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Os países exportadores de petróleo podem ser tão vulneráveis à instabilidade 

desta matéria-prima quanto os importadores devido à dependência socioeconômica 

deste setor. Portanto, é importante também para tais países a avaliação da 

vulnerabilidade socioeconômica de forma a contribuir para o entendimento de suas 

margens de ação real em relação às estratégias de produção, visando afetar preço e 

parcelas de mercado. 

Dessa forma, este trabalho propõe uma metodologia baseada em indicadores de 

vulnerabilidade socioeconômica de países exportadores de petróleo, que abrangem 

aspectos físico, produtivo, comercial, macroeconômico, fiscal e social. Estes 

indicadores são aplicados aos países-membro da OPEP, à Noruega e ao México, e 

ordenados de acordo com uma escala normalizada por meio do uso de uma ferramenta 

de análise multicritério (AHP – analitycal hierarchy process). Da análise dos resultados 

derivam-se implicações das vulnerabilidades socioeconômicas, e os países estudados 

são classificados segundo uma escala que varia de situações muito favoráveis a muito 

desfavoráveis. 

Os resultados apontaram as principais fragilidades socioeconômicas desses 

países exportadores de recursos naturais, delineando caminhos para o Brasil em uma 

possível situação de exportador de petróleo. As principais considerações advindas da 

experiência de países vulneráveis ao setor petrolífero dizem respeito a necessidade de 
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fortalecimento da base macroeconômica do país, ao incrementos da diversificação 

industrial e a criação de fundos de estabilização financeira para futuras gerações ou para 

quando bruscas oscilações de preços do barril no mercado internacional. 
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 The oil exporting countries can be vulnerable to this row-material as the oil 

importing ones, due to their social economic dependence of the revenues generated by 

the oil and gas sector. So, it is also important for those countries the analysis  of their 

social economic vulnerability in order to contribute for the comprehension of their real 

actions related to their production strategies, aiming to affect oil price and market-share.  

 Due to that, this thesis proposes a methodology based on social economic 

indicators of oil exporting countries, which will enclose the following aspects: physical, 

productive, commercial, macroeconomic, fiscal and social. These indicators will be 

applied to the OPEC members, Norway and Mexico, and orientated through a 

normalized scale as in a multicriteria methodology (AHP – Analytic Hierarchy 

Process). The analyzed results will drive the social economic implications, and the 

studied countries will be classified in a scale that goes from very favorable to very 

unfavorable. 

 The results point the main social economic fragilities of the oil exporting 

countries, designing pathways to Brazil and their possible exporting ambitions. The 

most important considerations that became from the vulnerable oil export countries 

experiences refers to the necessity to straight and increases their macroeconomic 

foundations, industrial diversification incentives and the creation of an stabilization 
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fund (based on oil revenues) for the future generations, or to severe oil prices 

oscillations periods in the international market. 
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I. Introdução  

Os países exportadores de petróleo podem ser tão vulneráveis à instabilidade 

desta matéria-prima quanto os importadores devido a dependência sócio-econômica 

deste setor produtivo; ou que este setor se torne preponderante na economia nacional de 

tal modo a não haver diversidade na presença de outros setores produtivos. Nesse 

sentido, a avaliação da vulnerabilidade sócio-econômica dos exportadores de petróleo 

contribui para o entendimento das suas margens de ação real em relação a estratégias de 

produção, visando relacionar preço e participação de mercado de forma a ter sempre em 

vista a margem de segurança maior do setor.  

A noção de vulnerabilidade sócio-econômica ao petróleo é multidimensional e 

pode ser definida como “o estado que deixa os países exportadores de petróleo 

vulneráveis a acontecimentos internacionais, como aumentos ou reduções dos preços 

do petróleo ou o desenvolvimento de novos vetores energéticos” (SZKLO et al., 2005).  

Assim, as questões de geopolítica do petróleo podem ser abordadas, de uma 

forma menos precisa, pautando-se nas chaves explicativas da Ciência Política e das 

Relações Internacionais. Tais chaves se baseiam na análise de acontecimentos e 

documentos gerados a partir de decisões e declarações de governantes e/ou dirigentes 

empresariais, de modo a se compreender o comportamento dos elementos e atores 

envolvidos.  

Tais abordagens permitem entender com maior clareza as rupturas e transições 

nessa geopolítica, bem como seus fatores determinantes; vide, por exemplo, MORSE E 

RICHARD (2002) e FAVENNEC (2003). Embora haja muitas abordagens empíricas e 

sistemáticas sobre vulnerabilidade de países importadores de petróleo – vide, por 

exemplo, EIA (1996), KENDELL (1998), BIELECKI (2002), ADELMAN (2004), 

HOWLEY E STOWE (2004), GAO (2006) e GUPTA (2008). O mesmo não se pode 

dizer para o caso da vulnerabilidade dos países grandes exportadores de petróleo. Os 

estudos anteriores sobre este assunto que merecem destaque são CORDESMAN (1999), 

BARNETT E OSSOWSKI (2002), FASANO E IQBAL (2003) e OKOGU (2003). 

Sobre a vulnerabilidade de exportadores, a maior parte dos estudos tende a enfatizar 

aspectos específicos de vulnerabilidade como desemprego, dívida externa, taxa de 

inflação (PRITCHETT, 1999). As exceções são CORDESMAN (1999) e PIMENTEL 

(2006). Cordesman não elabora propriamente indicadores de vulnerabilidade, mas sim 

desenvolve uma análise qualitativa, usando informações empíricas mais abrangentes 
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sobre o tema. Já Pimentel elabora os primeiros indicadores de vulnerabilidade para o 

exportador de petróleo, de onde derivam as idéias inciais desse trabalho. 

 

I.1 Justificativa 

A abordagem de vulnerabilidade, sob o prisma do importador de petróleo, indica 

os seus graus de arbítrio relativo ao acesso e preço dessa fonte de energia, por exemplo 

subsidiando o estabelecimento de políticas energéticas associadas à demanda de 

petróleo1. Contudo, a abordagem da vulnerabilidade sob a ótica do exportador desse 

recurso permite investigar variáveis importantes do mercado internacional de petróleo, 

especialmente os graus de autonomia para a tomada de decisão deste agente em relação 

à participação de mercado, investimentos e preço. Isto é um elemento fundamental para 

o mercado de petróleo, na medida em que na última década a OPEP agiu direta ou 

indiretamente visando interferir no preço internacional dessa fonte energética2.  

Contudo, como este trabalho discutirá, esta estratégia dependerá da 

diferenciação de vulnerabilidade sócio-econômica de cada país-membro, estendendo-se 

a discussão para outros países notórios exportadores como Noruega e México. 

Assim, os indicadores de vulnerabilidade sócio-econômica de países 

exportadores de petróleo propostos e debatidos neste trabalho abrangem, em linhas 

gerais, aspectos físicos, produtivos, comerciais, macroeconômicos, fiscais e sociais, os 

quais são aplicados aos países membros da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP)3, ao México, à Noruega e ao Brasil. A partir da análise dos resultados, 

derivam-se implicações sobre a vulnerabilidade sócio-econômica destes últimos sob a 

perspectiva de oferta e preço de petróleo no mercado internacional.  

A OPEP e esses demais países foram escolhidos por se tratarem de notórios 

exportadores de petróleo4. No caso do Brasil, mesmo não sendo um grande exportador 

                                                 
1 Por exemplo, políticas de conservação de derivados de petróleo (SCHIPPER, 1997; SCHIPPER et al. 
2000; KENDELL, 2004). E políticas de diversificação de fontes (DELGADO et al. 2005; LUFT, 2005; 
EIA, 1996).  
2 Em várias ocasiões a OPEP agiu visando interferir no preço do petróleo no mercado internacional. 
Exemplos: estabelecimento de quotas em 1998, mecanismo de bandas no início de 2000, cortes de 
produção em 2001 e em 2005 (KOHL, 2002; RAMCHARRAN, 2002; DE SANTIS, 2003). Desde 1970, 
praticamente todo aumento no preço do petróleo foi causado pelos países-membros da OPEP em ações 
deliberadas, como cortes de produção, ou queda do uso de capacidade de expansão da produção 
(ADELMAN, 2002). 
3 São países-membros da OPEP: Angola, Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, 
Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Qatar e Venezuela. 
4 A produção de petróleo da OPEP correspondia a 46,6% da produção mundial em março de 2008. A 
produção da Noruega corresponde a 3,15%, do México a 4,32% e, finalmente, do Brasil a 2,52% (EIA, 
2009). 
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de petróleo5, entende-se que traçar implicações para este país a partir dos indicadores 

construídos será útil para suas eventuais ambições exportadoras. Há que se levar em 

consideração, no período de confecção deste trabalho, que são grandes as expectativas 

sobre as novas reservas ainda em especulação do cluster chamado pré-sal, que elevaria 

o Brasil ao patamar de significativo exportador de petróleo no cenário internacional. 

Dadas as razões anteriormente dispostas, acredita-se que o trabalho oferece uma 

importante contribuição não só aos órgãos e instituições de gestão do setor petrolífero, 

mas também ao debate acadêmico multidisciplinar sobre o tema, às empresas privadas 

do setor energético e aos investidores e acionistas destas empresas.  

 

 I.2 Objetivo  

O presente trabalho objetiva a proposição de uma metodologia de avaliação da 

vulnerabilidade sócio-econômica dos países exportadores de petróleo, visando ao 

entendimento das suas margens de ação real em relação a estratégias de investimento e 

produção, como forma de afetar preço e nível de oferta. A idéia é aproveitar a 

experiência adquirida através da análise dos dados dos países grandes exportadores, de 

forma a delinear caminhos para quando o Brasil vier a ser considerável exportador. 

 

I.3 Situação-Problema 

O problema da vulnerabilidade dos países exportadores de petróleo perpassa os 

chamados “ciclos econômicos”. No ponto alto do ciclo os investimentos são feitos de 

modo que ocorre(m) ápice(s) de crescimento econômico e bem-estar social nos países. 

Contrariamente à prosperidade, por outro lado, verifica-se uma situação descrita como 

de depressão; ou ainda, quando se chega ao ponto mais baixo do ciclo, ocorre a 

recessão. Nesse caso, pode-se observar um decrescimento nos investimentos, derivando 

em aumento nos índices de desemprego, na menor propensão marginal ao consumo 

geral, com subseqüentes impactos na dinâmica social, econômica e política do(s) 

país(es). Nesse influxo, há tendência ao caos social, com o colapso da ordem política e 

a interrupção brusca do desenvolvimento econômico, derivando em novo refluxo para 

o(s) país(es) na sua relação com o mercado internacional. Dentro deste contexto, a 

                                                 
5 No Brasil, a promissora área chamada de pré-sal pode se estender por cerca de 800 quilômetros, do 
Espírito Santo até Santa Catarina, em lâmina dágua de 1,5 mil a 3 mil metros de profundidade, e ainda 
subsolo marinho de 3 a 4 mil metros. O sucesso exploratório da área tem sido satisfatório, inclusive com 
o anúncio por parte da Petrobras de que o bloco BMS-11 deva ter um volume recuperável de 5 a 8 bilhões 
de barris de petróleo (LIMA, 2008). Especula-se ainda que os demais blocos da área tenham volumes 
recuperáveis na ordem de 50 a 80 bilhões de barris.  
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indústria mundial de petróleo acaba de entrar em um ciclo de recessão, após haver 

experimentado um momento de prosperidade com a alta dos preços do barril do óleo 

bruto de 20036 a 2008, com tendência à euforia dos mercados, exibindo confiança 

acentuada; e, sobretudo, tornando o nível de consumo excessivo, dado que o nível de 

renda cresceu com investimentos no sistema econômico. Entretanto, no momento atual 

os preços do petróleo do tipo WTI (West Texas Intermediate) têm estado abaixo de US$ 

50/b, denotando uma queda precipitada segundo alguns analistas (CERA, 2008; THE 

PETROLEUM ECONOMIST, 2008). Assim como os preços elevados desorganizam a 

ordem econômica internacional, os preços baixos do petróleo também o fazem, e o 

estão fazendo agora. Esta queda súbita gera impactos severos no sistema financeiro e 

econômico internacional. E é esta oscilação de preços que imprime um espectro cada 

vez maior de incerteza nos países e em seus planejamentos estratégicos, econômicos e 

financeiros, uma vez que estejam em situação de direta dependência dessas receitas 

petrolíferas. 

Dessa forma, a pergunta que se busca responder é a seguinte: em que medida 

uma alta vulnerabilidade ao petróleo interfere no grau de autonomia na tomada de 

decisão dos países exportadores?  

  

 I.4 Hipótese 

Neste panorama, a hipótese formulada no presente trabalho é que os países 

exportadores de petróleo tratados aqui são vulneráveis às oscilações mercadológicas 

deste setor econômico. Desse modo, para se avaliar as estratégias de investimento, 

oferta e preços do petróleo desses países é necessária a adoção de metodologias 

precisamente delimitadas que permitam a consideração de indicadores sócioeconômicos 

ao mesmo tempo que se leva em conta a variedade de elementos correlatos aos 

problemas da segurança dos mercados.   

 

I.5 Metodologia 

A metodologia se compõe de indicadores de vulnerabilidade sócio-econômica 

para países exportadores de petróleo, organizados e analisados sob a perspectiva de uma 

ferramenta de Análise Multicritério, a AHP – Analytic Hierarchy Procress. Tais 

indicadores abrangeram os aspectos físico, produtivo, comercial, macroeconômico, 

                                                 
6 Vide EIA, 2008. 
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fiscal e social. Uma vez ordenado e analisados, estes indicadores irão compor gráficos 

de radar que propiciarão a apresentação de várias dimensões simultâneas e de fácil 

visualização comparativa entre os países. A intenção é capacitar o analista a ponderar de 

forma crítica sobre as principais questões econômicas e sociais relacionadas a 

determinados países exportadores de petróleo. Conforme enunciado, estes indicadores 

são aplicados países-membros da OPEP, México, Noruega e Brasil, em seguida os 

resultados são analisados, derivando implicações das vulnerabilidades sócio-

econômicas desses países sobre as perspectivas de oferta e preço de petróleo no 

mercado internacional.  
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Capítulo 1 

Indicadores de Vulnerabilidade Sócio-Econômica dos Exportadores de Petróleo: 

considerações metodológicas 

 

A avaliação da vulnerabilidade sócio-econômica dos exportadores de petróleo 

contribui para o entendimento das suas margens de ação real em relação a estratégias de 

produção, visando afetar preço e participação de mercado. Os indicadores de 

vulnerabilidade sócio-econômica de países exportadores de petróleo, propostos neste 

trabalho, abrangem aspectos físicos, produtivos, comerciais, macroeconômicos, fiscais e 

sociais, os quais são aplicados aos países membros da OPEP, ao México, à Noruega e 

ao Brasil e, da análise dos resultados, derivam-se implicações sobre a vulnerabilidade 

sócio-econômica destes sob a perspectiva de oferta e preço de petróleo no mercado 

internacional. É importante destacar que a noção de vulnerabilidade sócio-econômica ao 

petróleo é multidimensional e pode ser definida como o estado que deixa os países 

exportadores desta fonte de energia vulneráveis a acontecimentos internacionais, como 

aumentos ou reduções dos preços do petróleo ou o desenvolvimento de novos vetores 

energéticos (SZKLO et al. 2005). 

A abordagem de vulnerabilidade sob o prisma do importador de petróleo indica 

os seus graus de liberdade em relação ao acesso e preço dessa fonte de energia, por 

exemplo, subsidiando o estabelecimento de políticas energéticas associadas à demanda 

de petróleo. Contudo, a abordagem da vulnerabilidade sob a ótica do exportador de 

petróleo permite investigar variáveis importantes do mercado internacional desta fonte 

energética, especialmente os graus de liberdade para a tomada de decisão deste agente 

em relação a participação de mercado, investimentos e preço. Isto é importante no 

mercado de petróleo, na medida em que a OPEP, na última década, agiu direta ou 

indiretamente visando interferir no preço internacional do petróleo (PIMENTEL, 2006). 

Em linhas gerais, nos últimos anos, a orientação do país-líder da OPEP, ou com maiores 

reservas provadas e capacidade ociosa de produção, a Arábia Saudita, foi de manter o 

preço do petróleo não tão baixo, de forma a não reduzir sobremaneira a receita dos 

exportadores, nem tão alto, de forma a não viabilizar algum tipo de tecnologia 

alternativa (ADELMAN, 2004; DELGADO et al. 2005). Contudo, como este trabalho 

discutirá, esta estratégia, a qual não é consensual na OPEP, em função da própria 

heterogeneidade desta, ou do grau diferenciado de vulnerabilidade sócio-econômica de 
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cada país-membro, estende-se uma discussão para outros países notórios exportadores 

como Noruega e México (GIELEN E UNANDER, 2005). 

Visando esta investigação a partir da construção de indicadores de 

vulnerabilidade para os países exportadores de petróleo, este capítulo está dividido em 

seis subseções. Cada subseção discorre sobre um indicador diferente, a saber: físico, 

produtivo, comercial, macroeconômico, fiscal e social. Por último, é apresentado um 

quadro-síntese com as fórmulas destes indicadores e seus respectivos subindicadores, 

assim como os cortes metodológicos formulados para a classificação dos mesmos. 

