeiros catalisadores do processo de substituição e consolidação do atual SFI, sendo 

compreendidos como condições necessárias, porém não suficientes para isso. 
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desigual desse novo sistema financeiro internacional no qual os EUA mantiveram sua posição de 

predominância. Assim, à despeito dos impactos negativos de curto prazo, ao fim os resultados 

gerados pelos choques petrolíferos acabaram sendo benéficos aos EUA, que agiram de forma a 

manter sua hegemonia em uma economia internacional cada vez mais direcionada à intensificação 

da financeirização do modo de acumulação capitalista.  

A ironia está no fato de que foi justamente esse novo SFI, com todas as caracteríticas que 

lhe concernem e cuja consolidação se deveu em grande medida aos choques petrolíferos 

orquestrados pelos principais países produtores que buscavam transformar o mercado de energia a 

seu favor, que ofereceu às companhias petrolíferas internacionais os maiores instrumentos para que 

elas reestruturassem o mercado internacional de petróleo após os choques de forma a se manterem 

competitivas perante as companhias petrolíferas nacionais.  

O desenvolvimento do mercado de derivativos para o petróleo e o estabelecimento de um 

sistema de precificação da commodity orientados segundo os preceitos de liberalização e 

desregulamentação econômicos proporcionaram diversas possibilidades de proteção, expansão e 

lucratividade que não são igualmente extensivos às companhias petrolíferas nacionais e aos Estados 

produtores aos quais elas se reportam, já que ambos não estão equitativamente inseridos nos 

mercados financeiros internacionais e, consequentemente, na ordem econômica internacional 

baseada no SFI de padrão-dólar flexível.  

Contudo, mesmo que a financialização do mercado internacional de petróleo acabe lhes 

beneficiando comparativamente as companhias petrolíferas internacionais e, por meio delas, os 

países tradicionalmente classificados como importadores, tais companhias e países continuam não 

possuindo meios que as permitam determinar exclusivamente os dois fatores que mais importam 

para a estabilidade do mercado internacional de petróleo conforme demonstraram os choques 

petrolíferos: o nível de preços e o nível de oferta mundiais. Em outras palavras, dentre as várias 

oportunidades disponibilizadas à essas companhias sob a vigência do sistema de precificação de 

mercado não se encontram aquelas que sejam capazes de fazer com que eles recuperassem o nível 

de controle que tinham sobre o mercado internacional de petróleo antes da sua reestruturação dos 

anos 1970.  

As inovações trazidas com a financialização do mercado petrolífero internacional não 

mudaram o fato de que o nível de preços do petróleo continua responsivo às condições de produção 

fisicamente apresentadas pela indústria, isto é, aos chamados fundamentos de mercado. Sendo 
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assim, se os países importadores buscam fazer frente ao ganho de poder dos países exportadores 

no mercado internacional de petróleo depois dos anos 1970 com o intuito de garantir a estabilidade 

de preços e de fluxos ao mercado internacional de petróleo da mesma forma em que vigorava o 

oligopólio das Sete Irmãs, eles invariavelmente têm que lidar e se sobressair no controle desses 

fundamentos, a saber o nível de oferta e de demanda mundiais.  

A capacidade de provocar variações dos níveis de demanda é algo que já se encontra sob o 

controle dos países importadores, sendo que qualquer política coordenada entre os maiores deles é 

capaz de surtir efeitos significativos no mercado, ainda que a longo prazo. Já os níveis de oferta, 

mais responsivos no curto prazo, têm seu controle majoritariamente atrelado aos países que detém 

as maiores reservas petrolíferas e são grandes produtores. Os países exportadores da OPEP são 

aqueles que reúnem simultanemente as duas qualidades (ainda que não sejam os únicos) e, assim, 

constituem a parcela mais relevante dos níveis de oferta mundial. Nesse sentido, o lado da oferta é 

o que mais apresenta obstáculos ao controle dos países importadores, relativamente mais afetados 

com qualquer movimento de choque dos mercados. 

A ascensão das práticas político-econômicas neoliberais a partir da virada conservadora na 

década de 1980 inviabilizam, ainda que não impossibilitam, o controle da oferta mundial a partir 

do controle físico e direto das regiões de exploração70. A questão passa a ser, portanto, como 

exercer controle sobre os níveis da oferta mundial de petróleo por meio dos mecanismos de 

mercado, isto é, por meio de seus instrumentos e agentes. Definem-se, assim, algumas 

possibilidades de ação para os maiores países importadores, principalmente para aqueles que 

tradicionalmente exerciam controle sobre o mercado internacional de petróleo antes do 

nacionalismo de recursos: diminuir sua vulnerabilidade em relação às alterações do nível de oferta 

mundial, aumentar sua taxa de participação no nível da oferta mundial (ambos relacionados à busca 

geral por melhorias na segurança energética de cada país) e encontrar formas de se constranger os 

países que já detém posição privilegiada na determinação do nível da oferta mundial.  

Essas três possibilidades, para se concretizarem, exigem algo em comum: a ampla atuação 

das suas companhias petrolíferas internacionais e o amplo desenvolvimento de seus mercados 

                                                 
70 A adoção generalizada da doutrina neoliberal na política e economia nacionais, especialmente após o fim da Guerra 

Fria, gerou uma valorização crescente de valores associados ao respeito da democracia, dos direitos humanos e da 

inviolabilidade da soberania nacional, de forma que qualquer intervenção militar direta para a obtenção do controle de 

recursos energéticos se torna, no mínimo, desaconselhável perante os parâmetros seguidos pela comunidade 

internacional.  
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financeiros, uma vez que após a quase simultânea reestruturação da economia internacional e do 

mercado internacional de petróleo na década de 1970, ambos se apóiam mutuamente e saem 

favorecidos com a cooperação existente entre suas elites dominantes (não financeira/industrial e 

financeira). Assim, cabe aos maiores países importadores, que têm o maior interesse no controle e 

estabilidade do mercado petrolífero internacional, garantir que esses requisitos sejam cumpridos.  

Uma vez que esses países majoritariamente correspondem às economias mais 

desenvolvidas do mundo, que se identificam minimamente com as práticas neoliberais de mercado 

e que estão inseridos no SFI de padrão dólar-flexível enquanto economias centrais no sistema 

capitalista (desfrutando de todas as vantagens que a hierarquização da economia internacional lhe 

proporciona e continuamente a reforçando de forma a se beneficiar), a adoção de políticas 

econômicas que visam desenvolver seus mercados financeiros e resguardar as melhores condições 

de crescimento de suas companhias petrolíferas já constituem práticas recorrentes das 

administrações estatais. Dessa forma, observa-se na indústria petrolífera o padrão de 

relacionamento Estado-Mercado característico do atual SFI, melhor explicitado sob a forma 

Estado-Finança, em que o Estado, mesmo neoliberal, interfere na economia nacional e 

internacional segundo suas capacidades e principalmente por meio de políticas monetárias, com o 

intuito de defender os interesses da fração superior da elite capitalista e demais instituições 

financeiras, que geralmente são semelhantes aos seus próprios e ao fim se subsumem à própria 

reprodução do capital71.  

É nesse ponto que os EUA se destacam entre todos os demais países considerados 

importadores. Sua posição de hegêmona internacional, aqui analisado sob o prisma do âmbito 

econômico, permite com que o país acabe usufruindo de maior poder de influência no mercado 

internacional de petróleo. Esse poder, que assume caráter estrutural como afirmam Stokes e 

Raphael (2010), advém da sua capacidade relativamente superior de intervir tanto na dimensão 

física quanto na dimensão financeira desse mercado após sua reestruturação dos anos 1970. 

                                                 
71 Vale ressaltar que especificamente nessa indústria essa associação entre Estado e finança é mais passível de percalços 

que as demais, dado que a natureza geopolítica do petróleo pode contrapor os interesses corporativos das companhias 

petrolíferas e os interesses estratégicos do Estado. Inserida em uma economia internacional cada vez mais voltada à 

reprodução do capital financeiro, a finança passa por um empoderamento crescente perante o Estado, que de modo 

algum se tornou enfraquecido ou irrelevante. A acomodação dos interesses no setor, portanto, fica mais complexa, mas 

de forma alguma impossibilitada como bem teorizou Krasner (1978). Especificamente neste setor, a maior autonomia 

das companhias petrolíferas internacionais em relação às políticas de Estado depois dos anos 1970 contitui fator 

contribuinte para que a finança tenha passado a deter mais poder para pressionar os Estados em direção aos seus 

interesses.  
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A dimensão física é aquela que merece maior atenção por ser aquela que diretamente afeta 

a formação de preços de petróleo e, assim, demonstra a principal maneira que o país dispõe para 

afetar todo o mercado. Como foi descrito anteriormente, os EUA se tornaram um país importador 

de petróleo logo depois da II Guerra Mundial e desde então sua dependência em relação à produção 

internacional72, principalmente daquelas oriundas do Golfo Pérsico, foi crescente – o que justificou 

seu alto engajamento na região. Sendo a potência hegemônica do sistema e sendo o controle da 

ordem energética indispensável para a sua continuidade nessa posição de predominância 

internacional, a reestruturação do mercado internacional de petróleo na década de 1970 conduziu 

o país à busca pela sua segurança energética nacional e por novos meios de se influenciar os níveis 

da oferta mundial. O país não podia perder a capacidade de redirecionar estrategicamente os fluxos 

do suprimento desse recurso energético segundo suas prioridades e, com ela, a vantagem quase que 

incomparável que possui sobre qualquer outro Estado do sistema – até mesmo sobre um que tenha 

se posicionado como aliado – ao poder privá-lo de realizar todas as atividades econômicas e 

militares que invariavelmente dependem do petróleo. Nesse sentido, essa busca tem uma 

importância muito maior para o hegêmona, pois significa que tal Estado tem alta capacidade de 

afetar o mercado e pouco pode ser afetado por ele.  

Assim, os EUA investiram em sua segurança energética por todas as suas frentes. O 

desenvolvimento de fontes de energia alternativas e de tecnologias que promovam a conservação 

da energia foram as medidas mais defasadas em incentivos estatais, ficando seu desenvolvimento 

mais dependente da iniciativa das indústrias e empresas que tinham interesse direto nessas 

tecnologias para manter sua competitividade. Dentre as possíveis razões para essa defasagem, 

destacam-se os níveis da produção nacional de energia fóssil que não são desprezíveis, a 

possibilidade de recorrer à importação dessas fontes, e o fato de que todo o setor industrial e de 

transportes norte-americano foi estruturado desde o início do século passado com base no uso desse 

                                                 
72 Relembrando que no pós-II Guerra Mundial, os EUA dependiam da produção de petróleo internacional não apenas 

para a satisfazer a demanda energética nacional, civil e militar, mas para sustentar sua posição hegemônica a partir da 

expansão internacional do modo de regulação fordita-keynesiano que pretendia alcançar a partir de Bretton Woods. 

Sustentar um alto nível de atividade produtiva nacional tendo por base a orientação fordista de estímulo à produção e 

consumo em massa implica em altos níveis de consumo energético. Estimular esse mesmo padrão a nível internacional 

demandava muito mais recursos enegéticos e os EUA, que até então não tinham tido problemas com suprimentos do 

tipo para si graças à disponibilidade em território nacional, se viu em dificuldades em prover esses recursos a níveis 

satisfatórios e preços razoáveis para todos os seus aliados industrializados capitalistas. O sucesso da reconstrução 

europeia, retomada de niveis produtivos e trocas comerciais e, portanto, da própria ordem internacional que propunha, 

dependiam de fornecimento amplo e estável de energia, mais precisamente de petróleo. 
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tipo de combustíveis, de forma que a mudança de toda a estrutura de produção nacional é inviável 

e necessitará de mais do que algumas décadas para acontecer. Para se ter uma ideia da estabilidade 

do nível de dependência dos EUA de recursos fósseis, em 1908 o consumo dessas fontes de energia 

contabilizava 85% do consumo total, em 1948, 91% e em 2016, 81% (EIA, 2017). Esse consumo 

nunca foi abaixo de 80% ao longo dos últimos 100 anos, o que corrobora a observação de Favennec 

(2011) de que a segurança energética dos EUA sempre foi mais voltada para a garantia de 

suprimentos de combustíveis fósseis, notadamente do petróleo, do que para a diminuição do seu 

nível de demanda por eles.  

 

Figura 2 – Consumo de energia primária nos EUA por fonte de energia (1908-2015), em 

quadrilhões de Btu e porcentagem de consumo 

 

Fonte: US Energy Information Administration, Monthly Energy Review. Relatório e imagem de dominio público. 

 

A atual composição da matriz energética estadunidense confirma essa análise e deixa claro 

que o petróleo e demais fontes de energia fósseis permanecem liderando o consumo nacional, mas 

que isso não significa que o país ignore o desenvolvimento de fontes de energia renováveis – apenas 

que seus investimentos não são comparáveis ao que se pode verificar no o Japão e em alguns países 

da Europa, como França e Alemanha. Esses 81% de consumo de combustíveis fósseis observados 

em 2016, ainda que tenham apresentado um leve aumento em relação a 2015, representam a menor 

porcentagem do último século. Houve um aumento do consumo de petróleo para quase 20 milhões 
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de barris diários, liderado pelo setor de transportes e um aumento de 9% do consumo de renováveis, 

o que faz da sua parcela no consumo total de energia do país a maior desde a década de 1930 (EIA, 

2017).  

 

Figuras 3 e 4 – Consumo de energia total dos EUA por fonte de energia (2000-2016) em 

quadrilhões de Btu; Mudanças observadas em relação à 2015 em quadrilhões de Btu 

 

Fonte: US Energy Information Administration, Monthly Energy Review. Relatório e imagem de domínio público. 

 

Passa-se às medidas que buscam promover maior variedade entre as regiões produtoras 

utilizadas para importação. No que concerne ao Golfo Pérsico, estremecimentos conjunturais da 

relação com alguns países, a exemplo do Irã e Iraque, deixou os EUA mais dependentes da 

produção saudita, que se manteve mesmo com o crescimento do sentimento de antiamericanismo 

pelo país. No que se refere à OPEP, a perda de garantias de fornecimento em relação a esses países 

do Golfo foi compensados por países da organização que se localizam fora da região, à exemplo 

da Venezuela e Nigéria, que apenas entraram em queda nos últimos anos devido ao cenário político 

interno dos dois países. O abandono da importação do petróleo desses países é inviável, tendo em 

vista a relação custo-benefício de seu petróleo, mas de qualquer forma se tem como objetivo dos 

EUA se desvencilhar ao máximo do cartel, como pode ser percebido por uma queda gereneralizada 

da importação de todos os seus integrantes. Assim, as importações de petróleo norte-americanas 

têm vindo cada vez mais de países produtores não-OPEP, com destaque para seus vizinhos México 
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e Canadá, comprovando que os EUA têm obtido melhores resultados nessa frente da segurança 

energética nacional.  