  

1.1 Os Indicadores de Vulnerabilidade Sócio-Econômica 

A questão da vulnerabilidade ao petróleo, de uma forma geral, depende de uma 

série de fatores que precisam ser estudados em conjunto e esta tese pretende abordar o 

problema da vulnerabilidade de uma maneira integrada, de forma a facilitar o 

entendimento da intensidade de diferentes indicadores para uma determinada economia. 

Como colocado anteriormente, a noção de vulnerabilidade é multidimensional e 

definida como o estado que deixa os países exportadores de petróleo expostos a 

acontecimentos internacionais, tais como aumentos dos preços do petróleo ou o 

desenvolvimento de novos vetores energéticos.  

Isto posto, visando medir o grau de exposição socioeconômica dos países 

exportadores de petróleo, os indicadores de vulnerabilidade socioeconômica abordados 

neste trabalho abrangem as dimensões física, produtiva, comercial, macroeconômica, 

fiscal e social. É possível estabelecer mais de um indicador para cada tipo de 

vulnerabilidade, o que foi chamado de subindicador, que enfatiza um atributo específico 

da vulnerabilidade – por exemplo, a renda (dependência social da renda do petróleo) ou 

o emprego (dependência social de empregos gerados pelo setor de petróleo, e a partir do 

uso de sua renda na administração pública, por exemplo) - bem como abranger outros 

aspectos como a questão ambiental. Todavia, foge ao escopo desta tese esgotar as 

avaliações de vulnerabilidade de um país exportador.7  

Cada indicador será ainda construído a partir de mais de um subindicador, visando 

abranger um leque maior de informações sobre a vulnerabilidade do país analisado. O 

ano-base escolhido, no que diz respeito à qualidade e à completude dos dados, foi o ano 

                                                 
7 Por exemplo, um conjunto menor de indicadores foi testado em Pimentel (2006), incorporados e 
ampliados nesse trabalho visando expandir a análise, assim como quantificá-la, sobre a vulnerabilidade 
dos países exportadores de petróleo.   
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de 2006, ainda que na análise, quando importante, também se tenha observado a série 

histórica do indicador.  

Vale destacar que séries de dados confiáveis e consistentes são um dos principais 

componentes para o estudo da vulnerabilidade socioeconômica dos exportadores de 

petróleo. Muitos problemas surgiram durante a construção destes indicadores a partir 

dos dados disponíveis, como falhas e inconsistências nas séries históricas dos dados, 

sem contar a ausência total de algumas informações sobre alguns países. Apesar das 

dificuldades inerentes a um trabalho com tal dependência de uma base extensa de 

informações, foi possível construir uma amostra de dados razoável e compreensível, 

reveladores do grau de exposição dos países exportadores e exportadores de petróleo no 

mercado internacional. 

 

 1.1.1 Vulnerabilidade Física (VF) 

A vulnerabilidade física é comumente avaliada sob a ótica do país consumidor 

de petróleo, indicando os seus graus de liberdade em relação ao acesso a esta fonte de 

energia, subsidiando o estabelecimento de políticas energéticas associadas à demanda 

de petróleo (GUPTA, 2008). Contudo, a abordagem da vulnerabilidade física sob a ótica 

do exportador de petróleo permite investigar, mesmo que em ordem de grandeza, por 

exemplo, por quanto tempo as reservas provadas dos países ainda poderão ser 

exploradas, mantidos os níveis atuais de produção de petróleo.  

Para tal, o indicador de vulnerabilidade física foi composto por um conjunto de três 

subindicadores, sendo eles:  

- Relação Reserva Provada /Produção (R/P) de óleo bruto; 

- Ritmo de Reposição de Reservas; 

- Relação Reserva Provada/Produção de gás natural. 

 

R/P de óleo bruto 

Por R/P de óleo entende-se a razão entre as reservas provadas e a produção de 

petróleo de certo país (R/P), denotando a vida útil em anos das reservas relativa ao nível 

de produção do ano de referência. Em outras palavras, indica por quanto tempo um 

determinado país consegue sustentar sua produção de petróleo atual, dado seu nível de 

reservas provadas.  

Dessa forma, o primeiro subindicador pode ser definido formalmente 

(PIMENTEL, 2006): 
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             (1)   

      

 

Onde: F
iV  é a vulnerabilidade física em anos do país “i”; iR  é a reserva provada em 

barris de petróleo no país “i”; iP  é a produção atual de barris por ano de petróleo no país 

“ i”. 

Cabe ressalvar, contudo, que a relação R/P é estática, retratando somente o 

momento em que foi calculada. Tal relação pode se modificar significativamente no 

tempo, pois podem ocorrer variações tanto no numerador (reservas provadas) quanto no 

denominador (produção). As reservas provadas podem variar por incorporação de 

volumes decorrentes de novas descobertas e/ou de reavaliação. Por outro lado, a 

produção de petróleo, sem a correspondente reposição8 de volumes (incorporação de 

reservas provadas), leva à depleção das reservas provadas, reduzindo progressivamente 

o numerador da razão9 (PIMENTEL, 2007). A produção de petróleo pode variar devido 

a interrupções não-planejadas ou planejadas. Entre as não-planejadas destacam-se 

guerras, greves, acidentes operacionais ou medidas de segurança – interrupção por 

causa da passagem de furacões, por exemplo. Entre as planejadas há aquelas associadas 

à manutenção de instalações ou modificações na configuração produtiva (entrada em 

produção de novos campos e módulos operacionais) e aquelas associadas a estratégias 

de mercado (restrição de produção para influenciar os preços de mercado por países 

grandes exportadores – vide sistema de quotas da OPEP) (OPEP, 2006, 2007). De 

qualquer forma, esta relação é importante porque mostra, mesmo com as limitações 

discutidas, por quanto tempo as reservas provadas dos países ainda podem ser utilizadas 

segundo os níveis atuais de produção de petróleo. 

                                                 
8 Segundo a USGS (2007), o termo reserve growth, sinônimo de field growth, refere-se a um aumento na 
quantidade estimada de hidrocarbonetos nos campos que ocorre enquanto estes últimos são 
desenvolvidos. Em todo o mundo, o desenvolvimento de recursos adicionais de petróleo, por meio de 
outra atividade que não a descoberta de novos campos (i.e., reserve growth), tornou-se a mais importante 
tendência em termos de crescimento de reservas dos anos 1990 (OIL & GAS JOURNAL, 1996). O 
crescimento das reservas é significativo agora e tende a se tornar cada vez mais importante, quando a 
demanda por petróleo aumentar e as oportunidades de descobrimentos de novos campos-gigantes 
diminuírem. Por esta razão, as projeções de crescimento das reservas para campos já conhecidos têm se 
tornado um componente essencial das avaliações de recursos petrolíferos.  
9 Além do desenvolvimento tecnológico e dos preços do petróleo no mercado internacional, o fator 
ambiental desponta como fundamental na reclassificação das reservas. Este pode ser limitante em 
algumas regiões onde as reservas são técnica e economicamente viáveis. Ou pode ser incentivador em 
locais já totalmente degradados, como nas áreas desmatadas da floresta Amazônica ou nas calotas polares 
da Sibéria.  
 

ii
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i PRV =  
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A reserva provada consiste nas quantidades dos dados geológicos e de 

engenharia que são estimados com razoável certeza (90% de probabilidade) de serem 

comercialmente recuperáveis, a partir de uma determinada data (em diante), como 

também a partir de reservatórios conhecidos e sob determinadas condições econômicas, 

métodos de operação e regulamentação governamental (SPE; WPC; AAPG; SPEE, 

2006). Em outras palavras, o conceito de reserva é tecno-econômico e corresponde à 

parte dos recursos (quantidade total de hidrocarbonetos, descobertos ou não, 

recuperáveis ou não) que pode ser técnica e economicamente extraída ou produzida no 

momento de sua determinação, com certo grau de certeza10. O conceito de reserva pode, 

ainda, abranger volumes de óleo convencional e volumes de óleo não-convencional11 12.  

Destarte, a tabela 1 mostra os últimos dados (2005 e 2006) de reservas provadas 

de petróleo para os países analisados e os volumes médios de reservas 2P com potencial 

de serem incorporados às suas reservas. Assim, enquanto as reservas provadas da 

Nigéria, por exemplo, estão em torno de 36MM de barris de petróleo, haverá ainda, para 

este país, um potencial equivalente a este de recursos ainda por descobrir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
10 Este grau de certeza encontra-se implícito na determinação do conceito, sendo: a) reservas provadas – 1P – são os 
volumes cuja certeza seja de no mínimo 90%; b) reservas provadas prováveis – 2P – são os volumes cuja certeza seja 
de no mínimo 50%; e, c) reservas provadas prováveis possíveis – 3P – cuja certeza seja de no mínimo 10% 
(LAHERRÈRE, 1999). 
11 O conceito de óleo não-convencional é dinâmico e pode ser influenciado por: (1) novas descobertas, (2) redução 
dos custos de exploração, desenvolvimento e extração, e (3) reavaliação do percentual de recuperação de óleo de um 
determinado campo (reserve growth) (SZKLO, 2004) Por óleo não-convencional entendem-se aqueles cujas 
características físico-químicas predominantes não estão alinhadas com o atual parque de refino mundial. Assim, 
areias betuminosas, xistos, e óleos com grau API muito altos são considerados não-convencionais, pois requerem 
processos mais laboriosos para seu refinamento. 
12 Vale aqui mencionar que alguns autores (LAHERRERE, 2003; CAMPBELL, 2002) discutem a confiabilidade dos 
dados de reservas difundidos pelos países e pelas companhias de petróleo, o que chamam de viés declaratório dessas 
informações. 
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Tabela 1: Reservas Provadas e 2P de Óleo Cru  

Reservas 2P milhões de barris 

Países 

Reservas Provadas 

BP/OPEP 2007 milhões 

de barris 
P95 P50 P5 

Angola 9.035 4.523 13.209 26.335 

Arábia Saudita 264.209 29.393 82.244 160.906 

Argélia 12.200 1.765 6.919 16.386 

EAU 97.800 2.157 7.006 15.525 

Indonésia 3.990 2.288 6.955 14.157 

Irã 136.150 16.288 49.836 100.544 

Iraque 115.000 14.153 42.653 83.927 

Kuwait 101.500 1.215 3.627 7.157 

Líbia 43.663 2.923 7.418 15.348 

Nigéria 36.220 16.103 37.130 60.684 

Qatar 15.207 1.310 3.461 6.439 

Venezuela 99.377 5.173 18.012 40.169 

Total OPEP 638.200 63.375 183.017 360.336 

México 14.700 5.975 18.603 40.240 

Noruega 8.500 3.424 11.642 26.329 

Brasil 12.200 8.060 42.234 100.848 

Nota 1: BP – British Petroleum; USGS – United States Geological Survey, 2000 

Nota 2: Dentre os recursos descobertos e economicamente recuperáveis encontram-se as 
reservas não provadas. Com os mesmos parâmetros e procedimentos, esse tipo de reserva é 

qualificado de duas formas diferentes conforme as probabilidades de recuperação das 
quantidades determináveis: reservas prováveis e reservas possíveis. As reservas prováveis são 

aquelas em que análises dos dados técnicos sugerem que há possibilidade maior de não 
recuperação da quantidade estimada. Quando há utilização de métodos probabilísticos, a 

probabilidade de recuperação da quantidade provada mais a provável estimada é pelo menos 
50%, (P50). As reservas possíveis são aquelas para as quais os mesmos testes e análises indicam 

uma baixa possibilidade de recuperação da quantidade estimada. Se forem utilizados 
métodos probabilísticos nessas avaliações, o resultado não ultrapassará 10%, (P95), de 
probabilidade de recuperação das provadas, mais prováveis, mais possíveis estimadas. 

Fonte: BP, 2006, 2007; USGS, 2000; OPEP, 2008; EPE, 2008. 
 

Os cálculos estimados das reservas de petróleo são preparados por vários 

motivos e com diferentes finalidades, sendo o objetivo principal servir para o 

gerenciamento interno das reserva de um país ou de uma empresa. Entretanto, essas 

estimativas também são necessárias para satisfazer alguns objetivos externos específicos 

(ADELMAN, 2002; CAMPBELL, 2002 e LAHERRÈRE, 2003), entre eles: 
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- satisfazer estatutos de regulamentações que obrigam as empresas de petróleo a reportar 

aspectos chaves de seus negócios; 

- as reservas de óleo são, quase sempre, usadas como garantia para a obtenção de 

empréstimos bancários para as empresas de petróleo; 

- as reservas em poder de empresas internacionais de petróleo são usadas por jornais e 

revistas de finanças e de negócios para mensurar o tamanho do patrimônio da empresa e 

com isso estabelecer um ranking das maiores; 

- os relatórios internos das empresas para seus acionistas são, normalmente, imparciais e 

até um pouco conservadores, mas não estão livres de intervenção por parte da 

administração; 

- os números usados para orçamentos e planejamentos das empresas tendem a ser 

exagerados quando são reportados por exploradores, e otimistas porém mais 

conservadores quando reportados por engenheiros;  

- razões específicas de políticas internas que podem tender a inflar ou a diminuir os 

tamanhos das reservas dos países declarados por governos ou empresas. 

Apesar de os países da OPEP terem características geográficas semelhantes, são 

diferentes economicamente e possuem estratégias de investimentos, preço e oferta de 

petróleo bastante heterogêneas. Já o México, a Noruega e o Brasil não guardam 

semelhanças geográficas e nem mesmo estratégias similares em relação à sua indústria 

do petróleo. Dessa forma, para facilitar a análise do indicador de vulnerabilidade física e 

classificá-lo, decidiu-se aplicar uma escala (tabela 2). 

Para fins deste estudo, tanto os dados de reserva provada quanto os de produção 

de petróleo foram obtidos na base de dados da British Petroleum (BP, 2007) e da OPEP 

(OPEP, 2007).  

 

Tabela 2: Níveis classificatórios dos países de acordo com o R/P de óleo bruto. 

Nível R/P Países 

Nível 1 menor do que 15 anos Indonésia, México e Noruega 

Nível 2 entre 15 e 71 anos 
Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, 

Qatar e Brasil 

Nível 3 entre 71 e 120 anos 
Arábia Saudita, EAU, Irã, Kuwait e 

Venezuela 

Nível 4 maior do que 120 anos Iraque 

Fonte: Elaboração própria 
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Como primeiro nível desta classificação foi estabelecida uma comparação entre 

a relação R/P dos países analisados (indicadores construídos e apresentados na tabela 1 

do anexo 1) com o número de anos do planejamento macroeconômico de longo prazo 

dos países-membros da OPEP, que é de 15 anos (OPEP, 2005)13. Na seqüência da 

escala, no segundo nível se indicam os países que apresentam uma relação R/P que 

esteja entre 15 anos e a média em anos do R/P dos países membros da OPEP (calculada 

de 1960 até 2006 – em 71 anos) (tabela 3). O terceiro nível estabelece que a relação R/P 

deverá estar entre a média (71 anos) e a média mais o desvio padrão (120 anos); e o 

quarto, e último nível, classifica os países que apresentam uma relação R/P superior à 

média mais o desvio padrão. É importante esclarecer que foi usada a média em anos do 

R/P dos países da OPEP como comparação, uma vez que o objetivo deste trabalho é 

derivar comparações de países exportadores de petróleo para outros países igualmente 

exportadores, mas com economias não tão vocacionadas para o recurso, como no caso 

da Noruega, do México e do Brasil. Desta forma, os números da OPEP foram 

estabelecidos como marco comparativo e o uso da média aritmética e do desvio padrão 

da amostra como metodologia de corte para esta escala. Isso permite, de forma 

simplificada, verificar o posicionamento do R/P de um determinado país em relação à 

série histórica desta relação tanto do próprio país como de seus pares.  

Assim, um país em um nível mais baixo teria uma maior vulnerabilidade em 

relação ao não-cumprimento de suas políticas macroeconômicas de longo prazo 

relacionadas com a finitude de suas reservas de petróleo. Em outras palavras, o país 

teria uma maior probabilidade de se perceber sem os recursos petrolíferos advindos da 

produção de petróleo. Faz-se necessário ressaltar que esta análise considera a questão do 

descasamento temporal entre o descobrimento de um campo e o início da produção de 

óleo de um campo de petróleo (que no caso dos países do Oriente Médio é de 2 a 3 

anos, e no Brasil é em média de 9 anos), assim como o ritmo de depleção dessas 

reservas, como será demonstrado no próximo subindicador. Mas de uma forma geral, 

pensando apenas em empresas e em companhias de petróleo nacionais (NOCs), a 

questão é a seguinte: ter menos de 15 anos de produção de petróleo não é adequado para 

um país que dependa sobremaneira das receitas de exportação dessa fonte energética 

para poder cumprir seus planejamentos econômicos, uma vez que reformas econômicas 

                                                 
13 O Long Term Strategy da OPEP é um marco geral sobre as previsões de longo prazo em relação às 
receitas, cenários macroeconômicos, estabilidades de preços e segurança de demanda para os países 
membros para um horizonte de 15 anos (OPEC, 2005). 
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estruturais, como desenvolvimento industrial, social e financeiro, por exemplo, levam 

muitos anos para darem frutos a uma nação. 

 

Tabela 3: Relação Reserva Provada/ Produção Países OPEP– Média em anos (de 1960 a 

2006) 

Países Média – R/P 

Angola 28 

Arábia Saudita 87 

Argélia 32 

EAU 130 

Indonésia 25 

Irã 70 

Iraque 147 

Kuwait 161 

Líbia 57 

Nigéria 31 

Qatar 37 

Venezuela 48 

Média Aritmética 71 

Desvio Padrão 49 

Nota 1: a série temporal do R/P dos países da OPEP se encontra no Anexo 1 deste trabalho.  

Nota 2: os números da OPEP foram estabelecidos como marco comparativo e o uso da média 

aritmética e do desvio padrão da amostra como metodologia de corte para esta escala. 

Fonte: baseado em OPEP, 2007. 

 

Ritmo de Reposição de Reservas 

Em seguida foi considerado um subindicador que trata do Ritmo de Reposição 

de Reservas (RRR), uma vez que se entende que o dinamismo deste indicador é 

essencial para medir a velocidade com que as reservas de petróleo dos países da OPEP 

podem ser repostas anualmente. A idéia é que não só o volume de reservas sinaliza a 

possibilidade de produção futura de um país, mas também seu ritmo de descobertas e 

reposição dessas reservas através de desenvolvimento dos campos, já que um país pode 

ter uma reserva considerada pequena, mas com constante reposição a partir de 

investimentos em E&P. Assim, este subindicador informa o quanto o país deve crescer 

suas reservas por ano para manter seu índice de R/P nos mesmos níveis. Quanto maior a 
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depleção das reservas, maior a necessidade de se repô-las, o que significa maior 

necessidade de investimento em E&P e em desenvolvimento de campos no país, e por 

tal, maior vulnerabilidade. 

Dessa forma, o ritmo anual de reposição necessário para se manter atualizadas as 

reservas da OPEP, tendo como base o crescimento da produção nos últimos 6 anos14, é 

de 4,53 vezes o que se produziu (como demonstrado abaixo). Em outras palavras: a cada 

ano é necessário que a OPEP faça reposições por descobertas, por desenvolvimento de 

campos ou por reclassificação de reservas que sejam equivalentes a 4,53 vezes a sua 

produção no último ano, de forma que sua relação R/P se mantenha constante. Caso 

contrário, seu R/P tende a cair, uma vez que há, anualmente, um decréscimo no 

numerador da relação15. Este aspecto é fundamental para as estratégias de longo prazo 

dos exportadores de petróleo que buscam a manutenção de um R/P constante ou em 

progressão. Este número revela a importância da manutenção do nível de descobertas 

para sustentar a produção a longo prazo (JUNIOR et al. 2007). A depleção de jazidas, a 

exaustão de campos já explorados e o aumento do consumo de petróleo também 

modificam a relação R/P, porque modificam a variação do preço em relação às reservas 

de petróleo16. 

Assim, conforme JUNIOR et al (2007), o ritmo de descobertas necessário para 

se manter atualizadas as reservas pode ser demonstrado formalmente: 

(2) 

 

 

 

 

   

 

Sendo R(t) as reservas provadas em t;  

D(t) as descobertas anuais em t;  

                                                 
14 Foi escolhida a taxa de crescimento da produção dos países da OPEP dos últimos 6 anos por acreditar 
que esses anos foram significaivos para a indústria em termos de oscilações de preços, interrupções de 
abastecimento, desenvolvimento de novas tecnologias, surgimento de novos players entre outros fatores 
marcantes para a indústria petrolífera. 
15 Apesar de vasta a questão das reposições de reservas não é objeto deste trabalho. É importante 
mencionar que alguns estudos tentam prever a produção futura dos maiores exportadores de petróleo 
usando como base séries históricas de produção e descobertas, e modelos econométricos para projetar 
como será a produção de alguns países (vide EIA, 2007; MARGUERON, 2003).  
16 A lógica aqui é a da lei da oferta e da demanda: a exaustão dos campos leva à redução do recurso, o 
que, por sua vez, leva ao aumento do preço. 
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P(t) a produção anual em t;  

r a razão reserva/produção em t ou R(t)/P(t);  

e n a taxa de crescimento de P(t). 

Sendo para a OPEP r = 78 anos (razão R/P da OPEP em 2006 - vide Anexo 1) e n = 

0,045 (4,5% crescimento da produção nos últimos 6 anos (OPEP, 2007). Cabe lembrar, 

novamente, que foi utilizada a média do R/P em anos dos países da OPEP apenas, já 

que esta organização foi estabelecida como marco comparativo.  

D (t) = produção do país . 1+ [78 . 0,045] 

D/P = 4,53 

Portanto, os ciclos de descoberta e produção têm defasagem temporal, o que chamamos 

anteriormente de “development lag” (LEHERRÈRE, 1997 in PIMENTEL, 2005; 

JUNIOR et al. 2007)17. 

 Vale destacar que o terno descoberta utilizado não é preciso, e deve ser 

apontado como a fragilidade deste indicador. O mais indicado seria utilizar todos os 

termos a que se referem, além das decobertas per se: desenvolvimento de campos e 

reclassificação de reservas, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Development lag foi o termo cunhado por Leherrère (1997) para os anos entre a descoberta e o início da 
produção de um campo de petróleo. A vida útil de um campo de petróleo passa por várias fases, indo 
desde sua descoberta, passando por sua declaração de comercialidade, início, pico e declínio natural de 
produção até seu abandono. Nos campos da Europa, por exemplo, o tempo médio transcorrido entre a 
descoberta do campo e o início de sua produção é de aproximadamente 7 anos, com uma tendência de 
queda observada devido, principalmente, aos avanços tecnológicos na indústria de E&P. Ou seja, o tempo 
de início de produção de um campo de petróleo é cada vez menor (LAHERRÈRE, 1997; MAUGERI, 
2006). Já nos países da OPEP, esse tempo é ainda menor (2 anos), visto que a grande maioria dos poços 
de petróleo dos países membros da OPEP se localiza em regiões on-shore, o que facilita sobremaneira o 
acesso.  A importância de se estimar o tempo de entrada em funcionamento de um poço de petróleo é 
vital para o planejamento da indústria, pois se relaciona diretamente com as tomadas de decisão de 
investimento e de planejamento econômico de médio e longo prazo, assim como com o início da 
remuneração do poço e retorno dos investimentos. 
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Tabela 4: RRR dos paíse estudados 

Países 
Média – R/P 

1960-2006 

Crescimento da 

Produção  

 

RRR 

Angola 28 0.89 26 

Arábia Saudita 87 0,14 13 

Argélia 32 0,72 24 

EAU 130 0,18 24 

Indonésia 25 - 0,31 7 

Irã 70 0,11 9 

Iraque 147 - 0,28 40 

Kuwait 161 0,33 54 

Líbia 57 0,30 18 

Nigéria 31 0,09 4 

Qatar 37 0,24 10 

Venezuela 48 0,07 4 

Noruega 11  0,16 3 

México  30 0,03 2 

Brasil 17 0,20 4 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados de OPEP, 2007. 

 

Destarte, deriva-se na tabela 5 outra escala classificatória para os países, desta 

vez dividida em três níveis. 

 

Tabela 5: Escala classificatória dos países de acordo com a necessidade de seus Ritmos de 

Reposição de Reservas 

Nível RRR Países 

Nível 1 maior do que 4,53 vezes 

Angola, Arábia Saudita, Argélia, 

EAU, Iraque, Kuwait, Indonésia, 

Líbia, Qatar e Irã 

Nível 2 igual a 4,53 vezes Brasil, Venezuela e Nigéria  

Nível 3 menor do que 4,53 vezes  México e Noruega  

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, a sustentabilidade da produção depende da reposição de novas reservas, 

novos campos, do volume de investimento em exploração e desenvolvimento, e, 
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especificamente, do investimento em quantidade de poços perfurados e da infra-

estrutura necessária para extrair o fluxo de óleo (JUNIOR et al. 2007).  

 

Relação Reserva/Produção de gás 

Por fim, como último subindicador de Vulnerabilidade Física foi usada a relação 

R/P (como demonstrada anteriormente) para o gás natural. O indicador de R/P de gás 

natural é definido pela razão entre reservas provadas e produção de gás de certo país, 

denotando a vida útil em anos das reservas, dado o nível de produção do ano de 

referência. Em outras palavras, indica por quanto tempo um determinado país consegue 

sustentar sua produção de gás natural, dado seu nível de reservas provadas. 

Analogamente, este subindicador pode ser definido formalmente por:  

 

           (3) 

 

Onde: RPi
gás é a razão entre reservas provadas e produção de gás de um certo “i” em 

anos; Ri é a reserva provada de gás do país “i” em bilhões de metros cúbicos; Pi é a 

produção atual de gás no país “i” em milhões de metros cúbicos. 

 

Decidiu-se incluir este subindicador para equilibrar o resultado do indicador 

físico já que alguns países, como o Qatar, por exemplo, produzem e exportam mais gás 

natural do que óleo bruto. Assim, se fosse utilizado apenas o indicador de R/P de óleo, 

os resultados para esses países seriam prejudicados e a análise menos precisa. Cabe 

ressalva de que seria possivel também utilizar-se dos dados em barril de óleo 

equivalente,ou boe, o que abrangeria óleo e gás. Entretanto, nem todos os países 

representam suas reservas em boe.  

Nota-se que as reservas de gás da maioria dos países analisados são 

substancialmente extensas em face de suas produções, o que fez com que os cálculos do 

subindicador de R/P de gás derivassem números relativamente altos. Isto posto, 

analogamente ao corte metodológico dado à relação R/P de óleo, o R/P do gás natural 

foi dividido em quatro categorias, que representam intervalos de tempo medidos em 

anos, como demonstrado na tabela 6. 

Como primeiro nível desta classificação, foi estabelecida uma comparação entre 

a relação R/P dos países analisados (indicadores construídos e apresentados na tabela 2 

do anexo 1) com o número de anos do planejamento macroeconômico de longo prazo 

ii
gás

i PRRP =
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dos países-membros da OPEP, que é de 15 anos (OPEP, 2005). Na seqüência da escala, 

no segundo nível se indicam os países que apresentam uma relação R/P que esteja entre 

os 15 anos e a média de R/P de gás natural dos países membros da OPEP, menos seu 

desvio padrão (calculada de 1986 até 2006 – média de 337 anos) (tabela 7). 

O terceiro nível estabelece que a relação R/P deverá estar entre a média menos o 

desvio padrão (131 anos) e a média (337 anos); e o quarto e último nível classificam os 

países que apresentam uma relação R/P superior à média mais o desvio padrão (543 

anos). Entretanto, como os números são muito altos e a escala muito ampla, optou-se 

por cortar o último nível desta classificação na média aritmética (337 anos). Devido 

justamente a esta amplitude no número de anos que envolvem esta escala, esta 

classificação se deu de forma diferente do corte metodológico dado ao R/P de óleo 

bruto.  

 

Tabela 6: Níveis classificatórios dos países de acordo com o R/P de gás natural 

Nível R/P de gás natural Países 

Nível 1 menor do que 15 anos México 

Nível 2 entre 15 e 131 anos 

Arábia Saudita, Argélia, EAU, 

Indonésia, Kuwait, Líbia, Brasil e 

Noruega 

Nível 4 
 

entre 131 e 337 anos 

Angola, Irã, Iraque, Nigéria, Qatar e 

Venezuela 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 7: Relação Reserva / Produção de gás natural dos Países OPEP– Média 1986 a 

200618 

Países Média – R/P 

Angola 243 

Arábia Saudita 127 

Argélia 61 

EAU 193 

Indonésia 45 

Irã 493 

Iraque 1219 

Kuwait 184 

Líbia 182 

Nigéria 440 

Qatar 704 

Venezuela 150 

Média Aritmética 337 

Desvio Padrão 206 

Nota: os números da OPEP foram estabelecidos como marco comparativo e o uso da média 

aritmética e do desvio padrão da amostra como metodologia de corte para esta escala. 

Fonte: baseado em OPEP, 2006 e 2007 

 

Para fins deste estudo, os dados foram obtidos a partir dos relatórios da BP 

(2006) e OPEP (2006, 2007). 

 

 1.1.2 Vulnerabilidade Produtiva (VP) 

A vulnerabilidade produtiva de um país é definida como a participação do setor 

petrolífero em seu Produto Interno Bruto (PIB). O indicador deve avaliar a dependência 

da geração de riqueza econômica de um país em relação ao setor.  A interpretação do 

índice dirá que, quanto maior ele for, maior será a participação do setor do petróleo na 

geração de riqueza do país. Assim, um alto índice de vulnerabilidade produtiva denotará 

a fragilidade econômica do país em relação a um único insumo, o petróleo. 

Analogamente, quanto menor esse índice, menor a participação do setor petróleo na 
                                                 
18 Em uma situação em que o descomissionamento de usinas termoelétricas a carvão ou a óleo 
combustível é eminente devido a restrições de ordem ambiental, o gás natural emerge como único 
substituto viável tanto pelo lado da menor quantidade de emissões de GEE (gases de efeito estufa) quanto 
pelo lado da oferta. Por isso, a longo prazo, a posse de grandes reservas de gás natural pode ser vantajosa 
para os países da OPEP. 
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geração de riqueza, denotando que existem outros setores geradores de riqueza, o que 

significa uma economia mais diversificada e menos vulnerável.  

Como no indicador de vulnerabilidade física, o indicador de vulnerabilidade 

produtiva foi calculado com base em dois subindicadores, sendo eles: 

- Valor agregado do setor petróleo/ PIB; 

- Presença ou ausência de fundos de estabilização econômica. 

 

Valor agregado do setor petróleo/ Produto Interno Bruto 

Este subindicador é definido como a razão entre o valor agregado do setor 

petróleo e o PIB. Ele indica a contribuição do setor petróleo (valor agregado) ao 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, avaliando a dependência da geração de riqueza 

econômica de um país em relação ao setor petróleo.   

Dessa forma, este primeiro subindicador pode ser definido formalmente como 

(PIMENTEL, 2006): 

 

i
o
i

P
i YyV =         (4) 

Onde: Vi
P é a vulnerabilidade produtiva do país “i”; Yi

o é o valor agregado (VA) do 

setor petróleo no país “i” em milhões de dólares; Yi é o PIB no país “i” em milhões de 

dólares. 

 

O PIB é um dos principais indicadores do tamanho da economia de um país e 

consiste no valor total da produção atual de produtos e serviços finais obtidos dentro do 

território nacional. Ele revela o valor (soma) de toda a riqueza (bens, produtos e 

serviços) produzida por um país em um determinado período, geralmente um ano, e é 

influenciado diretamente pelo consumo da população. É importante destacar que, em 

geral, o uso do PIB para medir os ciclos de atividade econômica de um país em 

desenvolvimento pode ser problemático, uma vez que petróleo e agricultura, os quais 

contribuem consideravelmente para a geração de riqueza desses países, são fortemente 

influenciáveis tanto por condições externas, como as climáticas, quanto por fatores 

financeiros e econômicos internos (MEHRARA E OSKOUI, 2007)19. Dessa forma, são 

                                                 
19 Segundo Sachs & Larrain (1995), a primeira forma de calcular o PIB é usar o método do dispêndio. 
Dessa forma, o PIB é a soma dos valores de mercado de todas as demandas finais da economia, calculado 
de acordo dom o preço atual de mercado. Uma segunda forma é o método do valor agregado. Neste caso, 
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vários os fatores que podem influenciar no aumento ou na diminuição do PIB de um 

país: guerras, conflitos, recessões, oscilações cambiais, especulações financeiras, 

desastres naturais, mudanças na taxa de desemprego, aumento da população, progresso 

técnico, entre tantos outros.  

A elaboração e estimação de um sistema de contas nacionais é uma tarefa 

importante e útil para análise e compreensão dos fenômenos econômicos, 

principalmente em países que, amiúde, passam por transformações econômicas e 

sociais, como no caso dos países membros da OPEP. Contudo, alguns autores (FILHO, 

1994; SACHS E LARRAIN, 1995) enfatizam as dificuldades empíricas e mesmo 

teóricas envolvidas na estimação das contas nacionais e concluem que a confiabilidade 

destas estimativas é quase que totalmente dependente da disponibilidade de dados 

primários confiáveis. Além disso, colocam que o sistema não é uma medida de bem-

estar geral ou de felicidade de uma nação, uma vez que mesmo que o PIB ou a Renda 

Nacional cresçam em termos reais, de um ano para outro, isto não significa que a 

situação da população esteja melhor. Uma das possíveis razões é a de que o PIB não 

apresenta os dados de distribuição de renda (e de consumo). Dessa forma, o crescimento 

pode vir acompanhado de uma redução do nível de renda de parcela expressiva da 

população (FILHO, 1994). Além disso, existem outros fatores, não mensuráveis nas 

contas nacionais, que afetam o nível de satisfação de um povo. As guerras e os períodos 

de conflitos em geral são exemplos nos países do Oriente Médio. A produção de 

armamentos pode fazer com que o PIB do país cresça, mas reduz o nível de satisfação 

da população. Assim, variações no PIB podem, ou não, representar variações no mesmo 

sentido no bem-estar econômico, já que este índice não informa sobre o número de 

horas trabalhadas, as condições de trabalho ou os tipos de bens que são produzidos. 