 

Gráfico 1 – Importações de petróleo dos EUA por país de origem (1993-2016), em milhares 

de barris 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados públicos fornecidos pela US Energy Information Administration. 

Utilização da ferramenta de plotagem de gráficos fornecida pelo próprio site, o que permite o download do gráfico 

gerado como imagem.  

 

Outra estatística de relevância para o país se refere ao nível geral das importações de 

petróleo cru, que em 2015 caiu para o seu menor nível desde 1985 (BP, 2016). As importações de 

petróleo correspondem a quase que totalidade das importações de energia do país, que em 2015 

conseguiu produzir nacionalmente 91% da sua necessidade de consumo energético total (EIA, 

2016). Ainda assim, as importações do país representaram 15,4% do total da produção mundial de 

2015, o que mais uma vez confirma um alto nível sustentado do consumo nacional (BP, 2016). De 

qualquer forma, essa melhoria de desempenho em relação às importações observada a partir de 
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2005 tem seu correspondente nas exportações, que têm aumentado a medida em que a produção 

nacional também aumenta (EIA, 2016). 

 

Gráfico 2 – Importações de petróleo cru dos EUA (1910-2016), em milhares de barris 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados públicos fornecidos pela US Energy Information Administration. 

Utilização da ferramenta de plotagem de gráficos fornecida pelo próprio site, o que permite o download do gráfico 

gerado como imagem.  

 

Gráfico 3 – Importações e exportações de petróleo cru e derivados dos EUA (1980-2016), em 

milhares de barris 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados públicos fornecidos pela US Energy Information Administration. 

Utilização da ferramenta de plotagem de gráficos fornecida pelo próprio site, o que permite o download do gráfico 

gerado como imagem.  
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Por fim, deve-se tratar da meta de aumentar seus próprios níveis de participação na oferta 

mundial. Como foi visto, as reservas estratégicas nacionais têm papel representativo nesse quesito. 

Pois bem, a Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA (SPR, da sigla em inglês) foi criada a partir 

do Ato de Conservação e Política Energética de 1975 do presidente Ford e tem a capacidade de 

estocar 727 milhões de barris de petróleo, sendo a maior reserva estratégica do mundo 

(DEPARTAMENTO DE ENERGIA DOS EUA, 2017). Sua importância está no fato de que a 

retirada de qualquer montante de petróleo dali é muito rara, sendo feita apenas em momentos 

emergenciais como na primeira Guerra do Golfo e na destruição da infraestrutura petrolífera do 

Golfo do México com o furacão Katrina. Além disso, ela não é a única reserva de petróleo do país, 

que também detém reserva de derivados (FAVENNEC, 2011; DEPARTAMENTO DE ENERGIA 

DOS EUA, 2017).  

 

Gráfico 4 – Nível anual dos estoques de petróleo cru e de derivados dos EUA (1975-2016), em 

milhares de barris 

 

*Nota: breve descontinuidade por ausência da disponibilidade de dados 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados públicos fornecidos pela US Energy Information Administration. 

Utilização da ferramenta de plotagem de gráficos fornecida pelo próprio site, o que permite o download do gráfico 

gerado como imagem.  

 

Assim, resta tratar da própria capacidade produtiva norte-americana. Não é porque o país 

se tornou um importador de petróleo que ele não tenha altas taxas de produção, até porque a 
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intenção por trás das importações é de suprir a demanda que não é atendida apenas pela produção 

nacional. Dado o historicamente alto e sustentado nível de consumo do petróleo pelos EUA, o país 

nunca deixou de ser um produtor relevante no mercado. Nesse sentido, os anos de 2014 e 2015 

foram os mais representativos do século XXI no que diz respeito à alta capacidade de os EUA 

influenciarem a dimensão física do mecado internacional de petróleo.  

Tratando dos agregados nacionais, segundo o BP Statistical Review of World Energy 2016, 

ainda que o consumo total de energia primária do país tenha caído em 0,9% em 2015, o consumo 

de petróleo subiu 1,6%, representanto 19,7% da parcela do consumo petrolífero mundial. Em 2015, 

os EUA apresentaram um aumento anual da produção petrolífera em mais de um milhão de barris 

por dia, o que representa um crescimento de 8,5% em relação ao ano anterior, que por sua vez havia 

apresentado um aumento de 15,9% em relação à 2013. Assim, em 2015 o país se tornou o maior 

produtor mundial de petróleo pela primeira vez desde o início dos anos 1970, quando a indústria 

petrolífera internacional foi revolucionada (BP, 2016; OPEP, 2016; EIA, 2016). Em dados 

percentuais, a produção estadunidense em 2015 representou uma parcela de 13% de toda a 

produção mundial, seguido de perto pela produção saudita (também representando 13% da 

produção mundial, mas levemente menor que a produção americana em dados brutos) e pela 

produção russa (12,4%) (BP, 2016).  

Gráfico 5 – Produção anual de petróleo dos EUA (1910-2016), em milhares de barris 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados públicos fornecidos pela US Energy Information Administration. 

Utilização da ferramenta de plotagem de gráficos fornecida pelo próprio site, o que permite o download do gráfico 

gerado como imagem.  
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O aumento da produção norte-americana graças principalmente à revolução do petróleo 

xisto foi, por si só, a variável de maior impacto no mercado internacional de petróleo no ano de 

2015. Esse aumento da produção petrolífera nos EUA e nos produtores não-OPEP, associado à 

incapacidade do cartel em arquitetar uma redução conjunta dos seus níveis de produção mesmo 

com o apoio russo levou à uma mudança significativa do cenário energético internacional. O BP 

Statistical Review of World Energy 2016 verificou que em 2015 a abundância da oferta fez com 

que o petróleo apresentasse ganhos na sua parcela de mercado global pela primeira vez desde 1999, 

de forma que o consumo global cresceu 1,9%, valor acima da sua média dos últimos dez anos.  

Mesmo assim, o aumento da demanda global não foi correspondente ao nível do aumento 

observado na oferta (3,2%, o maior desde 2004), de forma que a resultante foi uma queda 

expressiva nos preços. Na verdade, em 2015 os preços do petróleo apresentaram a maior queda em 

dólares e o maior declínio percentual desde 1986: o Brent apresentou queda de 47% e a menor 

média anual de preços desde 2004 ($52,39 o barril), o que levou ao menor diferencial de preços 

com o WTI desde 2010 (BP, 2016).  

 

Gráfico 6 – Preços à vista do barril Brent FOB e WTI FOB (1986-2015), em dólares por barril 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados públicos fornecidos pela US Energy Information Administration. 

Utilização da ferramenta de plotagem de gráficos fornecida pelo próprio site, o que permite o download do gráfico 

gerado como imagem.  
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Essa queda de preços naturalmente afetou as receitas dos países da OPEP, cuja receita total 

com exportações de petróleo caíram 45,8% em 2015 e fizeram com que a situação de superávit 

corrente total da organização se transformasse em déficit (OPEP, 2017). 