Dessa forma, tanto o VA quanto o PIB (anexo 1, tabelas 3 e 4) são grandezas 

econômicas obtidas nos sistemas de contas nacionais dos países. Todavia, nem todos os 

países-membros da OPEP disponibilizam suas contas nacionais (ou apenas o fazem em 

língua local), sobretudo a parte relativa ao VA setorial, sendo necessário, portanto, 

recorrer também a bases de dados de instituições multilaterais como a Organização das 

Nações Unidas (ONU) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). É importante destacar 

aqui, como uma fragilidade do indicador que como foram utilizadas fontes de dados de 

                                                                                                                                               
o PIB é obtido somando-se o valor agregado obtido por cada um dos setores da economia, sendo a soma 
do valor agregado na agricultura mais o valor agregado na mineração, mais o valor adicionado em 
manufatura, e assim por diante. O valor agregado (VA) de um determinado setor econômico de um país é 
igual ao valor da produção setorial menos o valor dos insumos utilizados no processo produtivo.  
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diferentes origens podem haver discrepâncias em relação a forma de se auferir o VA de 

um determinado setor economico em cada um dos países. Buscou-se, na maioria das 

fontes, que o VA considerasse apenas o setor de extração de óleo e gás, não incluindo aí 

o refino, comércio ou distribuição de petróleo ou derivados (tabela 4 do anexo 1). 

De qualquer forma, mesmo com as delimitações discutidas, o PIB ainda é a 

melhor medida comparável da saúde econômica de um país. Portanto, a justificativa do 

uso deste indicador para avaliar a vulnerabilidade econômica do produtor de petróleo 

em relação à sua produção, perpassa pela questão da diversificação econômica do país. 

Em outras palavras, quanto maior o peso do setor petróleo para a geração de riqueza de 

um país, menos diversificada ela é em relação às suas fontes de riqueza não-petróleo, o 

que pode levar a uma forma de armadilha econômica conhecida como Doença 

Holandesa (Dutch Disease) 20.  

Neste contexto, há um fenômeno ao qual os economistas se referem como a 

“maldição dos recursos naturais” (STIGLITZ in TSALIK et al. 2005 - quadro 1). Parece 

que, em geral, os países ricos em recursos naturais apresentam um desempenho pior do 

que aqueles com menores quantidades de recursos – o oposto daquilo que se esperaria. 

Há aproximadamente 30 anos atrás, por exemplo, a Indonésia e a Nigéria apresentavam 

rendimentos per capita semelhantes, e ambos dependiam intensamente das receitas 

petrolíferas. Atualmente (2005), o rendimento per capita da Indonésia é quatro vezes 

maior do que o da Nigéria (STIGLITZ in TSALIK et al. 2005).  

 

 

 

 

 

                                                 
20 A doença Holandesa (Dutch Disease) é um conceito econômico que tenta explicar o relacionamento 
entre a exploração de recursos naturais e o declínio no setor manufatureiro.  A teoria é a de que o aumento 
nos rendimentos advindos a partir das exportações dos recursos naturais leva a uma desindustrialização da 
economia mediante a redução da taxa de câmbio, o que torna a manufatura nacional menos competitiva. 
Chama-se assim porque, no início dos anos 80, houve uma escalada dos preços do gás natural, que 
aumentou substancialmente as receitas de exportação da Holanda e valorizou o florim (moeda holandesa 
da época). Com isso, o excesso de exportações de gás derrubou as exportações dos demais produtos por 
falta de competividade. Entretanto, é extremamente difícil determinar se a doença holandesa é a causa da 
contração do setor manufatureiro, uma vez que existem tantos outros fatores econômicos influentes. Na 
maioria dos casos observa-se o fenômeno a partir da exploração de recursos naturais, mas também pode 
vir a se referir a qualquer desenvolvimento que tenha como resultado um grande aporte de moeda 
estrangeira corrente, incluindo um forte aumento dos preços dos recursos naturais e dos investimentos 
externos diretos (FILHO, 1994; KUPFER E HASENCLEVER, 2002). 
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Quadro 1 - Explicações para a Maldição dos Recursos Naturais 

O estudo de KARL (in TSALIK et al. 2005) entre os países-membros da OPEP demonstrou que no 

período de 1965 a 1998, o PIB per capita diminuiu em média de 1,3% a.a., enquanto nos países em 

desenvolvimento não-exportadores de petróleo cresceu, como um todo, em média 2,2% no mesmo 

período. Há demonstrações de que quanto maior a dependência de recursos petrolíferos e minerais, pior o 

desempenho do crescimento econômico. Os países dependentes das receitas geradas pela exportação do 

petróleo não apenas tiveram o pior desempenho comparado a países pobres em recursos, como também se 

saíram piores do que deveriam, considerando os fluxos de receitas que possuem. 

As várias explicações para este desempenho econômico deficiente são discutíveis. Mas uma combinação 

de fatores torna os exportadores de petróleo especialmente suscetíveis ao fracasso das políticas e ao 

colapso do crescimento (KARL in TSALIK et al. 2005), sendo eles: 

- volatilidade do preço do petróleo: exerce um forte efeito negativo na disciplina orçamentária, no 

controle das finanças públicas, assim como nos esforços de planejamento. Afeta também, negativamente, 

os investimentos efetivos, a possibilidade de uma melhor distribuição de renda e alívio da pobreza, 

- doença holandesa: como já citado, de fato, as exportações de petróleo impedem o desenvolvimento de 

outros setores promissores de exportação, especialmente a agricultura e a manufatura, tornando a 

diversificação econômica particularmente difícil. À medida que a agricultura e a manufatura se tornam 

dependentes dessas transferências do petróleo, reforça-se a dependência desse recurso, eliminando 

incentivos para um uso mais eficiente de capital. Com o passar do tempo, o resultado pode ser uma perda 

permanente de competitividade, 

- defasagem na capacitação e aumento da desigualdade: como a indústria petrolífera é intensiva em 

capital e tecnologia, ela gera poucos empregos. A competência exigida para esses trabalhos geralmente 

não corresponde ao perfil das pessoas desempregadas nos países exportadores de petróleo. Profissionais 

altamente especializados são enviados a outros países para serem treinados, ou então profissionais 

estrangeiros são trazidos para o país para trabalhar, tirando dos países exportadores de petróleo os 

benefícios do processo de “aprendizagem por experiência”, crucial para o desenvolvimento econômico. A 

agregação de conhecimento aumenta a produtividade, que se reflete na taxa de crescimento econômico do 

país (e não apenas por meio de transferências financeiras de petrodólares). Segundo a ONU (2003), a alta 

dependência do petróleo em partes do Oriente Médio levou a superconcentração de riquezas em poucas 

“mãos” ao deficiente crescimento econômico, e enfraqueceu a demanda por conhecimento (ONU, 2003 in 

TSALIK et al. 2005), 

- o enclave e o problema tributário: uma vez que projetos petrolíferos em muitos países tendem a ser 

projetos em grande escala, intensivos em capital e de propriedade estrangeira, há poucas ligações 

produtivas com o restante da economia desses países. Geralmente as receitas derivadas da exploração de 

petróleo vão diretamente para o governo, tanto na forma de royalties ou rendas econômicas pagas pelas 

companhias petrolíferas estrangeiras quanto na forma de impostos e lucros obtidos por empresas estatais. 

Este arranjo remove os incentivos para instituir sistemas tributários separados do petróleo, exacerbando 

ainda mais a dependência desta fonte energética. Os governantes não precisam, com isso, tributar a 

população, quebrando a ligação crítica entre a tributação e a representação e responsabilidade do Estado. 

Dessa forma, a dependência petrolífera funciona como uma barreira para atividades mais produtivas, e 
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elimina a responsabilidade necessária para satisfazer as demandas dos consumidores (KARL in TSALIK 

et al. 2005). 

 

Neste escopo, propostas para evitar a maldição dos recursos naturais de uma 

forma geral incluem: fundos de estabilização de commodities que possam atenuar a 

volatilidade dos preços; maior abertura econômica e políticas cambiais sofisticadas para 

mitigar a doença holandesa; investimentos mais eficientes em recursos humanos, 

especialmente em educação e capacitação; e maior transparência e novas políticas 

fiscais.  

Nem todos os países-membros disponibilizam suas contas nacionais (ou o fazem 

apenas em língua local), sobretudo a parte relativa ao VA setorial. Foi portanto 

necessário recorrer a uma estimativa para alguns países, em que se considerou como o 

VA do setor petróleo a produção total (de óleo) diária do país multiplicada pela cotação 

em dólares de seu principal óleo transacionado no mercado (tabelas 4 e 5 do anexo 1 

deste trabalho). Tal estimativa não representa exatamente o valor agregado do setor do 

petróleo no PIB do país (até porque os custos de produção não foram retirados), mas 

fornece uma boa proxy para fins deste trabalho, até porque cada país possui mais de um 

tipo de óleo que é transacionado no mercado internacional (e nacional, por conseguinte). 

Destarte, as diferenças econômicas e geográficas intrínsecas aos países da OPEP, à 

Noruega, ao México e ao Brasil se refletem em suas estratégias de investimentos, preço 

e oferta de petróleo. Dessa forma, análises econômicas devem levar em consideração 

também o tamanho da economia, o grau de abertura econômica, assim como as 

diferentes conjunções históricas dos países-membros.  

Assim, para facilitar a análise deste subindicador de vulnerabilidade produtiva 

decidiu-se aplicar uma escala classificatória que divide os países em 4 grupos. Estes 

níveis de classificação foram estabelecidos com base em uma comparação entre os 

subíndices de valor agregado do setor do petróleo sobre o PIB (tabela 5, anexo 1), com 

índices pré-estabelecidos de razão de concentração industrial. Em seu escopo original, o 

índice de concentração industrial indica medidas de concentração que visam captar de 

que forma os agentes econômicos apresentam um comportamento dominante em 

determinado mercado. Por exemplo, a participação de cada empresa no total das vendas 

do setor. Medidas de concentração industrial são úteis para indicar preliminarmente os 

setores para os quais se espera que o poder de mercado seja significativo. Pretendem, 
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dessa forma, fornecer um indicador sintético da concorrência existente em um 

determinado mercado (KUPFER E HASENCLEVER, 2002).  

O CR4 é uma medida de concentração que indica a percentagem da indústria 

correspondente às suas quatro maiores empresas. Na realidade, considera-se a 

participação das maiores empresas no total, isto é, a razão de concentração das m 

maiores empresas em um mercado com n empresas: 
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                       (5) 

Xi = representa a variável de interesse 

pi = indica a parcela de mercado de i-ésima empresa no total da variável  

m = quantidade de maiores empresas  

n = quantidade de empresas no mercado 

As faixas de concentração, por sua vez, foram denominadas da seguinte forma (FEIJÓ 

et al. 2003): 

DC – desconcentrados - são mercados onde as maiores empresas detêm 25% no 

máximo; 

PC – pouco concentrados - onde a participação fica entre 25% e 50%; 

C – concentrados - são aqueles em que a participação varia entre 50% e 75%; 

MC – muito concentrados - cuja participação é superior a 75%. 

Estes parâmetros foram adotados com o intuito de seguir a mesma linha de análise 

empregada de um modo geral pela literatura econômica (FEIJÓ et al. 2003). 

 

Assim a escala classificatória ficou (tabela 8):  

 
Tabela 8: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seus resultados de VA/PIB 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nível VA/PIB Países 

Nível menor do que 25% Indonésia, Brasil e México 

Nível 2 entre 25% e 50% Argélia, EAU, Irã, Nigéria, Qatar, Venezuela e Brasil 

Nível 3 entre 50% e 75% Arábia Saudita, Iraque e Kuwait 

Nível 4 maior do que 75% Angola e Líbia 
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Com isso, no primeiro nível desta classificação incluem-se os países cujo setor 

petrolífero represente menos do que 25% de seu PIB. Na seqüência da escala, em um 

segundo nível, estarão os países que apresentarem esta razão entre 25% e 50%. O 

terceiro nível estabelece que a relação deva estar entre 50% e 75%, e, por fim, o quarto 

nível representará os países em que o setor petrolífero represente mais do que 75% do 

PIB. 

Com isso, a adaptação da metodologia econômica de concentração industrial à 

realidade da participação do setor petróleo na economia dos países exportadores (e 

exportadores) membros da OPEP requer algum nível de abstração, considerando-se as 

seguintes diferenças (quadro 2): 

 

Quadro 2: Comparações entre Índices de Concentração Industrial 

Índice de Concentração Industrial per se Índice de Concentração Industrial Adaptado 

Usado para o mesmo segmento industrial dentro 

de uma economia 
Usado para toda economia do país 

Compara produtos iguais ou equivalentes 
Compara a participação de cada segmento 

industrial da economia analisada 

Mede o market-share de uma empresa 
Mede a participação (percentual) de um 

determinado setor dentro de uma economia 

Quanto maior o índice, maior a participação de 

uma empresa dentro do seu segmento industrial 

Quanto maior o índice, maior a dependência do 

país em relação à participação de um único 

produto na composição de seu PIB, e por tal, à 

geração de riqueza no país 

Quanto menor o índice, menor a participação de 

uma empresa dentro do seu segmento industrial 

Quanto menor o índice, mais diversificada a 

economia 

Fonte: Elaboração própria a partir de KUPFER E HASENCLEVER, 2002. 

 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 

Como segundo subindicador, foi considerada a presença no país de fundos de 

estabilização ou de poupança. Os fundos de estabilização são desenhados para dar 

estabilidade aos orçamentos governamentais, tanto pelo lado da receita quanto pelo lado 

da despesa, em épocas de mercados extremamente voláteis. Mesmo que estes fundos 

não afetem os gastos governamentais per se, eles atendem à expectativa governamental, 
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que é a de equilibrar os gastos, mediante a estabilização do orçamento (MONEEF, 

2006), e por isso foram escolhidos como subindicador. Outro tipo de recurso gerencial 

utilizado são os fundos de poupança – saving funds –, que são mais complexos que os 

fundos de estabilização, porque se baseiam na premissa de que, já que as receitas de 

petróleo derivam da depleção de um recurso finito, se todo hidrocarboneto for 

consumido, as gerações futuras serão privadas das oportunidades que foram geradas a 

partir da remuneração desse recurso no momento presente. O objetivo desses fundos é 

separar uma parcela pré-estabelecida das presumíveis receitas petrolíferas do período e 

construir, gradualmente, um estoque de capital visando o bem-estar das gerações futuras 

(MONEEF, 2006).  

Para a NYMEX (2005), governos que confiam muito nas receitas advindas do 

petróleo estão sempre preocupados com os custos econômicos, políticos e sociais da 

volatilidade dos preços. Por isso, como não conseguem ter posições muito arrojadas em 

termos de inversões financeiras, quando os preços do petróleo no mercado internacional 

caem, estes governos cortam gastos, ou tratam de aumentar as receitas de outros 

produtos. Mas estas manobras são difíceis de executar rapidamente, e sempre muito 

difícil de fazer de forma eficiente (NYMEX, 2005).  

Para os governantes os problemas de geração de receitas derivadas da produção 

de petróleo estão associados não apenas às questões de preço alto ou baixo, mas 

principalmente às oscilações desses preços no mercado internacional, já que este nível 

de incerteza interfere sobremaneira nas políticas e planejamentos de médio e longo 

prazos dos países. A questão do planejamento se baseia em preços de petróleo pré-

estabelecidos que, quando se percebe que estão equivocados, fazem com que os 

governos sintam imediatamente o impacto na receita. Isto posto, a própria existência de 

fundos para amortecer os impactos das oscilações de preços funcionam por meio do 

acúmulo de recursos por estes fundos quando o preço spot21 internacional está acima do 

preço de referência. A tabela 9 mostra os fundos existentes nos países analisados. 

Dessa forma, a criação de uma escala a partir da existência desses mecanismos 

de estabilização orçamentária e financeira pretende indicar que países que apresentam 

essas iniciativas são menos vulneráveis, do ponto de vista produtivo, do que outros que 

não apresentem este tipo de fundo. A escala funciona de forma binária, ou seja, detecta 

apenas a presença do fundo que indica menor vulnerabilidade, e a ausência do fundo, 

                                                 
21 Mercado spot: operações de petróleo conduzidas no mercado financeiro que são concluídas a um 
determinado preço, para um carregamento imediato ou próximo – cash foward market (NYMEX, 2005). 
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que indica maior vulnerabilidade. Foge ao escopo deste trabalho analisar a pertinência 

desses fundos, ou seus estatutos, ou até mesmo a eficácia de cada um desses tipos de 

mecanismos de estabilização econômica22.  

 

Tabela 9: Fundos de Estabilização e de Poupança 

País Ano de Criação Receita Principal Uso Principal 

Angola 
Reserve Fund for Oil 

2007 n.a.  