 

Gráfico 7 – Conta corrente total da OPEP (2000-2015), em bilhões de dólares 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados públicos fornecidos pelo OPEC Annual Statistical Bulletin 2016 

 

 Por mais que esses países tenham sido bem-sucedidos em promover a diversificação de 

suas economias nos últimos anos (demonstrado no gráfico a seguir a partir da diferença crescente 

entre as receitas totais de exportação e aquelas oriundas do petróleo, ou seja, a partir da queda da 

parcela das receitas do petróleo no total das exportações), pode-se perceber como as receitas de 

exportações da OPEP acompanham o movimento do mercado de petróleo, cenário que se manterá 

inevitavelmente uma vez que o petróleo permaneça a maior fonte das receitas nacionais.  
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Figura 5 – Receitas de exportação do petróleo X valor total das exportações nos países da 

OPEP (1980-2015), em bilhões de dólares; Participação da receita do petróleo no total das 

exportações (1980-2015), em porcentagem (RHS) 

 

Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2016. Relatório e imagem de domínio público.  

 

Há, ainda, uma última forma de os EUA aumentarem sua participação petrolífera na oferta 

mundial, que é assegurando o controle físico das reservas globais por meio de intervenção militares. 

Não cabe aqui discutir a viabilidade e/ou probabilidade dessa política, apenas reconhecer que ela é 

uma possibilidade permanente uma vez que a própria projeção militar internacional dos EUA 

depende do suprimento ininterrupto de petróleo – o Pentágono, por exemplo, se apresentou como 

o maior consumidor institucional de petróleo do país na primeira década dos anos 2000 (STOKES 

E RAPHAEL, 2010). Mesmo que a promoção de políticas e de planejamento para diminuir o 

consumo de energia das agências federais do país tenha surtido efeito, tal consumo ainda é 

dominado pelo Departamento de Defesa norte-americano e pela predominância de combustíveis 

fósseis (EIA, 2017).  
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Figura 6 – Consumo de energia pelo governo federal dos EUA (anos fiscais de 1975-2014), em 

quadrilhões de Btu 

 

Fonte: US Energy Information Administration, Federal Energy Management Program 2014. Relatório e imagem de 

domínio público. 

 

Figura 7 – Consumo de energia por agência federal no ano fiscal de 2014, em quadrilhões de 

Btu 

 

Fonte: US Department of Energy, Federal Energy Management Program 2014. Relatório e imagem de dominio 

público. 
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Sob essa perspectiva de garantia de segurança de acesso, mais uma vez o Golfo Pérsico 

apresenta relevância graças ao alto nível de concentração das reservas globais na região. Dono da 

maior capacidade militar do planeta, os EUA estão preparados para ali intervir a qualquer momento 

a partir da ação do Pentágono, que garante presença militar constante nas principiais regiões 

petrolíferas mundiais ou perto delas o suficiente para que elas possam ser facilmente alocadas em 

caso de necessidade (STOKES E RAPHAEL, 2010). A presença militar ininterrupta dos EUA 

desde os anos 1940, intensificada com a Doutrina Carter e a política armamentista de Reagan, 

aliada à própria capacidade militar construída pelos países da região (construída em grande parte 

pelos próprios EUA) fazem do Golfo Pérsico a região mais militarizada do planeta73 (CHAPMAN, 

2009; RAHIM, 2009; KLARE, 2009).  

Contudo, essa presença militar estadunidense tem historicamente assumido uma utilidade 

muito mais pertinente ao objetivo de controle dos fluxos regionais de petróleo por meio de 

mecanismos de mercado. As práticas que Stokes e Raphael (2010) denominam de contra 

insurgência consistem no uso que os EUA fazem dessa sua superioridade militar (através da venda 

de armas, desenvolvimento de infraestrutura militar, promoção de treinamentos e defesa de 

infraestrutura petrolífera) para conquistar a fidelidade das elites governantes locais responsáveis 

pelo controle do setor petrolífero nacional e mantê-las favoráveis à continuidade dos negócios da 

indústria com os EUA enquanto eles forem correspondentes às necessidades de segurança 

energética norte-americana. Em suma, o poder militar dos EUA tem sido usado de forma a apoiar 

o funcionamento aberto e livre do mercado internacional de petróleo (CHAPMAN, 2009; KLARE, 

2009).  

Tudo isso indica que os EUA possuem sim capacidade de impactar significativamente o 

mercado internacional de petróleo ao poder atuar em todos os âmbitos da dimensão física desse 

mercado a partir da sua nova fase iniciada com as mudanças dos anos 1970. Muito ainda se discute 

acerca da sustentabilidade prática e financeira de cada uma dessas políticas relatadas, mas de 

qualquer forma, elas já sinalizam que os EUA não estão à mercê dos fluxos petrolíferos 

determinados pela OPEP como estiveram há décadas atrás. O próprio fato de o país conseguir gerar 

tamanho impacto sozinho já signfica muito para a manutenção do seu exercício hegemônico. 

Entretanto, vale ressaltar que essa capacidade não dispensa parcerias, seja com outros países 

                                                 
73 Além disso, a região do Golfo corresponde aos maiores gastos militares por região no orçamento do Departamento 

de Defesa dos EUA. Para verificar a estrutura desses orçamento e maiores dados, favor ver O’Hanlon (2010). 
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produtores de orientação político-econômica proxima à norte-americana, seja com as companhias 

de petróleo internacionais (especialmente as estadunidenses) que são quem viabilizam toda a 

produção petrolífera em território nacional e fazem com que esses dados sejam concretizados. 

Tratando das companhias petrolíferas internacionais estadunidenses, a concentração de 

poder de mercado observada ao longo da história da indústria petrolífera nacional e internacional 

se mantém até a atualidade.  

 

Figura 8 – As dez maiores companhias de petróleo e gás estadunidenses segundo seu valor de 

mercado em 2015, em bilhões de dólares 

 

Fonte: Statista, baseado no ranking do Financial Times 500. Iamgem de domínio público. 

 

Segundo o ranking da Fortune Global 500 de 2016, das dez maiores empresas do mundo 

em receita, cinco são empresas petrolíferas – o que demonstra a força e importância da indústria. 

Dessas cinco, a ExxonMobil é a única americana, ocupando a sexta posição. Das empresas listadas 

no setor de equipamentos e serviços em petróleo, apenas duas empresas foram incluídas, as duas 

norte-americanas. Já segundo o ranking da Forbes das 2000 maiores companhias públicas em 2016, 
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que considera outros indicadores além das receitas e valor de mercado, das dez maiores empresas 

em operações em petróleo e gás natural, a ExxonMobil aparece em primeiro lugar, enquanto que a 

Chevron aparece em terceiro (9º e 28º lugares gerais). No mesmo ranking, dentre as dez maiores 

empresas em equipamentos e serviços em petróleo, sete são estadunidenses, o que comprova a 

dominância da indústria petrolífera norte-americana nas atividades globais de downstream.  