Argélia 
Hydrocarbon Stabilization Fund 

2000 
As receitas de hidrocarbonetos 

que excedem o previsto no 
orçamento 

Usado para débitos financeiros e 
externos 

Arábia Saudita 
Saudi Arabia Monetary 

Authority, Kingdon Holding 
Company 

1952 
1980 

Percentual das receitas de 
petróleo 

 

EAU 
Abu Dhabi Investment 
Authority, Mubadala, 

Investment Corp of Dubai 

1976 
2002 
2006 

As receitas de hidrocarbonetos 
que excedem o previsto no 

orçamento 
 

Irã 
Oil Stabilization Fund 

2000   

Iraque 
Development Fund for Iraq 

2003 
As receitas de hidrocarbonetos 

que excedem o previsto no 
orçamento 

 

Kuwait 
General Reserve Fund e Reserve 

Fund for Future Generations 
1976 

Percentual das receitas de 
petróleo 

Financiar ou receber 
investimentos 

Qatar 
Qatar Stabilization Fund 

2000 
As receitas de hidrocarbonetos 

que excedem o previsto no 
orçamento 

Não fazem gastos, apenas 
oferecem uma linha de crédito 
para que o governo possa re-

equilibrar os déficits nas receitas 
petrolíferas 

Noruega 
The Government Pension Fund 

of Norway 
 

1990 
As receitas de hidrocarbonetos 

que excedem o previsto no 
orçamento 

 

Líbia 
Lybian Investment Authority 

 
1981 

Percentual das receitas de 
petróleo 

 

México 
Oil Stabilization Fund 

2000 
As receitas de hidrocarbonetos 

que excedem o previsto no 
orçamento 

 

Nigéria 
The Petroleum Suppot Fund 

 
2005 

As receitas de hidrocarbonetos 
que excedem o previsto no 

orçamento 

Para a estabilização dos preços 
domésticos dos produtos de 

petróleo 
Venezuela 

Investment Fund for 
Macroeconomic Stabilization 

1998 
As receitas de hidrocarbonetos 

que excedem o previsto no 
orçamento 

 

Fonte: Moneef, 2006. 

 

                                                 
22 É válido destacar que existem outras formas de prevenção às oscilações de preços que podem ser 
divididos em: mecanismos de proteção como hedges e opções, e mecanismos teleológicos, como taxas 
subsídios e cotas (para maiores detalhes vide SZKLO, 2007). 
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De uma forma geral, os fundos não estabilizam as finanças dos governos a não 

ser que estejam acompanhados de outras ações políticas, como contenção de despesas, 

já que os recursos são escassos (NYMEX, 2005). A intenção é demonstrar que a 

simples existência de um fundo de estabilização, em um determinado país já indica uma 

preocupação com a questão do impacto no orçamento face à volatilidade dos preços do 

petróleo no mercado internacional.  

 

1.1.3 Vulnerabilidade Comercial (VC) 

A vulnerabilidade comercial é definida como o peso da exportação de petróleo 

sobre o total das exportações, avaliando a dependência das exportações de um país em 

relação às exportações de petróleo. Dessa forma, quanto menor este indicador, ou seja, 

quanto menor o peso das exportações de óleo em relação às exportações de um país, 

melhor seu indicador de vulnerabilidade comercial. O destino das exportações de 

petróleo dos países da OPEP também é de extrema importância como indicador de 

vulnerabilidade, uma vez que quanto menor for o número de consumidores, e quanto 

maior a participação na importação do petróleo de um país, maior é a dependência desse 

país exportador frente ao comprador. Assim, para fins deste trabalho serão analisados 

não apenas o peso geral das exportações de petróleo em relação ao total de exportações 

de um país, visando indicar o quanto as receitas de exportação desses países estão 

atreladas ao seu principal produto, o petróleo, mas também a concentração dos destinos 

destas exportações. 

Para tanto, o indicador de Vulnerabilidade Comercial foi composto de dois 

subindicadores, sendo eles: 

- Exportações de Petróleo/ Exportações Totais; 

- Razão de Concentração de Destinos de Exportação de Petróleo. 

 

Exportações de Petróleo/ Exportações Totais 

O primeiro subíndice de Vulnerabilidade Comercial indica o percentual que as 

exportações de petróleo representam nas exportações totais em si, ou seja, é uma relação 

entre volumes de exportação.  

Dessa forma, este primeiro sub-indicador pode ser definido formalmente (PIMENTEL, 

2006): 

(6) 

 i
o
i

X
i XXV =
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Onde: X
iV  é a vulnerabilidade comercial do país “i”; oiX  é a exportação de petróleo do 

país “i” em milhões de dólares; e iX  é a exportação total do país “i” em milhões de 

dólares.  

Assim como no caso do indicador anterior, as grandezas econômicas foram 

obtidas nos sistemas de contas nacionais dos países. Todavia, nem todos os países-

membros da OPEP disponibilizam suas contas nacionais (ou o fazem em língua local), 

sendo necessário, portanto, recorrer também a bases de dados de instituições 

multilaterais. É importante destacar aqui, como uma fragilidade do indicador que como 

foram utilizadas fontes de dados de diferentes origens podem haver discrepâncias em 

relação a forma de se auferir o algumas contas de um determinado setor economico em 

cada um dos países.   

É importante mencionar que apenas a análise das exportações de um país não 

pode ser considerada um indicador completo do estado das finanças internacionais do 

mesmo. Devem ser consideradas também as contas externas, o balanço de pagamentos, 

a taxa de câmbio e a poupança externa do país; que juntamente com os dados de 

comércio exterior farão parte da formulação de políticas econômicas do país. 

Entretanto, tal grau de detalhamento de análise foge ao escopo desta tese, restringindo a 

construção do indicador a partir de dois subindicadores apenas: o peso das exportações 

e a concentração dos destinos das exportações. Portanto, a justificativa do uso deste sub-

indicador para avaliar a vulnerabilidade econômica do produtor de petróleo em relação 

às suas exportações passa, novamente, pela questão da diversificação industrial do país. 

Em outras palavras, quanto maior o peso do setor petróleo para a geração de receitas 

advindas das exportações, menos diversificada é a economia em relação às suas fontes 

de riqueza não-petróleo (ver concentração industrial e Dutch Disease na seção anterior 

sobre Vulnerabilidade Produtiva). 

De uma forma geral, a análise da Vulnerabilidade Produtiva já proporcionou 

uma noção geral do grau de diversificação econômica dos países membros da OPEP em 

relação à produção de óleo bruto para a geração de riqueza interna do país. Destarte, 

cabe a esta etapa do trabalho analisar o quanto desta produção é destinada ao mercado 

internacional e, além disso, quanto do total de receitas obtidas por meio das exportações 
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de produtos e serviços do país deriva, na verdade, também do setor petrolífero, 

influenciando o déficit ou o superávit do balanço de pagamentos23 desses países. 

Para se avaliar o peso das exportações de petróleo é importante considerar-se 

uma análise também dos preços do óleo bruto no mercado internacional, uma vez que as 

oscilações de preços que têm acometido o mercado desde 2003 tiveram influência 

considerável no volume de riqueza gerado pelos países da OPEP a partir das 

exportações de petróleo. Como foi observado na análise da VP, a produção de petróleo 

dos países-membros da OPEP, por exemplo, teve um aumento de 33% de 2004 a 2006 

(a produção total da OPEP foi, em 2002, de 24 milhões de b/d, passando para 27 em 

2003, 30 milhões de b/d em 2004, 30,6 em 2005 e 32 milhões de b/d em 2006). Mas, em 

compensação, as altas de preços do barril do petróleo leve no mercado internacional 

tiveram aumentos mais do que proporcionais, e fizeram com que as receitas de 

exportação de alguns países quase dobrassem (vide gráfico 1). De uma forma geral, a 

cotação da cesta OPEP teve um aumento médio de 50,6% entre 2004 e 2006 (a média 

de preço da cesta OPEP foi de US$ 18,94/b em 2002, US$ 28,47/b em 2003, US$ 

28,22/b em 2004, US$ 35,21/b em 2005 e US$ 56,18/b em 2006 – preços auferidos nas 

primeiras cotações dos anos (EIA, 2007). Pode se perceber no gráfico 1 que os 

aumentos de produção e de preço obedeciam a um comportamento praticamente linear 

até 200324. A partir deste ano há uma quebra desta linearidade. Nota-se que a tendência 

de alta dada pela inclinação da curva que representa a evolução dos preços é muito mais 

acentuada do que a que representa a evolução do volume de produção de óleo.  

 

 

 

 

                                                 
23 O balanço de pagamentos é o registro das transações internacionais de uma nação, e inclui tanto os 
créditos (gerados a partir das vendas de exportações e das vendas de ativos) quanto os débitos (gerados a 
partir das compras de importações e das compras de ativos). As contas de transações correntes é a parcela 
do balanço de pagamentos que inclui as exportações e as importações com o resto do mundo, e pode ser 
representada por (FILHO, 1994; MANKINW, 1992): X + Rx + Sx = M + Rm 
Onde: X – exportações de bens e serviços; M – importações de bens e serviços; Rm – Rx = Re – renda 
líquida enviada ao exterior; Sx – saldo do balanço de pagamentos em conta corrente. Assim, quando um 
país apresenta um superávit do balanço de pagamentos isto significa que os créditos totais são maiores do 
que os débitos totais. Quando isso acontece, o país recebe mais dinheiro estrangeiro por conta dos 
créditos do que a quantia de dinheiro paga pelos débitos (GORDON, 1998).  
24 Em 1988, por exemplo, a produção dos países da OPEP aumentou em 5% em relação ao ano anterior, 
enquanto o preço médio da cesta OPEP caiu em 35% em decorrência do contra-choque do petróleo. Já em 
1996, por exemplo, a produção dos países da OPEP aumentou em 12,5% em relação ao ano anterior, 
enquanto o preço da cesta de referência da OPEP aumentou em 12,8%, também em relação ao ano 
anterior (OPEP, 2007) 
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Gráfico 1: Média de Produção de óleo cru dos países da OPEP (1000 b/d) X Preço da Cesta OPEP 

(ORB25 em Dólares). Fonte: Elaboração própria a partir de OPEP, 2007, 2008 

 

Os gráficos 2 e 3, extraídos do Boletim Anual da OPEP (2007), corroboram o 

gráfico anterior, demonstrando a evolução, por país, não só da produção de petróleo 

como das exportações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Produção de óleo bruto – OPEP, milhões de b/d. Fonte: OPEP, 2007 

 

 

 

 

 

                                                 
25 O preço da cesta referência da OPEP (ORB) foi introduzido na OPEP em 1987. Até janeiro de 2005 ele 
era uma média aritimética dos preços de sete brutos selecionados: Saharan Blend (Argélia); Minas 
(Indonésia); Bonny Light (Nigéria); Arab Light (Arábia Saudita); Dubai (EAU); Tia Juana Light 
(Venezuela); e Isthmus (México). Sendo que o México não é membro da OPEP. A partir de junho de 
2005 a cesta passou a ser calculada como uma média ponderada pela produção de onze brutos 
selecionados: Saharan Blend (Argélia); Minas (Indonésia); Iran Heavy (Irã); Basrah Light (Iraque); 
Kuwait Export (Kuwait); Ess Sider (Libia); Bonny Light (Nigéria); Qatar Marine (Qatar); Arab Light 
(Arábia Saudita); Murban (EAU); BCF-17 (Venezuela). 
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Gráfico 3: Exportações de óleo bruto – OPEP, 1000 b/d. Fonte: OPEP, 2007 

 

Já os gráficos 4 e 5 demonstram a evolução dos preços da cesta OPEP e dos 

óleos árabes, respectivamente. Fica evidente, uma vez mais, o acentuado aumentos dos 

preços demonstrado pelas inclinações das curvas a partir de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Preço da cesta OPEP no mercado spot, US$/b. Fonte: OPEP, 2007 
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Gráfico 5: Preços do Bonny Light e do Arab Heavy no mercado spot, US$/b. Fonte: OPEP, 

2007 

 

Destarte, as diferenças econômicas e geográficas intrínsecas aos países da 

OPEP, à Noruega, ao México e ao Brasil se refletem em suas estratégias de 

investimentos, preço e oferta de petróleo. Contudo, para facilitar a análise deste 

subindicador de vulnerabilidade comercial, decidiu-se aplicar uma escala classificatória 

que divide os países em 4 níveis (tabela 11). Foi considerada aqui uma interpolação 

linear26 da escala a partir dos dados existentes, ou seja, a partir dos índices iniciais de 

peso das exportações de petróleo, estabelecendo relação com a média e o desvio padrão 

(tabela 9). 

Assim, no primeiro nível desta classificação estão os países cuja receita de 

exportação de petróleo representa menos do que 21% das receitas totais de exportação, 

o que corresponde ao desvio padrão da média dos indicadores construídos (tabela 10 do 

anexo 1). Na seqüência da escala, no segundo nível, se indicam os países cuja receita de 

exportação de petróleo está entre 21% (o desvio padrão) e 57% (a média menos o 

desvio padrão). O terceiro nível engloba os países que estejam entre a média menos o 

desvio padrão (57%) e a média (78%).  É importante esclarecer que foi usada a média 

em percentual das exportações de petróleo dos países da OPEP como comparação, uma 

vez que o objetivo deste trabalho é derivar comparações de países exportadores de 

petróleo para outros países igualmente exportadores, mas com economias não tão 

vocacionadas para o recurso, como no caso da Noruega, do México e do Brasil. Desta 

forma, os números da OPEP foram estabelecidos como marco comparativo e o uso da 

média aritmética e do desvio padrão da amostra como metodologia de corte para esta 

                                                 
26 Interpolação Linear: a interpolação linear consiste em aproximar uma função num intervalo por uma 
função linear, ou seja, por meio de polinômios de primeiro grau. 
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escala, que nos permitirá, de forma simplificada, verificar o posicionamento do R/P das 

exportações de petróleo de um determinado país em relação a uma série histórica desta 

relação tanto do próprio país como de seus pares. 

 

Tabela 10: Médias do peso das exportações de petróleo no total de exportações dos países 

membros da OPEP – 1983 a 2006 

País Média 

Angola 68% 

Arábia Saudita 95% 

Argélia 21% 

EAU 84% 

Indonésia 95% 

Irã 92% 

Iraque 96% 

Kuwait 93% 

Líbia 79% 

Nigéria 90% 

Qatar 53% 

Venezuela 75% 

Média Aritmética 78% 

Desvio Padrão 21% 

Fonte: Elaboração Própria, a partir de dados da OPEP, 2007. 

 

Tabela 11: Níveis classificatórios para os países de acordo com seus resultados de Peso das 

Exportações de Petróleo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Nível % de exportações Países 

Nível 1 maior do que 78% 
Angola, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, 

Qatar, Arábia Saudita, 

Nível 2 entre 57% e 78% Argélia e Venezuela 

Nível 3 entre 21% e 57% EAU e Noruega 

Nível 4 menor do que 21% Indonésia, Brasil e México 
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Destino das Exportações de Petróleo 

O segundo subindicador foi pensado a partir da ótica dos importadores desse 

petróleo exportado pelos países analisados, visando classificar a concentração dos 

destinos dessas exportações. A idéia é demonstrar que no momento em que o produtor/ 

exportador concentra suas exportações de petróleo em poucos importadores, ele está 

mais vulnerável (mais exposto) a eventuais oscilações na economia mundial que afetem 

seus compradores do que àquele exportador que tem uma carteira de compradores mais 

diversificada27. Dessa forma, quanto mais compradores o exportador tiver, menos 

exposta estará sua economia – seu fluxo de receitas de exportação - a rupturas no 

comércio internacional de petróleo causadas por problemas de ordem econômico-

financeira ou política, dos países importadores.  

A ausência de uma escala já pré-estabelecida na literatura fez com que fosse 

necessário tratar os dados existentes sobre os destinos das exportações dos países 

fornecidos por instituições como a OPEP, por exemplo (tabela 11 do anexo 1).  

De acordo com a classificação da OPEP, os destinos das exportações são 

divididos em seis regiões do mundo: América do Norte, América Latina, Europa 

Oriental, Europa Ocidental, Oriente Médio, África e Asia-Pacífico. Dessa forma, para 

classificar em níveis as concentrações dos destinos das exportações de petróleo dos 

países estudados foi utilizado um outro índice de concentração industrial, o Índice 

Hirchman-Herfindahl (IHH) (calculado na tabela 12).    