Assim, deve-se lidar com a dimensão financeira do mercado internacional de petróleo com 

o intuito de comprovar que, ainda que essa dimensão não interfira diretamente na formação de 

preços, ela constitui sim uma fonte de poder de influência sobre esse mercado para os países 

importadores, e em especial para os EUA, por ter se estruturado de forma a favorecer as 

companhias de petróleo internacionais em detrimento das companhias petrolíferas nacionais dos 

exportadores e por fornecer outros meios de se incentivar e constranger esses países e suas 

respectivas indústrias petrolíferas. Assim, tratemos das instituições que lidam especificamente com 

o mercado de petróleo mundial e daquelas que não se restringem ao mercado internacional de 

petróleo, mas como foi demonstrado em capítulos anteriores, atuam nele ativamente por meio dos 

mercados financeiros ao se associarem às companhias petrolíferas internacionais.  

Não bastasse o pioneirosmo da NYMEX em comercializar os futuros do petróleo e em se 

manter a maior bolsa de futuros de commodities físicas do mundo, segundo a Forbes (2017), as 

duas maiores bolsas de valores do mundo em capitalização de mercado, onde são comercializadas 

as ações e títulos das maiores companhias petrolíferas de capital aberto, são estadunidenses: a New 

York Stock Exchange, com capitalização de 13,4 trilhões de dólares e a Nasdaq, com 3,9 trilhões. 

O índice de petróleo mais usado como referência no mundo é o S&P GSCI Crude Oil74, seguido 

pelo S&P Global Oil Index75 e o Dow Jones Commodity Index Crude Oil76, todos elaborados pela 

Standard & Poor’s, a maior agência de classificação de risco do mundo, que por sinal é norte-

americana. O mercado dessas agências é mundialmente concentrado e dominado por outras duas 

empresas além da Standard & Poor’s, que são a Moody’s e a Fitch, ambas também estadunidenses 

(YWATA, 2012). Já o mercado das Pricing Reporting Agencies é tão concentrado tanto, de forma 

que duas agências se destacam globalmente (FATTOUH, 2011). A maior das duas, que é usada 

                                                 
74 O S&P GSCI Crude Oil fornece aos investidores informações relacionadas aos benchmarks para que invistam no 

mercado de petróleo cru (STANDARD E POORS, 2017). 
75 Esse índice avalia a performance das 120 maiores empresas públicas mundiais relacionadas à exploração, extração 

e produção de petróleo e gás (STANDARD E POORS, 2017).  
76 Esse índice foi projetado para rastrear o mercado de petróleo cru através dos contratos futuros (STANDARD E 

POORS, 2017).  
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como referência para determinação de benchmarks pela própria OPEP é a Platts, também 

controlada pela Standard & Poor’s.  

No que diz repeito aos dez maiores bancos comerciais classificados pela Forbes (2017), 

quatro são norte-americanos (JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch e 

Citigroup). Quanto aos bancos de investimento, dentre os cinco maiores do mundo apenas um não 

é norte-americano, que é o Credit Suisse que se encontra em quarto lugar. Os outros bancos do 

ranking são ocupados, em ordem decrescente de importância, pelo Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, J.P. Morgan Investment Bank e Bank of America Merrill Lynch. Quanto aos fundos de 

investimento, esses são mais difíceis de se elencar graças aos seus vários tipos, mas os dados não 

são muito diferentes: por exemplo, dos cinco maiores fundos hedge do mundo em 2015, três são 

baseados nos EUA (Bridgewater Pure Alpha, Appaloosa e Viking), e os fundos de investimentos 

com cotas negociados em bolsa mais atrativos no mercado e que levam em consideração os índices 

do mercado internacional de petróleo, denominados de Exchange-Traded Funds, são administrados 

por empresas e outros fundos norte-americanos. Pode-se esperar uma representatividade 

semelhante dos EUA quanto às companhias de serviços e seguros financeiros, uma vez que até 

mesmo o Brent, que é um benchmark de base produtiva europeia, deixou de ter seu principal 

contrato futuro negociado pela bolsa de futuros inglesa International Petroleum Exchange quando 

ela foi adquirida pela americana Intercontinental Exchange em 2001.  

Uma vez que a tendência do movimento de globalização da economia internacional é 

abarcar todos os demais países e instituições financeiras e não-financeiras na sua lógica de 

reprodução por meio de processos anteriormente já explicitados, os países exportadores e suas 

companhias nacionais de petróleo inevitavelmente terão que em algum momento lidar com o 

mercado financeiro dos EUA e com os agentes que dele participam se quiserem desfrutar dos 

mesmos benefícios estendidos às companhias petrolíferas internacioanais e aos países 

importadores.  

A maior e mais recente prova disso veio em 2016, com o anúncio que a Saudi Aramco, a 

companhia petrolífera nacional da Arábia Saudita, pretende abrir seu capital com uma oferta 

pública inicial de ações já em 2018 (FINANCIAL TIMES, 2016). Ao se tornar a empresa listada 

em bolsa mais valiosa do mundo a partir da abertura de apenas 5% de seu capital, a companhia tem 

a intenção de conseguir, com tamanha capitalização, recursos para investir na diversificação de 

toda a economia saudita, já que a Saudi Aramco atualmente financia gastos públicos, investe em 
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infraestrutura não-petrolífera e é responsável por grande parte da geração de empregos do país. 

Para que isso se torne possível, a empresa tem que se adequar a alguns parâmetros, como por 

exemplo com o cumprimento da exigência de transparência para os investidores. A empresa terá 

que lançar anualmente, pela primeira vez desde que foi criada, balanços financeiros e não apenas 

produtivos como de costume e para fazer isso ela tem se espelhado nos balanços de companhais de 

petróleo internacionais como ExxonMobil e a BP. Dentre as bolsas cotadas para o lançamento estão 

as maiores do mundo, NY, Londres, Hong Kong e Tóquio e, mesmo que a bolsa norte-americana 

saia desfavorecida graças ao fato de que 65% da produção do país no ano anterior tenha se 

direcionado à Ásia contra 16,6% para os EUA, seu segundo maior destino, os bancos mais cotados 

para coordenar a abertura de mercado da companhia têm sido o JP Morgan e o Citigroup 

(FINANCIAL TIMES, 2016).   

Da mesma forma que a Finança pode pressionar o Estado para defender seus interesses, o 

Estado pode usar da Finança para penalizar os agentes que não estão em concordância com seus 

interesses ou com a lógica de funcionamento dos mercados financeiros. Exigências mais altas para 

obtenção de financiamento ou alavancagem de dívidas, promoção de embargos, congelamento de 

ativos ou qualquer outro tipo de restrição na continuidade dos negócios dessas companhias 

nacionais, dos países exportadores e da elite que controlam ambos são medidas que se encontram 

ao alcance das maiores potências econômicas do mundo, que detém os mercados financeiros mais 

desenvolvidos e, mais uma vez, coincidem com os países importadores de petróleo. Assim, a 

dimensão financeira de fato não oferece a esses países a capacidade de influenciar o nível de preços, 

mas oferece um meio de controlar os efeitos que quaisquer choques de preços venham a provocar 

nos agentes do mercado internacional de petróleo que estejam inseridos na economia internacional 

financeirizada graças à posição de superioridade que possuem no SFI de padrão dólar-flexível.  