Para caracterizar se um mercado é ou não concentrado, e poder verificar o quão 

heterogêneas são as firmas em termos de tamanho, utiliza-se um índice estatístico 

denominado índice de concentração. Tal como utilizado no indicador de vulnerabilidade 

produtiva, a idéia por trás do uso de um índice de concentração industrial para países 

exportadores de petróleo está em se medir o tamanho do segmento do petróleo dentro da 

economia analisada. Neste caso, a adaptação da metodologia original de uso desses 

índices permitirá a investigação e a mensuração sobre o quão concentrados são os 

destinos das exportações de óleo para os países importadores. Dessa forma, o índice 

IHH é definido por: 

 

            

 

                                                 
27 Como a crise Tequila no México em 1993, a crise Asiática em 1996 e a crise Russa em 1998, por 
exemplo. 
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(7) 

 

 

 

 

 Onde n equivale ao número de destinos (neste caso optou-se por trabalhar com 

três destinos de exportação) e S corresponde ao percentual de exportações para aquele 

determinado destino. O uso de tal expressão evidencia a estrutura de pesos implícita no 

índice IHH, e elevar cada percentual de participação ao quadrado implica em atribuir 

um peso maior às empresas relativamente maiores. Assim, quanto maior for o IHH, 

mais elevada será a concentração (KUPFER; HASENCLEVER, 2002; JUNIOR et al. 

2007). Dessa forma, o valor do IHH varia entre 1 e 1/n. Quanto mais próximo de 1 for o 

valor calculado do IHH, mais concentrado é o mercado (mais próximo do oligopólio, ou 

seja, um único grande importador ou comprador) analisado. Por outro lado, quanto mais 

próximo a 1/n for o valor do IHH, mais uniforme é a distribuição do volume de óleo 

exportado entre os destinos mencionado acima. A tabela 12 mostra os valores de IHH 

calculados a partir das informações da OPEP (2007) sobre o percentual das exportações 

de petróleo para cada destino. 

 

IHH = ou próximo a 1 

 

quanto mais próximo de 1 for o valor calculado do IHH 

mais próximo do oligopólio está a estrutura analisada 

 

IHH = ou próximo a 0,33 
quanto mais próximo de 1/3 (n) for o valor do IHH mais 

uniforme é a distribuição de volumes de exportação 
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Tabela 12: IHH calculados para os países 

País IHH 

Iraque 0,35481434 

Venezuela 0,36862001 

Arábia Saudita 0,38159051 

Argélia 0,39120525 

Angola 0,40667645 

Irã 0,46115034 

Nigéria 0,56376718 

Indonésia 0,61398554 

Kuwait 0,68599601 

Líbia 0,73496206 

EAU 0,94395416 

Qatar 0,99593429 

Brasil 0,24670248 

México 0,80430194 

Noruega 0,76241449 

 

Assim, os resultados acima foram normalizados (interpolação linear) em uma 

escala classificatória de países como demonstra a tabela 13. No primeiro nível estão os 

países cujo IHH esteja entre 1 e 0,866. No segundo nível se incluirão os países cujo 

IHH esteja entre 0,866 e 0,732. O terceiro nível classifica os países que estejam entre 

0,732 e 0,598; o quarto nível classifica os que estejam entre 0,598 e 0,464 e o quinto e 

último nível classifica os que estejam entre 0,464 e 0,33. 

 

Tabela 13: Classificação dos países segundo seu IHH de suas exportações de petróleo 

Nível IHH Países 

Nível 1 1,0000 < IHH < 0,8660 EAU e Qatar 

Nível 2 0,8660 < IHH < 0,7320 Líbia, México e Noruega 

Nível 3 0,7320 < IHH < 0,5980 Indonésia e Kuwait 

Nível 4 0,5980 < IHH < 0,4640 Nigéria 

Nível 5 0,4640 < IHH < 0,3300 
Iraque, Venezuela, Arábia Saudita, 

Argélia, Angola, Irã e Brasil 
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 1.1.4 Vulnerabilidade Macroeconômica (VM) 

 A vulnerabilidade macroeconômica tem como objetivo dar um tratamento mais 

global e empírico à análise econômica dos países exportadores de petróleo, visando 

avaliar o grau de confiabilidade de um país em honrar seus compromissos financeiros. 

Para tal tratou-se de avaliar o nível de endividamento dos países sob duas perspectivas: 

a primeira em relação à dívida interna dos países exportadores de petróleo, utilizando-se 

a razão entre a Dívida Pública e o PIB, e a segunda em relação a um índice de 

alavancagem financeira.  A idéia é avaliar o peso do endividamento dos estados face a 

sua capacidade de geração de riqueza.  

 Para tal foram definidos dois subindicadores para este indicador de 

Vulnerabilidade Macroeconômica, sendo eles: 

- Dívida Pública / PIB; 

- Índice de Alavancagem Financeira. 

 

Dívida Pública / PIB 

 A dívida pública é a dívida contraída pelo governo com entidades ou pessoas 

da sociedade para: 

- financiar parte de seus gastos que não são cobertos com a arrecadação de impostos; ou, 

- alcançar alguns objetivos de gestão econômica, tais como controlar o nível de 

atividade, o crédito e o consumo ou, ainda, para captar divisas no exterior. 

 Dessa forma, o primeiro subindicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

pode ser definido formalmente por: 

 

 

(8) 

 

Onde: M
iV  é o primeiro índice de vulnerabilidade macroeconômica do país “i”; 

iicaDívidaPúbl  é a dívida pública do país “i” em milhões de dólares; IBPi  é o produto 

interno bruto do país “i” em milhões de dólares. 

  

i
M

i PIBicaDívidaPúblV =  
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 A dívida pública se subdivide em dívida interna e dívida externa28. Os 

principais credores do setor público são, normalmente, bancos públicos e privados que 

operam no país, investidores privados, instituições financeiras internacionais e governos 

de outros países. O governo tem três formas de financiar seus gastos: arrecadar 

impostos, emitir moeda ou vender títulos (papéis). Muitos governos se utilizam, ainda, 

do expediente de atrasar o pagamento de dívidas com fornecedores e de negociar seu 

pagamento com deságio (desconto sobre o valor da dívida). A emissão de moeda é uma 

forma utilizada freqüentemente pelos governos para financiar parte de seus gastos. Mas 

deve ser usada com cautela, uma vez que pode se transformar em inflação, caso a 

economia esteja operando próxima ao pleno emprego dos fatores de produção e se essa 

emissão de moeda não guardar alguma relação com o crescimento da oferta de bens e 

serviços (por meio de utilização de capacidade ociosa, novos investimentos, 

importação) (MANKIW, 1997; DIEESE, 2008). 

 Os credores da dívida pública preocupam-se com a capacidade que, segundo 

estimam, o Estado tem para arcar com seus compromissos. Uma das formas de se 

avaliar o risco da dívida pública é compará-la com o PIB, que é o total de bens e 

serviços produzidos no país num determinado ano. Essa avaliação, porém, não se 

restringe à comparação dos valores da dívida e do PIB. Há uma avaliação global da 

economia do país analisado. Por isso, é possível que países desenvolvidos (como Japão, 

Itália e EUA, por exemplo)29 tenham uma elevada relação dívida/ PIB sem que, 

contudo, sejam considerados insolventes30. Tudo depende da capacidade que o país 

                                                 
28 A dívida pública é um dos principais fundamentos de uma economia. Se usada adequadamente, pode 
significar uma alavanca para o desenvolvimento, um instrumento para o governo financiar seus gastos e 
investimentos. Quando descontrolada, acaba funcionando como um freio ao desenvolvimento pela 
necessidade de geração contínua de grandes superávits primários, que comprometem a capacidade de 
gastos e de investimento do governo. Os investimentos em obras públicas e as políticas sociais tendem a 
ser reduzidos. Além disso, quando de uma situação de juros elevados isto pode significar a drenagem de 
recursos de um setor da sociedade (empresas e indivíduos que pagam impostos) para outro setor (os 
credores da dívida), agravando o problema da concentração de renda no país. Um indicador relevante 
(embora não suficiente) para analisar a evolução da dívida pública é a relação dívida/ PIB. Essa relação 
pode crescer, seja porque o PIB cresce a uma taxa menor do que a dívida, seja porque o governo não 
obtém superávits primários suficientes para estabilizá-la. Quando essa relação cresce, a percepção dos 
detentores do título da incapacidade do governo em pagar a dívida faz com que eles tendam a se proteger, 
migrando suas aplicações para outros ativos, como, por exemplo, forçando uma desvalorização da moeda. 
E essa elevação da cotação de outra moeda pode trazer impactos para a inflação, uma vez que aumenta o 
preço dos produtos importados e exportáveis (como os de combustíveis, aço, commodities agrícolas etc.) 
e tende a contaminar os índices de preços que indexam as tarifas de serviços públicos (como o das 
telecomunicações) (DIEESE, 2008). 
29 A relação dívida pública/ PIB do Japão, por exemplo, é de 194,4%; da Itália 105,6%; e dos EUA 
36,8%. 
30 Alguns economistas (MANKIW,1997) consideram que vultosos déficits orçamentários são o pior erro 
de uma política econômica. Outros consideram que tais déficits não são tão preocupantes. Na concepção 
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revele de saldar seus compromissos nos prazos em que foram contraídos e da 

credibilidade de que o país goze entre os investidores. A relação dívida/ PIB é limitada 

quanto à capacidade de indicar a solvência de um país, por não levar em conta a taxa de 

juros, os prazos da dívida e outros indicadores de solvência, tais como o comportamento 

da arrecadação. No entanto, para um país como o Brasil, uma relação dívida/ PIB 

próxima de 50% (46%), como a que existe hoje, é considerada alta (DIEESE, 2008). 

Mesmo assim a região experimenta constantes déficits fiscais e alta dívida 

pública. Essas consideráveis variações dos déficits governamentais estão relacionados 

com a volatilidade das receitas do petróleo. Cita FOUAD (2007) que o aumento do 

preço do óleo nos anos 1970 (1º choque) (gráfico 6), por exemplo, aumentou os gastos 

governamentais, que se mantiveram altos mesmo em períodos de preços baixos como 

nos anos 1980 (contra-choque). Além disso, essa situação se agravou em alguns países 

devido aos gastos militares e de reconstruções por causa da primeira Guerra do Golfo 

(1990). Além desta dependência das receitas advindas do setor petrolífero, 

características estruturais comuns aos países desta região criaram ambientes propícios 

para o acúmulo da dívida pública, em particular: rigidez de gastos (condicionados pelas 

necessidades sociais dos países, como será discutido na Vulnerabilidade Social), uma 

base de receitas volátil (extremamente dependente dos preços internacionais do óleo 

bruto e com limitadas entradas advindas da arrecadação de impostos, como será visto na 

seção seguinte sobre Vulnerabilidade Fiscal) e instituições fiscais fracas que complicam 

a habilidade das políticas fiscais de responderem a qualquer choque (FOUAD, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Dívidas – interna e externa – Países Membros OPEP (em percentual do PIB). 

Fonte: FMI, 2007 

                                                                                                                                               
tradicional da dívida pública, a dívida reduz a poupança nacional e inibe a acumulação de capital. Já em 
uma concepção tida como alternativa, chamada equivalência ricardiana, a dívida pública não tem 
influência sobre a poupança e sobre a acumulação de capital, e a questão-chave é a influência da política 
fiscal sobre os gastos do consumidor. 
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 Impende comentar que nem todas as instituições definem a dívida pública da 

mesma forma, ou disponibilizam seus dados e definições em língua natal. Por isso 

optou-se por considerar, neste subindicador, os dados da CIA apenas, mesmo tendo-se 

em conta que estes, na verdade, não representam dados primários. Para esta agência, a 

dívida pública é definida como o registro de todos os empréstimos governamentais 

acumulados menos os pagamentos que são denominados em moeda local. Segundo a 

nota metodológica da agência, a dívida pública não deve ser confundida com dívida 

externa, que reflete as obrigações do país em moeda estrangeira, tanto do setor público 

como do setor privado, e deve ser financiada mediante os ganhos em moeda estrangeira 

(CIA, 2007)31. 

Assim, para facilitar a análise deste subindicador de vulnerabilidade 

macroeconômica, decidiu-se aplicar uma escala classificatória que divide os países em 5 

níveis (tabela 14). Devido à falta de algum tipo de escala pré-estabelecida na literatura 

econômica 32, optou-se como corte metodológico normalizar uma escala a partir de uma 

interpolação linear dos dados existentes, ou seja, a partir dos índices iniciais calculados 

(anexo 1 tabela 5), estabelecendo-se uma relação entre estes índices e a média e o 

desvio padrão. Dessa forma: 

Tabela 14: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seus resultados de Dívida 

Pública / PIB 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                 
31This entry records the cumulative total of all government borrowings less repayments that are 
denominated in a country's home currency. Public debt should not be confused with external debt, which 
reflects the foreign currency liabilities of both the private and public sector and must be financed out of 
foreign exchange earnings (CIA, 2007). 
32 O Dieese considera um alto nível de endividamento quando esta dívida representa mais do que 50% do 
PIB. Porém, não traz nenhuma consideração metodológica sobre este corte. Fouad et al. (2007) 
consideram 50% de endividamento público em relação ao PIB como um nível médio de endividamento 
para economias de mercado emergentes e vulneráveis (vide FOUAD et al, 2007). Entretanto, de igual 
maneira, não traz nenhuma consideração metodológica a respeito deste corte. 

Nível Dívida Pública/PIB Países 

Nível 1 Entre 37,8% e 46,0% 
Indonésia, Venezuela, Brasil e 

Noruega 

Nível 2 Entre 29,7% e 37,8% Arábia Saudita 

Nível 3 Entre 21,6% e 29,7% Angola, Irã, Qatar e México 

Nível 4 Entre 13,5%  e 21,6% Nigéria e EAU 

Nível 5 Entre 5,4% e 13,5% Argélia, Kuwait e Líbia 
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  Assim, em um primeiro nível, classificam-se os países que tenham a relação 

dívida pública/PIB entre 37,8 e 46,0%. Em um segundo nível estão aqueles cujas 

dívidas compreendem entre 29,7 e 37,8%. No terceiro nível desta classificação estarão 

os países com percentuais de dívida entre 21,6 e 29,7%. Já no quarto nível estão os 

países entre 13,5 e 21,6% E por fim, no último nível desta classificação estão os países 

com dívidas públicas equivalentes entre 5, e 13,5% dos seus PIBs. 

 

Índice de Alavancagem Financeira 

O indicador de alavancagem financeira é definido, formalmente, como o peso do 

patrimônio líquido dentro dos ativos totais. Entretanto, em se tratando de países não há 

como medir este patrimônio líquido. Assim, optou-se por se utilizar de uma escala de 

classificação de risco-país já notoriamente conhecida, que mede a robustez do país com 

relação a sua capacidade de honrar seus pagamentos – nacionais e internacionais. Como 

discutido no item anterior, os credores da dívida pública preocupam-se com a 

capacidade que, segundo estimam, o Estado tem para arcar com seus compromissos. 

Dessa forma, a idéia aqui é qualificar a probabilidade da economia do país em efetuar os 

pagamentos de suas dívidas.  

Assim, o risco-país é um indicador que busca expressar, de forma objetiva, o 

risco a que investidores estrangeiros estão submetidos quando investem em um 

determinado país. No mercado, o indicador mais utilizado para essa finalidade mede o 

rendimento médio de uma carteira hipotética, constituída por papéis emitidos pelo país 

analisado no exterior, frente ao rendimento dos títulos do tesouro norte-americano de 

prazo comparável (que são considerados livres de risco). Quanto maior o risco, menor, a 

priori , a capacidade de o país atrair capital estrangeiro. Em conseqüência, maior é o 

prêmio com que seus instrumentos de dívida devem remunerar os investidores para 

compensá-los por assumir esse risco (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006). Para tal 

foi usada uma escala de uma agência de classificação de risco: a Moody´s. Esta empresa 

denomina de rating soberano33 o que o Banco Central do Brasil definiu como risco-país.  

                                                 
33 O rating soberano leva em consideração todos os riscos de crédito que incidam sobre a integralidade e 
a oportunidade do pagamento de uma obrigação, incluindo riscos considerados soberanos como os 
relativos à vulnerabilidade a acontecimentos políticos, políticas fiscais e monetárias nacionais, e, em 
casos raros, risco de intransferência e inconversibilidade de moeda estrangeira. Certos eventos extremos, 
como alguma disfunção do sistema de pagamentos em moeda local, são, em grande parte, alheios à 
análise (pelo menos como um fator diferenciando), uma vez que todos os emitentes provavelmente seriam 
igualmente afetados por tal insucesso. Em outros casos extremos, como moratória das obrigações de 
dívidas em moeda estrangeira ou local, emitentes ou emissores com avaliações de rating mais altas 
devem ser relativamente isolados de tal evento. No entanto, em tal situação, mesmo as mais altas 
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Um rating é a opinião da Moody's sobre a capacidade e vontade de um emissor 

de fazer pagamentos pontuais de um instrumento de dívida tal como um título, durante a 

vida útil do instrumento (quadro 3). Os ratings são previsões ou um indicador do 

potencial de perda de crédito devido à não-realização do pagamento, atraso no 

pagamento ou pagamento parcial ao investidor. Perda de crédito é a diferença entre o 

que o emissor prometeu pagar e o que foi efetivamente recebido. Os ratings da Moody's 

medem a perda total de crédito — incluindo tanto a probabilidade de um emissor entrar 

em default como a severidade esperada da perda depois que um default ocorre. 

Não só a Moody´s faz este tipo de trabalho no mercado internacional, mas 

agências de classificação de risco internacionais realizam avaliação de risco soberano, 

ordenando em uma escala própria o risco associado a cada emissor, bem como 

fornecendo indicativos de perspectivas para essas economias - os chamados outlooks 

(positivo, negativo ou estável). É importante salientar que essas classificações possuem 

uma abrangência global, isto é, não estão restritas apenas às economias emergentes e 

incluem emissores dos setores público e privado. Na tabela 15 encontram-se as escalas 

de classificação utilizadas pelas três maiores empresas do ramo: a Standard & Poors, a 

Moody’s e a Fitch Ratings. A intenção é mostrar que mesmo agências diferentes 

possuem escalas e pareceres de classificação semelhantes. Essas classificações são 

ordenadas pela avaliação de risco de crédito, isto é, o emissor com classificação AAA 

(S&P e FITCH) ou Aaa (MOODY’S) representa o menor risco para o investidor34 

(tabela 16) (resultados na tabela 13 do anexo 1).  

 

Quadro 3 – Como é o processo de rating das agências de classificação de risco? 

O processo de rating reúne informações suficientes para se avaliar o risco aos investidores que 

possam possuir ou comprar um determinado título, desenvolve uma conclusão em comitê sobre 

o rating apropriado, monitora continuamente para determinar se o rating deve ser alterado, e 

informa o mercado e seus participantes sobre as ações da agência.  

                                                                                                                                               
entidades nominais podem estar em risco de não cumprimento temporário.  Por este motivo, o conceito 
tradicional de investment grade, ou grau de investimentos, que é aplicado no mercado internacional, não 
pode necessariamente ser aplicado mesmo para os mais altos níveis de rating nacional. Apesar dos 
governos nacionais estarem sempre em condições de receber a mais alta classificação de crédito 
nacionais, isto não pode ser visto, na opinião da Moody´s, como uma garantia de que obrigações do 
governo nacional de um país sejam o melhor investimento em uma escala doméstica, já que existe a 
possibilidade de não cumprimento do país de suas obrigações em moeda local, enquanto outras 
obrigações continuem a performar com sucesso (MOODY´S, 2008). 
34 Vale mencionar que BARNETT E OSSOWSKI (2002) também usaram o rating soberano de países 
exportadores de petróleo como metodologia de análise de vulnerabilidade econômica. Já GUPTA (2008) 
também se utilizou do mesmo expediente para analisar a vulnerabilidade fiscal de países importadores de 
petróleo.  
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Os ratings das agências são inicialmente determinados ou subseqüentemente alterados por meio 

de comitês. O analista líder para uma determinada empresa, indústria, país ou tipo de ativo, 

estrutura a discussão, incluindo a recomendação de rating. No mínimo, um comitê de rating 

inclui um diretor gerente ou outro profissional designado e o analista líder. O comitê pode ser 

expandido para incluir tantos pontos de vista e disciplinas quanto necessário, para o 

entendimento de todas as questões analíticas relevantes ao emissor e ao título para o qual se está 

atribuindo rating. Questões que afetam o tamanho do comitê normalmente incluem o tamanho 

do emissor, a complexidade do título, a geografia, ou se uma transação daquele tipo já tenha 

sido feita antes. As discussões do comitê são estritamente confidenciais e apenas os analistas 

podem delas participar. 

As fontes de informação dos analistas são: dados publicamente disponíveis, por exemplo, 

relatórios anuais. Prospectos, circulares de oferta, memorandos de oferta, escrituras de 

fideicomisso ou escrituras de títulos em particular. Dados de mercado, como por exemplo, 

tendência de preços de ações, volume de transações, dados sobre spreads dos preços de títulos 

de dívida. Dados econômicos sobre grupos setoriais, associações ou organismos como o Banco 

Mundial. Dados de agências, tais como bancos centrais, ministérios ou reguladores. Livros ou 

artigos de fontes acadêmicas, periódicos financeiros, notícias. Discussões com fontes 

especializadas no setor, governo ou do meio acadêmico. Dados que possam provir de reuniões 

ou conversas com o emissor da dívida (MOODY´S, 2008). 
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Tabela 15: Escalas de Classificação das Agências de Rating 

Moody´s S&P Fich 

Aaa AAA AAA 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

A2 A A 

Categoria de Investimento 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ CCC 

Caa2 CCC CC 

Caa3 CCC- C 

Ca CC DDD 

C SD DD 

Categoria de Investimento 

de Risco 

 D D 

Fonte: Moody´s , 2008 

 
Nota: para a Moody´s (2008) 
Aaa - Emitentes classificados como Aaa demonstram a 
mais forte credibilidade em relação a outros emitentes 
domésticos. 
Aa - Emitentes classificados como Aa demonstram 
credibilidade muito forte em relação a outros emitentes 
domésticos. 
Baa - Emitentes classificados como Baa representam 
média credibilidade em relação a outros emitentes 
nacionais.  
Ba - Emitentes classificados como Ba demonstram 
credibilidade abaixo da média em relação a outros 
emitentes domésticos. 

B - Emitentes classificados como B demonstram fraca 
credibilidade em relação a outros emitentes nacionais. 
Caa - Emitentes classificados como Caa são 
especulativos e demonstram muito fraca credibilidade 
em relação a outros emitentes domésticos. 
Ca - Emitentes classificados como Ca são altamente 
especulativos e demonstram credibilidade extremamente 
fraca em relação a outros emitentes domésticos. 
C - Emitentes classificados como C são extremamente 
especulativos e demonstram a mais fraca credibilidade 
em relação a outros emitentes domésticos. 
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Tabela 16: Classificação dos Países segundo a Agência Moody´s (2007) 

Nível Classificação Países 

Nível 1 De C a Ba1 Indonésia, Irã, Venezuela 

Nível 2 De Baa3 a Baa1 Brasil 

Nível 3 De A3 a A1 México 

Nível 4 De Aa3 a Aa1 
Kuwait, Qatar, Arábia 

Saudita e EAU 

Nível 5 Aaa Noruega 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Além do rating propriamente dito (as vezes também chamado de investment 

grade), há ainda dentro da classificação da Moody´s a chamada perspectiva. A 

perspectiva trata de vislumbrar de forma rápida, qual a tendência dos papéis do país 

analisado. Ela pode ser: negativa, positiva ou estável. Entretanto, não cabe aqui a 

discussão da perspectiva, circunscrevendo este trabalho apenas a análise do grau de 

investimento propriamente dito. 

 Assim, em um primeiro nível de classificação estão os países cujo rating 

divulgado pela Moody´s se encontra entre C e Ba1. Já em um segundo nível estão os 

países classificados entre Baa3 e Baa1. No nível seguinte se encontram os classificados 

pela agência entre A3 e A1. No quarto nível estão os países cujos ratings estejam entre 

Aa3 e Aa1. E por fim, no último nível se encontram os com países com classificação 

Aaa. 

 

 1.1.5 Vulnerabilidade Fiscal (VFS) 

A análise da Vulnerabilidade Fiscal tem como objetivo complementar a análise 

macroeconômica no que diz respeito à posição de um governo nacional dependente da 

produção de petróleo em relação à arrecadação de impostos. Do ponto de vista de países 

exportadores de petróleo, os desafios fiscais baseiam-se no fato de que as receitas 

advindas do setor petrolífero são exauríveis, voláteis e incertas, e se originam, em 

grande parte, de fora do país (BARNETT E OSSOWSKI, 2002). Nesse sentido, a 

abordagem da Vulnerabilidade Fiscal sob a ótica do exportador de petróleo permite 

investigar o impacto das receitas fiscais provenientes do setor de petróleo e gás como 

fator chave da política fiscal para as receitas governamentais totais. 
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 Dessa forma, o indicador de Vulnerabilidade Fiscal pode ser definido 

formalmente por: 

 

(9) 

Onde: F
iV  é índice de vulnerabilidade fiscal do país “i”; PIB é o Produto Interno Bruto 

do país “i” em um determinado período de tempo em milhões de dólares e iRFPé o total 

fiscal arrecadado pelo governo do país “i” com os impostos provenientes do setor de 

óleo e gás no mesmo período de tempo em milhões de dólares. 

 

Os dados, tanto de receitas fiscais totais quanto de receitas do setor petrolífero 

dos países exportadores de petróleo analisados neste trabalho foram obtidos através de 

diferentes fontes (tabela 14 do anexo 1). Impende comentar que as diferentes origens 

dessas informações e a não padronização de sua forma de cálculo fragiliza de certa 

forma o indicador. Os orçamentos estatais ou públicos são representações dos diversos 

gastos de um governo, os quais envolvem saúde, educação, transportes, segurança, 

justiça, assistencialismo e defesa. Essencialmente, uma das principais funções do poder 

político é definir o orçamento a partir das receitas geradas pelos impostos e outras 

formas de arrecadação. Já receita é um sinônimo para os provimentos recebidos, que 

também podem ser classificados, basicamente, como receitas patrimoniais (relativas a 

rendas geradas por propriedades), rendas extraordinárias (essencialmente oriundas de 

operações financeiras, como empréstimos a juros) e rendas tributárias, exclusivas de 

governos (vide quadro 4). 

Quando um governo gasta mais do que arrecada com impostos, ele toma 

emprestado do setor privado para financiar seu déficit orçamentário. Neste contexto se 

insere a chamada política fiscal, que vem a ser a atuação do governo no que diz respeito 

à arrecadação de impostos e aos gastos que afetam o nível de demanda da economia. A 

arrecadação afeta o nível de demanda ao influir na renda disponível que os indivíduos 

poderão destinar para consumo e poupança. Dado um nível de renda, quanto maiores os 

impostos, menor será a renda disponível e, portanto, o consumo. Os gastos são 

diretamente um elemento de demanda; dessa forma, quanto maior o gasto público, 

maior a demanda e maior o produto. Assim, se a economia apresenta tendência para a 

queda no nível de atividade, o governo pode estimulá-la, cortando impostos e/ou 

ii
F

i PIBRFPV =  
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elevando gastos, podendo ocorrer o inverso, caso o objetivo seja diminuir o nível de 

atividade (MANKIW, 1997)35.  

 

Quadro 4 – Dominância Fiscal em Economias Petrolíferas 

A independência do banco central das autoridades fiscais é uma condição essencial para o 

sucesso de implantação de qualquer regime monetário. Esta independência deve ser entendida 

como a capacidade que o banco central possui para utilizar livremente os seus instrumentos de 

política monetária para alcançar a estabilidade, sem serem forçados a suavizar suas ações, ou a 

neutralizar os efeitos da política fiscal. Em uma economia caracterizada pela dominância fiscal 

sobre a dominância monetária, não existe essa independência, e, portanto, a aplicação de 

qualquer política monetária está vinculada ao fracasso do regime (COSTA E OLIVO, 2008). 

Por definição, a dominância fiscal em uma economia dificulta a aplicação eficaz de uma política 

monetária que vise o controle da inflação. Quando há dominância fiscal existe um conflito entre 

os objetivos das autoridades monetárias e fiscais, que resultam, muitas vezes, na abdicação do 

banco central de seus esforços para alcançar a estabilidade de preços. Em economias que 

apresentam dominância do setor petrolífero, situação na qual as exportações de petróleo afetam 

em grande parte os principais indicadores macroeconômicos, podem também existir dominância 

fiscal. No entanto, neste caso, é possível que os indicadores padrão utilizados para medir a 

presença da dominância fiscal (por exemplo, o equilíbrio fiscal global e a dinâmica da dívida) 

não consigam dar os sinais adequados: a dominância fiscal pode estar presente mesmo com 

excedentes orçamentais e níveis relativamente baixos de endividamento do setor público 

(COSTA E OLIVO, 2008). 

A razão para isso é que a extração do petróleo implica o esgotamento dos recursos não- 

renováveis, ou seja, representa uma redução dos ativos de um governo. Financiar o consumo do 

governo ou os investimentos não produtivos relacionados ao petróleo reduz o patrimônio 

líquido do governo sem que afete imediatamente o estoque da dívida. Além disso, as receitas 

fiscais advindas do setor petrolífero representam simplesmente a mudança de um ativo líquido 

para outro ativo menos líquido, e por isso essas receitas não devem ser considerado como 

receita fiscal (COSTA E OLIVO, 2008).  

 
                                                 
35 Um corte nos impostos, financiado pelo aumento da dívida pública, como mencionado, pode ter vários 
impactos econômicos. O efeito imediato seria um estímulo às despesas de consumo, como conseqüência 
de curto e de longo prazos sobre a economia. A curto prazo, maiores despesas de consumo aumentarão a 
demanda por bens e serviços e, portanto, elevarão o produto e o emprego. Contudo, as taxas de juros 
também sobem, pois os investidores concorrerão por um menor fluxo de poupança. Taxas de juros mais 
elevadas desestimulam os investidores e estimulam a entrada de capitais estrangeiros. O valor da moeda 
nacional tende a aumentar em relação a outras moedas, reduzindo a competitividade das empresas 
nacionais no mercado mundial. A longo prazo, a redução da poupança nacional, decorrente do corte nos 
impostos, significará um menor estoque de capital e uma maior dívida externa (para maiores detalhes vide 
MANKIW, 1997; GORDON, 2000).  
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Por outro lado, outras pesquisas têm conduzido análises sobre a relação entre a 

abundância de recursos naturais e o crescimento econômico. Um impacto positivo na 

economia é previsto na teoria econômica clássica, quando existe uma abundância de 

recursos naturais (KRONENBERG, 2004 in LOYA; BLANCO, 2008). Entretanto, 

observações empíricas mostraram que a grande parte dos países mais ricos são 

pobremente dotados de recursos naturais (EUA e Canadá são exceções), e nota-se uma 

significativa correlação negativa entre a abundância de recursos naturais e o 

crescimento econômico. As explicações para esse paradoxo são várias, entre elas 

variáveis como geografia e clima, sem, entretanto, nenhuma delas prover evidências 

fortes o suficiente para justificar a estagnação econômica. Assim, esses estudos 

concluem que a grande disponibilidade de recursos naturais leva a um lento crescimento 

econômico (GYLFASON, 2001; KRONENBERG, 2004). HAUSMANN E RIGOBON 

(2002) sugerem que o principal problema da dependência das receitas petrolíferas está 

associada à volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional e à exaustão 

dessas riquezas (gráfico 7). Assim, a abundância de recursos naturais pode criar na 

população uma falsa sensação de segurança, quando, na verdade, seus governos é que se 

tornam extremamente confiantes e tendem a não perceber as necessidades de ajustes 

econômicos ou políticas fiscais (GYLFASON, 2001). As conclusões de HAUSMANN 

E RIGOBON (2002) sinalizam que a chave de compreensão para se atingir a 

performance macroeconômica e propiciar um estado de bem-estar social está na redução 

dos níveis de volatilidade dos gastos do governo. Com isto, reduções não previstas nas 

receitas petrolíferas levam à desigualdade fiscal e a desequilíbrios financeiros36.  

Uma política fiscal adequada é um importante elemento para tornar a abundância 

de recursos naturais em estabilidade e crescimento econômicos de longo prazo (LEWIN 

E DEVLIN, 2002). Alguns autores, como MANKIW (1997) e GORDON (2000), 

recomendam o incremento de instituições orçamentárias, o gerenciamento das dívidas, 

credibilidade política, assim como o maior desenvolvimento dos mercados financeiros 

domésticos (gráfico 7). 

Apesar de os países da OPEP terem características geográficas semelhantes, são 

bastante diferentes economicamente e com estratégias de investimentos, preço e oferta 

de petróleo bem heterogêneas, assim como o são o México, a Noruega e o Brasil. Dessa 

forma, para facilitar a análise do indicador de vulnerabilidade fiscal e classificá-lo, 

                                                 
36 Além disso, expectativas de receitas futuras aumentam o déficit fiscal, em parte financiada por bancos 
comerciais internacionais (LOYA; BLANCO, 2008). 
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decidiu-se aplicar uma escala, definida na tabela 17, que divide os países em 3 níveis. A 

escala apresentada é sugerida por Varsano (2002) que compara o volume de receita 

fiscal gerada a partir do petróleo com o PIB do país. Segundo este autor, se esta razão 

for maior do que 20%, o país se encontra em uma situação de alta vulnerabilidade. Se 

esta razão estiver entre 19% e 10%, ela é considerada moderada, e, entre 9% e 1%, 

apresenta baixa vulnerabilidade. 

 

Tabela 17: Classificação dos Países segundo suas Receitas Fiscais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Exportações de Petróleo e Receitas Governamentais (em percentual do PIB) 

dos países exportadores de petróleo estudados.  

Fonte: Elaboração própria a partir de IMF, 2006 

 

Assim, no primeiro nível da classificação estão os países com receitas fiscais 

petrolíferas maior ou igual a 20%. No segundo nível estão os países com receitas fiscais 

que representem entre 19 e 10% dos seus respectivos PIBs. E por fim, no último nível 

desta classificação estão os países com receitas entre 1 e 9%. 