Sob essa perspectiva, a dimensão financeira do mercado internacional de petróleo constitui, 

na verdade, o diferencial que favorece a retomada do controle do mercado internacional de petróleo 

pelos países tradicionalmente identificados como importadores na era inaugurada com o sistema 

de precificação de mercado. Afinal, os avanços observados em relação à segurança energética 

desses países a partir da reestruturação do mercado internacional de petróleo nos anos 1970 permite 

com que eles consigam influenciar a dimensão física desse mercado, muitas vezes até mesmo em 

posição de paridade com os países exportadores. Contudo, a capacidade de influenciar a dimensão 

financeira desse mercado pertence às economias centrais do atual SFI, ou seja, a dimensão 
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financeira constitui uma fonte de poder de influência no mercado internacional de petróleo apenas 

para os países que possuem mercados financeiros desenvolvidos e estejam melhor inseridos na 

hierarquia da economia internacional. Sendo assim, o país que mais pode se beneficiar dessa fonte 

de poder é os EUA, já que conforme foi argumentado, nessa hierarquia ele desfruta da posição mais 

alta como potência hegemônica.  

Contudo, há uma ressalva para que a dimensão financeira de fato se consolide como um 

fator de controle do mercado internacional de petróleo à favor dos países importadores e 

particularmente dos EUA: todos os países produtores, especialmente aquelas da OPEP que foram 

os que provocaram a reestruturação dos anos 1970 e instauraram a noção generalizada de 

instabilidade de preços e do mercado, têm que estar plenamente inseridos e integrados nos 

mercados financeiros internacionais e, a partir deles, padecer da lógica financeirizada de 

funcionamento do SFI que continuamente beneficia as economias centrais. Assim, os EUA só 

podem usar da sua posição de poder sobre os mercados financeiros internacionais, alargada com o 

SFI que arquitetou e que manteve o dólar como padrão monetário internacional, sobre aqueles que 

desses mercados fazem parte.  

Nesse sentido, pode-se concluir que por mais que os principais meios de influenciar o 

mercado internacional de petróleo tenham se tornados limitados para os EUA depois das mudanças 

dos anos 1970, não há porque supor que o país esteja de mãos atadas ou com baixa capacidade de 

interferência, ainda que muitas vezes indireta, em relação ao mesmo. Todos esses dados não negam 

que os EUA sofreram impactos no exercício da sua hegemonia sobre a ordem energética 

internacional e sobre a ordem econômica internacional com os choques de preços de 1970, mas 

também demonstram que o país tem conseguido restabelecer sua posição de predominância sobre 

ambos com o passar dos anos. No que concerne ao mercado internacional de petróleo, atualmente 

a dimensão física se mostra mais relevante por ser a determinante direta dos preços e da estabilidade 

de mercado, mas isso não implica que a dimensão financeira seja desprezível ou se manterá menos 

relevante que a dimensão física uma vez que a economia internacional continue se desenvolvendo 

de forma a provocar a integração global de todas as economias nacionais. Até que esse movimento 

se complete, entretanto, a dimensão fisica é o maior meio pelo qual os EUA podem interferir no 

mercado internacional de petróleo e, tendo em vista o desempenho recente da sua indústria 

petrolífera, parece que o país tem consciência disso. Indo mais além, no cenário em que todos os 

países e demais agentes do mercado internacional de petróleo estejam integrados nos mercados 
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financeiros a dimensão física pode, ao fim, se tornar dependente da dimensão financeira, 

justamente porque irá refletir as capacidades de investimento e expansão que essa dimensão 

financeira propicia. Nesse caso, os EUA provavelmente se tornarão o país mais próximo de obter 

o maior nível de controle possível do mercado internacional de petróleo entendido em sua 

plenitude.  

Essa conclusão significa que a Grande Estratégia dos EUA voltada para a manutenção da 

sua posição de garantidor último da ordem energética internacional por meio da sua preponderância 

do mercado internacional de petróleo constitui de fato a melhor estratégia tendo em vista as 

capacidades estadunidenses em buscar a segurança energética nacional e a força do mercado 

financeiro e da Finança norte-americanas após os movimentos de reestruturação dos anos 1970. 

Como foi demonstrado, essa estratégia não negligencia a importância do controle da dimensão 

física do mercado, mas acaba submetendo tal controle à dimensao financeira ao promover a 

chamada “trasnacionalização das regiões produtoras de petróleo”. E ela faz isso tudo sem 

desconsiderar a faceta militar do poder norte-americano, que também o distingue enquanto 

potência hegemônica internacional, ao colocá-la à serviço dos interesses da parcela da Finança que 

atua no mercado internacional de petróleo e, tal como o Estado, tem interesse direto no bom 

funcionamento desse mercado. Assim, ela evita, ainda que não impeça, intervenções militares 

diretas que são mais dispendiosas e condenáveis sob a rotulação de práticas imperialistas explícitas. 

Enfim, a atuação dos EUA no mercado internacional de petróleo sob o sistema de precificação de 

mercado é a mais acertada por ser completa: o país investe na segurança energética, investe na 

plena integração do mercado e de seus agentes e não descarta a possibilidade de intervenção militar 

para interferir diretamente nesse mercado em última instância.  

É por isso que se retoma a noção de Grande Estratégia desenvolvida por Stokes e Raphael 

(2010) como sendo a mais apropriada para se compreender a estratégia estadunidense pós-1970 

por admitir que essa estratégia é orientada por uma lógica dual, no sentido que ela possui um 

componente transnacional e um componente nacional, ambos amparados pela força militar. O 

componente transnacional se refere à prediposição dos EUA em se posicionarem como gerente da 

ordem energética mundial para garantir o pleno funcionamento dos mercados com o consenso das 

grandes potências, já o componente nacional se refere à sua predisposição em fazer isso com o 

intuito de manter sua primazia sobre os demais países, inclusive sobre essas potências que o apóiam 
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(STOKES E RAPHAEL, 2010). Sobre a necessidade de se entender essa estratégia em sua 

plenitude a partir do uso de abordagens teóricas multiplas, os autores afirmam: 

 
Tanto a abordagem da rivalidade interestatal como a do capitalismo global captam os 

elementos centrais da natureza das relações internacionais contemporâneas. Em separado, 

no entanto, cada uma peca nos aspectos cruciais da politica dos EUA que tem se 

desenvolvido sob formas de globalização no pós-guerra. Da mesma forma que os teóricos 

tradicionais da rivalidade entre estados não denotam a devida atenção a soma positiva e a 

lógica transnacional do poder dos EUA, teóricos do capitalismo global como Robinson 

falham em dar o devido crédito a agenda nacional de Washington em assegurar que 

nenhum outro poder tenha meios de ditar ou influenciar significativamente os termos do 

sistema vigente. É importante que essas duas lógicas não sejam reduzidas a instrumentos 

independentes de poder. (STOKES e RAPHAEL, 2010, p.34, grifo do autor, tradução 

nossa) 

 

A efetivação da Grande Estratégia, portanto, constitui o cerne da estratégia dos EUA para 

se manterem a potência dominante na ordem energética mundial e, assim, garantir um dos maiores 

requisitos para se manterem globalmente hegemônicos conforme delimitado por Strange (2004).  

Alguns questionamentos acerca dessa estratégia podem ser levantados. Um deles se refere 

à possibilidade de a inserção dos países produtores nos mercados financeiros internacionais acabar 

proporcionando a esses países melhores condições econômicas para que eles de fato diversifiquem 

suas economias e, com isso, os fortaleça perente os movimentos da economia internaconal ditados 

pelos países centrais. Essa possibilidade pode parecer ir contra os interesses dos EUA, pois isso 

significa que os países produtores estariam se tornando menos vulneráveis às medidas de 

constrangimento que os próprios mercados financeiros disponibilizam às economias centrais. 

Contudo, isso não se prova verdade, pois quanto mais esses países se integram, mais a Finança 

estadunidense se beneficia e quanto mais ela se eleva internacionalmente, mais ela alavanca o poder 

hegemônico estadunidense – e não apenas no setor petrolífero. De novo a arquitetura do SFI de 

padrão dólar-flexível se mostra eficiente em reforçar os processos que a mantém estruturalmente 

desigual. 

De qualquer forma, independentemente do sucesso futuro da Grande Estratégia, as 

projeções quanto ao desempenho dos EUA no mercado internacional até 2040 permanecem 

otimimistas: na maioria dos cenários projetados, o país se estabelece como um exportador de 

petróleo, pela primeira vez desde meados do século anterior.  
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Figura 9 – Projeções quanto ao comércio internacional de energia dos EUA até 2040, em 

quadrilhões de Btu 

 

Fonte: US Energy Information Adminstration, Annual Energy Outlook 2017. Relatório e imagem de domínio público. 

 

Enfim, algumas últimas ressalvas devem ser feitas. A primeira delas é que controle e 

influência são coisas diferentes. Deter controle sobre o mercado internacional de petróleo constitui 

o objetivo máximo dos EUA enquanto potência hegemônica, a meta a ser sempre almejada, mas 

com a consciência que não será plenamente conquistada. O próprio nível de controle que os EUA 

exerciam sobre esse mercado antes da reestruturação dos anos 1970, da forma como ele se 

apresentava sob o oligopólio das Sete Irmãs, já não parece algo recuperável. O que o sistema de 

precificação de mercado oferece aos EUA e às potências que possuem mercados financeiros 

desenvolvidos através de sua dimensão financeira é uma oportunidade, uma possibilidade de 

exercer influência nesses mercados por outros meios, mas ainda sobre uma posição de 

superioridade uma vez completa a transnacionalização dos países produtores. Nenhuma dessas 

políticas muda o fato de que o petróleo é uma commodity física, que se concentra em regiões 

geográficas específicas e que são esses Estados que naturalmente têm a última palavra sobre o 

mercado. Não há como os EUA se desvencilharem completamente da OPEP, apenas arquitetar 

formas de influenciá-los a seu favor. O alto nível de concentração das resevas nesses países (81% 

nos países da organização e cerca de 65% nos membros que estão no Oriente Médio), mesmo 
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depois de novas descobertas em países não-OPEP e do desenvolvimento de tecnologias que 

permitem ampliar a exploração nessas regiões não cartelizadas, confirma esse fato. 

 

Figura 10 – Parcela da OPEP nas reservas mundiais de petróleo em 2015, em bilhões de 

barris 

 

Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2016. Relatório e imagem de domínio público. 

 

A segunda ressalva é que, por mais que o petróleo seja vital à hegemonia internacional dos 

EUA, a exercer influência sobre o mercado internacional de petróleo não justifica toda e qualquer 

ação pelo país. Justamente por ele ser o hegêmona, ele tem que ponderar quaisquer outros interesses 

que estejam em jogo e que podem ser afetados pelo mercado petrolífero, sejam eles de natureza 

nacional ou internacional. Nesse sentido, é possível que o país acabe frustrando a própria política 

energética em nome de outros interesses, principalmente daqueles que possam estar mais 

relacionados ao bem-estar geral, já que o país não deve descuidar do componente consensual de 

seu poder hegemônico. Assim, excetuando-se as situações de interesse nacional, os EUA podem 

acabar usufruindo de menor autonomia de ação em relação às demais potências do sistema 

justamente por suas políticas estarem atreladas à múltiplas variáveis.  
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Além disso, como potência hegemônica do sistema, os EUA devem ficar especialmente 

atentos ao fato de que a financialização do mercado internacional de petróleo é uma via de duas 

mãos. A vigência do atual SFI, tal como foi caracterizado, só fez ampliar a capacidade que esse 

mercado tem de afetar toda a economia mundial. Ao se tornar a commodity líder dos mercados 

financeiros ao redor do mundo a partir da sua negociação em mercados à vista e futuro, o preço do 

barril de petróleo influencia todos os demais índices econômicos que se relacionam com o recurso, 

afetando de maneira direta ou indireta investimentos nacionais, institucionais, empresariais e 

pessoais. O estabelecimento do SFI de padrão dólar-flexível fez com que o petróleo adquirisse a 

capacidade de afetar não apenas o lado real, mas também o lado financeiro de qualquer economia 

nacional, inclusive a sua própria. Sendo assim, qualquer instabilidade mais severa nos mercados 

financeiros relacionada ao mercado internacional de petróleo pode gerar uma crise econômica que 

segue o padrão invertido característico desse SFI – começa pela esfera financeira e contamina a 

esfera produtiva das economias nacionais.  

A terceira ressalva é que, justamente pela natureza integradora dos mercados financeiros, 

esse poder de influência dos EUA sobre o mercado internacional de petróleo se torna 

crescentemente mais difuso – os EUA não mais possuem a posição de predominância isolada que 

costumavam possuir nem na no mercado internacional de petróleo, nem na economia 

internacional77. As mudanças dos anos 1970 privilegiam a reprodução ampliada e fictícia do capital 

e pelos seus movimentos de concentração e centralização, a estrutura centro-periferia se reforça e 

eleva as capacidades das economias centrais como um todo. Os EUA é uma dessas economias, mas 

não é o único país que reforça esse ciclo ou que se beneficia dele. A intensificação da globalização, 

entendida nos termos de Agnew (2005), faz com que fique cada dia mais difícil identificar uma 

única potência hegemônica no sistema que seja capaz de exercer domínio internacional de maneira 

incontestável. Como afirma o autor, a hegemonia dos EUA será responsável por sua própria ruína. 

A indústria petrolífera internacional é um exemplo disso. Na era da Sete Irmãs, o próprio 

oligopólio mundial delimitava os principais atores estatais e privados envolvidos no mercado, de 

forma que era mais fácil identificar quais arranjos de cooperação podiam surgir no lado dos 

                                                 
77 A evolução histórica dos próprios rankings aqui mencionados transparece esse fato. O’Brien e Williams (2006) 

trazem o ranking das 25 maiores companhias do mundo por receita segundo a Forbes em 2006. Nesse ranking de 

apenas dez anos atrás, os EUA ocupavam seis das dez primeiras posições, sendo que dessas seis, três eram companhias 

petrolíferas: a ExxonMobil em primeiro lugar, a Chevron em sexto, e a ConocoPhillis em décimo. A título de 

comparação, a China só aparecia na 23ª posição, com a Sinopec, também petrolífera. 
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demandantes, dos oferteantes, e entre eles. O cenário atual é diferente. De um lado, o sistema de 

precificação de mercado possibilitou que uma pluralidade de agentes participasse desse mercado, 

sendo que grande parte deles nem mesmo se encontra diretamente interessada na commodity. De 

outro, a globalização da economia internacional propiciou o desenvolvimento de outras economias 

nacionais a tal ponto que as equiparam às potencias tradicionalmente centrais, tanto no seu aspecto 

produtivo quanto financeiro, e esse crescimento tem seu reflexo no mercado internacional de 

petróleo da mesma forma que acontece com as demais potências. A China representa bem essa 

afirmação. Desde o início do século, seu crescimento econômico acima da média mundial 

impulsionou a demanda pela commodity em tal magnitude que o país revolucionou e reestruturou 

suas políticas energéticas e a indústria petrolífera nacional em seus planejamentos governamentais 

de longo prazo assim como fez com seu mercado financeiro. As companhas petrolíferas chinesas, 

singulares por conciliar propriedade estatal com abertura de capital, assim como os bancos 

comerciais do país, e outras instituições e empresas tomaram tal proporção que aparecem tanto 

quanto, se não mais, que as americanas em rankings mundiais como os da Forbes e da Fortune78. 

Assim, a questão central que se pretende demonstrar é que a estabilidade do mercado internacional 

de petróleo hoje requer um nível de coordenação de políticas e de conciliação de interesses maior 

do que jamais observado historicamente, até porque não envolve apenas os países, mas todos os 

integrantes da Finança, muitas vezes aliadas, de cada um deles.  

Por fim, vale ressaltar que o setor petrolífero aqui escolhido acaba se portando como um 

setor representativo de todos os processos econômicos que baseiam a continuidade da hegemonia 

estadunidense na economia internacional graças à sua relevância como uma estrutura secundária 

de poder estrutural, conforme delimitou Strange (2004). Acredita-se, portanto, que o estudo 

específico do mercado internacional de petróleo tal como ele se configura atualmente conseguiu 

representar, em alguma medida, as principais características da hegemonia dos EUA que se 

reestruturou a partir da consolidação do SFI de padrão dólar-flexível.  

Não se sabe ao certo onde a financeirização do modo de acumulação capitalista irá nos 

levar. O que se pode ter certeza é que enquanto o petróleo permanecer o combustível líder mundial, 

                                                 
78 Na lista The World’s Biggest Public 2000 Companies da Forbes de 2016 , a China ocupa as três primeiras posições 

(ICBC, China Construction Bank e Agricultural Bank of China, respectivamente) e quatro das dez primeiras posições 

do ranking, enquanto que os EUA ocupam cinco ao todo. Já na Fortune Global 500 de 2016, dentre as dez primeiras 

posições, três são ocupadas pela China, mesmo número ocupado pelos EUA. Essas três empresas são do setor de 

energia: State Grid, China National Petroleum e Sinopec Group, ocupando a segunda, terceira e quarta posições, 

respectivamente.  
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representar sozinho praticamente um terço do consumo global de energia como fez em 2015 

(32,9%) ou suas reservas perdurarem e forem suficientes para atender a demanda mundial, ou seja, 

pelos próximos 50,7 anos (BP, 2016), essa fonte de energia continuará a ser debatida como uma 

questão da alta política.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa demonstrou que a reestruturação do mercado internacional de petróleo a partir 

dos choques de preços de 1970 e a do sistema financeiro internacional a partir da quebra da paridade 

do dólar e do ouro em 1971 estão diretamente relacionadas. Ambas, que inicialmente vieram a 

reforçar os questionamentos acerca da capacidade dos EUA em se manter uma potência 

hegemônica no sistema internacional, acabaram no fim proporcionando ao país novas bases sobre 

as quais continuar exercendo essa posição de predominância.  

O estudo de caso comprovou que o mercado internacional de petróleo vivenciou um 

processo de financialização a partir da consolidação do sistema de precificação de mercado para a 

commodity. A lógica de funcionamento desse mercado, graças ao consequente desenvolvimento de 

sua dimensão financeira, passou a seguir de perto a lógica de funcionamento da economia 

internacional, cujo sistema financeiro internacional reflete processos característicos da 

financeirização do modo de acumulação capitalista.  

Por sua vez, esse sistema financeiro internacional que norteia a lógica de funcionamento de 

toda a economia internacional e, por consequência, a do próprio mercado internacional de petróleo, 

em grande medida só se reorganizou e se consolidou em torno desses processos de financeirização 

porque pôde contar com os fluxos dos petrodólares que marcaram a reestruturação da indústria 

petrolífera internacional em um primeiro momento.    

Assim, pode-se constatar que a reestruturação do mercado internacional de petróleo serviu 

aos propósitos da reestruturação da economia internacional e vice-versa. Essas reestruturações 

acabaram dando início a uma nova fase na ordem energética internacional, na economia 

internacional e na hegemonia internacional. Contudo, algo permaneceu inalterado nessa nova etapa 

da economia política internacional, pelo menos até a atualidade: as economias centrais, as 

tradicionais potências desenvolvidas, industrializadas e demandantes por petróleo, continuam 

sendo as mais privilegiadas nessas estruturas que emergiram e, dentre elas, os EUA. Em suma, os 

Estados produtores de petróleo de maior relevância, com a intenção de alterar a estrutura do 

mercado internacional de petróleo a seu favor, acabaram, na verdade, propiciando os meios pelos 

quais a economia internacional se reestruturasse de forma a estabelecer uma lógica globalizante 

que permitisse a continuidade dos processos de acumulação por espoliação dos frutos de seus 

recursos energéticos pelas economias capitalistas centrais, lideradas pelos EUA.  
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Verificou-se, assim, que a adoção internacional do regime de acumulação flexível nos anos 

1970 de fato desencadeou novos meios pelos quais o país conseguiu exercer uma influência 

desproporcional tanto sobre o mercado internacional de petróleo – em sua parcela produtiva e 

financeira –, quanto sobre a economia internacional. O novo sistema financeiro internacional, 

majoritariamente arquitetado pelas políticas econômicas do próprio país, ao submeter a dimensão 

financeira do mercado internacional de petróleo à lógica dos mercados financeiros internacionais 

permitiu com que os EUA usassem da superioridade da sua moeda, de seu mercado financeiro e da 

sua elite capitalista dominante na busca pela segurança energética nacional. 

Essa segurança, que ainda muito depende da capacidade de os EUA intervir na dimensão 

física do mercado internacional de petróleo, está cada vez mais associada à promoção da Grande 

Estratégia do país direcionada às regiões produtoras periféricas na economia internacional. 

Constatou-se que quanto mais os EUA investirem no desenvolvimento da própria indústria 

petrolífera e atuarem na plena integração dos países produtores (particularmente os da OPEP) na 

economia internacional financeirizada, mais o país conseguirá exercer influência no mercado 

internacional de petróleo e, a partir dessa influência e das demais que exerce de maneira semelhante 

sobre outros setores, reforçar a posição predominante da sua Finança e de seu Estado na economia 

internacional.  

Tem-se consciência que a primazia do país nos âmbitos do mercado internacional de 

petróleo e na economia internacional não é suficiente, por si só, para fundamentar a manutenção 

da sua posição de hegemonia no sistema internacional, muito menos para afirmar que essa posição 

hegemônica é una e incontestável – ela apenas persiste. Entretanto, não se pode negar que a 

condução da política internacional pelos EUA com o intuito de lidar com a perda de influência 

sobre o mercado internacional de petróleo nos anos 1970 em meio a um contexto de financeirização 

econômica tenha contribuído para a preservação da sua posição hegemônica não só no mercado 

internacional de petróleo e na economia internacional, mas no sistema internacional como um todo. 

Tal fato só reforça a importância histórica que o petróleo tem como recurso estratégico para o país, 

justificando sua denominação como matéria de interesse nacional.  
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