Nível Receitas Fiscais Países 

Nível 1 ≥20% 

Argélia, Angola, Irã, Iraque, 

Kuwait, Líbia, Qatar, AS e 

EAU 

Nível 2 De 19% a 10%  

Nível 3 De 1% a 9% Indonésia e Nigéria 

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006

Receitas Exportações de Petróleo
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 1.1.6 Vulnerabilidade Social (VS) 

A vulnerabilidade social é representada pelos indicadores sociais dos países da 

OPEP, Noruega, México e Brasil, e refletem suas conjunturas sociais, indicando as 

falhas das políticas públicas de bem-estar social. Quanto piores os indicadores sociais 

de um país, maiores são as pressões sobre os governos desses países por gastos sociais. 

Estas pressões, em países com elevada especialização no petróleo, acabam por reforçar 

suas vulnerabilidades econômicas, pois a renda advinda do setor petróleo é fundamental 

para fazer frente aos gastos sociais. Ademais, os próprios empregos gerados, induzidos 

(em outros setores) ou financiados (empregos na administração pública, por exemplo) 

com base na produção ou expansão do setor petróleo são essenciais para a redução da 

pressão social e política desses países. Todavia, foge ao escopo deste trabalho analisar 

vários indicadores sociais, e visando reduzir o foco desta pesquisa foram escolhidos os 

seguintes subindicadores: 

- a taxa de desemprego do país; 

- o percentual de empregados nacionais no setor público; 

- o crescimento populacional; 

- a população entre 0 e 14 anos. 

Em 2000, a força de trabalho dos países do Oriente Médio contava com 

aproximadamente 104 milhões de trabalhadores, sendo que esse número deverá chegar a 

146 milhões em 2010, e a 185 milhões em 2020. Devido a essa expansão, as economias 

da região deverão criar algo em torno de 80 milhões de novos postos de trabalho nas 

próximas duas décadas (THE WORLD BANK, 2004). Entende-se então que, em boa 

medida, o futuro econômico dessa região será determinado pelo destino de seu mercado 

de trabalho. Se a tendência observada até agora de crescimento de desemprego persistir, 

a desempenho econômico e o bem-estar dessas populações serão solapadas pelo 

crescimento do desemprego e pela baixa produtividade econômica (THE WORLD 

BANK, 2004).  As políticas de emprego na maioria dos países da região têm sido 

utilizadas como um meio para apoiar o bem-estar das suas populações e, embora o 

recente aumento dos preços petrolíferos no mundo tenha atenuado a insuficiência das 

políticas fiscais dos países desta região, a longo prazo o desafio é aumentar a oferta de 

empregos no setor privado em economias historicamente dominadas por um grande 

setor público produtor e exportador de recursos naturais e de capital intensivo.  

Pesquisa indica (GARDNER, 2003) que o aumento do desemprego tem atingido 

principalmente os que buscam o emprego pela primeira vez, em especial os que têm 
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ensino secundário. Isto sugere que o desemprego não é, predominantemente, resultado 

somente da reestruturação econômica, mas, também, da incapacidade de o país criar 

empregos com rapidez suficiente para acomodar novos entrantes no mercado de 

trabalho. O setor público continua a ser a principal fonte de criação de emprego. Em 

média, o emprego no setor público representa cerca de 20% do emprego nacional 

mundial total. A evidência sugere que a parte da força de trabalho empregada no setor 

público pode ter aumentado em alguns países durante a década de 1990, uma vez que o 

crescimento do setor privado estagnou e os governos foram forçados a absorver esta 

população desempregada (THE WORLD BANK, 2004).  

Isto posto, percebe-se que as questões relacionadas com a instabilidade social, em 

especial nos países membros da OPEP, gera uma pressão em cima do setor público no 

que diz respeito à geração de empregos e ao bem-estar das populações. Pressionado 

assim, o governo se vê impelido a usar cada vez mais de seus abundantes recursos 

naturais como forma de geração de receita. E, como destacado no item anterior, 

mantém-se com isso aprisionado em esquemas de armadilha da especialização e 

maldição dos recursos naturais (vide VP e VF). 

Pretende-se com a análise desses subindicadores avaliar o grau de vulnerabilidade 

social dos países analisados, visando quantificar o nível de influência das questões 

sociais para as margens de manobras dos países em relação à sua produção de petróleo, 

preço e participação de mercado. 

 

Taxa de Desemprego 

A taxa de desemprego é o número dos trabalhadores desempregados dividido pela força 

de trabalho total, que inclui ambos os desempregados e aqueles com trabalho (todos os 

dispostos e capazes de trabalhar para serem remunerados). Na prática, medir o número 

dos trabalhadores desempregados que procuram realmente trabalho é notoriamente 

difícil. Há diversos métodos para medir o número de trabalhadores desempregados 

(GORDON, 2000).  

De forma geral, esta taxa é calculada por: 

(10) 

 
qDescivisqDesV i

S
i += .  
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Onde: Fs
iV é o subindicador de taxa de desemprego do país “i”; qDesé a quantidade de 

pessoas desempregadas no país “i”; civis é a quantidade de empregados civis no país 

“i”; e qDes é a quantidade de desempregados no país “i”. 

Assim, para facilitar a análise desse subindicador de taxa de desemprego na 

vulnerabilidade social, decidiu-se aplicar uma escala classificatória que divide os países 

em 5 níveis (tabela 18). Utilizou-se como corte metodológico normalizar uma escala 

entre os dados existentes. Os dados usados foram a taxa média de desemprego mundial 

calculada pela CIA (2007) que é de 30% - que foi estabelecida como limite teto - e a 

taxa de 5% considerada pela literatura como pleno emprego (DORNBUSCH; 

FISCHER, 1991; MANKIW, 1997; GORDON, 2000). 

 

Tabela 18: Níveis Classificatórios para os países de acordo com suas taxas de desemprego 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com isso, no primeiro nível desta classificação estão os países cuja taxa de desemprego 

seja maior do que 30%. No segundo nível classificam-se os países cujas taxas estejam 

entre 20 e 30%. No terceiro nível estão os países com taxas entre 10 e 20%. Já no quarto 

nível classificam-se os que tenham taxas entre 5 e 10%. E, por fim, no último nível 

desta classificação estão os países com taxas de desemprego menores que 5%, e por tal 

consideradas como pleno emprego. 

 

Percentual de empregados nacionais no setor público 

Como mencionado anteriormente, o setor público dos países membros da OPEP 

continua sendo sua principal fonte de criação de emprego. A evidência sugere que a 

parte da força de trabalho empregada no setor público pode ter aumentado em alguns 

países durante a década de 1990, uma vez que o crescimento do setor privado estagnou 

Nível Desemprego Países 

Nível 1 ≥ 30,0 Angola e Líbia 

Nível 2 20,0 > % > 30,0 Argélia e Iraque 

Nível 3 10,0 > % > 20,0 
Indonésia, Irã, Arábia 

Saudita e Venezuela 

Nível 4 5,0 > % > 10,0 Nigéria e Brasil 

Nível 5 > 5,0 
Kuwait, Qatar, EAU, 

México e Noruega 
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e os governos foram forçados a absorver esta população desempregada (THE WORLD 

BANK, 2004). A importância de se utilizar este sub-indicador está em se avaliar o grau 

de dependência dessas economias em relação aos empregos gerados pelo próprio 

Estado, que se torna cada vez mais dependente das rendas petrolíferas para sustentar sua 

máquina. 

É importante aqui destacar a dificuldade de obtenção de dados dessa natureza, 

principalmente para países de economia mais fechada como é o caso da Angola, do 

Iraque e da Nigéria. Os dados de percentual de trabalhadores nacionais no setor público 

dos países exportadores de petróleo analisados neste trabalho foram obtidos de diversas 

fontes, o que, de erta forma, fragiliza o indicador, pois, como dito anteriormente, cada 

economia tem sua metodologia para medir tanto seu número de desempregados, quanto 

de empregados. 

Assim, para facilitar a análise deste sub-indicador na vulnerabilidade social 

aplicou-se uma escala classificatória que divide os países em 5 níveis (tabela 19), 

correspondentes à interpolação linear dos dados pesquisados (tabela 16 do anexo 1).  

 

Tabela 19: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seu percentual de 

trabalhadores nacionais no setor público 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dessa forma, no primeiro nível desta classificação encontram-se os países cujo 

percentual de trabalhadores no setor público represente de 95,0 a 78,6% do total de 

trabalhadores economicamente ativos. Já no segundo nível desta escala se encontram os 

países cujos percentuais estejam entre 78,6 e 61,1%. No terceiro nível estão os países 

com percentuais entre 44,2 e 27,2%. E, por fim, em último nível se encontram os países 

onde de 27,2 a 10,3% dos seus trabalhadores se encontram no setor público. 

Nível Trabalhadores do Setor Público Países 

Nível 1 de 95,0% a 78,6% 
Kuwait, Qatar e Arábia 

Saudita 

Nível 2 78,6% a 61,1%  

Nível 3 61,1% a 44,2% Líbia 

Nível 4 44,2% a 27,2% Argélia, Irã e Noruega 

Nível 5 27,2% a 10,3% 
EAU, Venezuela, México 

e Brasil 
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Crescimento populacional 

O crescimento populacional é a mudança positiva do número de indivíduos de 

uma população dividida por uma unidade de tempo. O contínuo aumento populacional 

pode ter várias conseqüências negativas. A mais comum é a questão da escassez de 

alimentos. Há também uma preocupação por parte das autoridades governamentais 

sobre os problemas associados à criação de empregos, meios de habitação, transportes, 

educação e saúde. Nos últimos anos a região do Oriente Médio apresentou uma das 

mais altas taxas de crescimento populacional do mundo. Durante o período de 1950 a 

2000, a população da região cresceu 3,7 vezes seu tamanho inicial. Independentemente 

do nível de desenvolvimento econômico, uma constante para estes governos é prover as 

necessidades básicas para um número cada vez maior de cidadãos – habitação, 

saneamento, saúde, educação e empregos adequados, além de combater a pobreza, 

estreitar as diferenças entre pobres e ricos, e melhor o nível de vida dessas populações 

(ROUDI, 2001). Para fins desta tese, os dados sobre o crescimento populacional dos 

países exportadores de petróleo analisados foram obtidos na Divisão de Estatísticas da 

ONU (2007). 

Assim, para facilitar a análise desse subindicador de vulnerabilidade social, 

decidiu-se aplicar uma escala classificatória que divide os países em 5 níveis (tabela 

Tabela 20), normalizando-os mediante uma interpolação linear, a partir dos dados 

existentes (anexo 1 tabela 17), sendo que o crescimento médio mundial é de 1,17% ao 

ano (ONU, 2006), que foi utilizado como média. 

  

Tabela 20: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seu Crescimento 

Populacional 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nível Crescimento Populacional Países 

Nível 1 > 2,9% EAU 

Nível 2 2,9% a 2,0% 
Angola, Kuwait, Nigéria, 

Qatar e Arábia Saudita 

Nível 3 2,0% a 1,2% 
Indonésia, Irã, Iraque, Líbia e 

Venezuela 

Nível 4 1,2% a 0,8 Argélia, Brasil e México 

Nível 5 0,8% a 0,6% Noruega 
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Assim, no primeiro nível desta classificação estão os países cujo crescimento 

populacional seja maior do que 2,9%. No segundo nível estão os países cujo 

crescimento esteja entre 2,9 e 2,0%. Já no terceiro nível estão os países com 

crescimento entre 2,0 e 1,2%. Já no quarto nível estão os países com crescimento 

populacional entre 1,2 e 0,8%. E, por fim, no último nível, estão os países cujos 

percentuais de crescimento populacional esteja entre 0,8 e 0,6%. 

 

 

População entre 0 e 14 anos 

Um dos resultados deste crescimento populacional é uma estrutura única de 

distribuição por idades nos países do Oriente Médio, onde boa parte da população se 

encontra na faixa etária entre 0 e 14 anos. Isto significa que, em um futuro próximo, 

essa fatia considerável da população estará exercendo fortes pressões no governo em 

busca de empregos e melhores condições de bem-estar social.  

Além do potencial de criação de emprego e crescimento econômico, a dinâmica  

demográfica desta região criou algumas das mais intensas pressões trabalhistas em 

mercados observada em qualquer lugar do mundo no segundo pós-guerra. Elevadas 

taxas de crescimento demográfico entre 1950 e 1980 levaram à rápida expansão da 

população em idade de trabalho. A pressão dos jovens trabalhadores pelo aumento da 

oferta de postos de trabalho tem sido persistentemente elevada. Para fins desta tese, os 

dados sobre a estrutura populacional dos países exportadores de petróleo analisados 

foram obtidos na CIA (2007), mesmo considerando que esta não é uma fonte primária 

de dados, optou-se por utilizar essa base de dados para melhor e maior uniformaização 

dos dados. 

Assim, para facilitar a análise desse subindicador de vulnerabilidade social, 

decidiu-se aplicar uma escala classificatória que divide os países em 5 níveis (tabela 

21), a partir da média e do desvio padrão calculados para os dados existentes e 

apresentados no anexo 1 desta tese. 
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Tabela 21: Níveis Classificatórios para os países de acordo com sua População entre 0 e 14 

anos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Dessa forma, no primeiro nível desta tese estão os países cujo percentual da 

população entre 0 e 14 anos está entre 43,7 e 38,7%. No segundo nível desta escala  

estão os países com este percentual entre 38,7 e 33,8%. No terceiro nível desta escala 

estão os países com percentuais entre 33,8 e 28,9%. No quarto nível desta classificação 

estão os países com percentuais entre 23,9 e 19%. 

Os indicadores descritos neste capítulo serão construídos e analisados nos 

capítulos seguintes deste trabalho, de forma a derivar contribuições para o entendimento 

das margens de ação real dos países em questão no que diz respeito a estratégias de 

produção, visando afetar preço e participação de mercado. 

Entretanto, algumas derivações podem ser depreendidas desde já, de maneira 

preliminar, como, por exemplo, a de que as conseqüências de um desenvolvimento 

econômico negativo baseado na exportação de petróleo incluem: crescimento 

econômico menor do que o esperado, baixa diversificação econômica, indicadores 

sociais ruins, altos níveis de pobreza e desigualdade, impactos ambientais locais, 

corrupção, governança insatisfatória, e incidências de conflito e guerra. Além disso, 

para os governantes os problemas de geração de receitas derivadas da produção de 

petróleo estão associados não apenas às questões de preço alto ou baixo, mas 

principalmente às oscilações desses preços no mercado internacional, já que este nível 

de incerteza interfere sobremaneira nas políticas e planejamentos de médio e longo 

prazos dos países.  

Isto posto, percebe-se que as questões relacionadas com a instabilidade social, 

em especial nos países membros da OPEP, geram uma pressão em cima do setor 

Nível População entre 0 e 14 anos Países 

Nível 1 43,7% a 38,7% Angola, Iraque e Nigéria 

Nível 2 38,7% a 33,8% Arábia Saudita 

Nível 3 33,8% a 28,9% Líbia, Venezuela e México 

Nível 4 28,9% a 23,9% 
Argélia, Indonésia, Kuwait e 

Brasil 

Nível 5 23,9% a 19,0% Irã, Qatar, EAU e Noruega 
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público, que se vê impelido a usar cada vez mais de seus abundantes recursos naturais 

como forma de geração de receita, enredando-se na maldição dos recursos naturais. 

Para então se avaliar e quantificar esta dependência ou vulnerabilidade, o 

próximo capítulo tratará da metodologia de processo de hierarquia analítica que 

consolidará os resultados encontrados até aqui em matrizes multicritério, de forma a 

organizar os indicadores de vulnerabilidade sócio-econômica dos países exportadores de 

petróleo.  

O quadro 5, na seqüência, traz uma síntese de toda metodologia de construção 

desses indicadores. 
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Quadro 5 - Quadro Síntese dos Indicadores 

Vulnerabilidade Física 

Indicador / SubIndicador Fórmula Níveis Classificatórios 

Nível R/P Países 

Nível 1 Menor do que 15 anos Indonésia, México e Noruega 

Nível 2 Entre 15 e 71 anos 
Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, 

Qatar e Brasil 

Nível 3 Entre 71 e 120 anos 
Arábia Saudita, EAU, Irã, 

Kuwait e Venezuela 

 

Reserva Proada/Produção de Óleo 

Bruto 

 

ii
F

i PRV =  

Nível 4 Maior do que 120 anos Iraque 

Nível RRR Países 

Nível 1 Maior do que 4,53 vezes 

Angola, Arábia Saudita, Argélia, 

EAU, Iraque, Kuwait, Indonésia, 

Líbia, Qatar e Irã 

Nível 2 Igual a 4,53 vezes Brasil, Venezuela e Nigéria 

Ritmo de Reposição de Reservas 

 
]1[)()( nrtPtD ⋅+⋅=  

Nível 3 Menor do que 4,53 vezes México e Noruega 

Nível R/P Gás Países 

Nível 1 Menor do que 15 anos México 

Reserva Provada/Produção de Gás 

Natural 

 

ii
gás

i PRRP =
 

Nível 2 Entre 15 e 131 anos Arábia Saudita, Argélia, EAU, 
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Indonésia, Kuwait, Líbia, Brasil 

e Noruega 

Nível 3 Entre 131 e 337 anos 

Nível 4 Maior do que 337 anos 

Angola, Irã, Iraque, Nigéria, 

Qatar e Venezuela 

Vulnerabilidade Produtiva 

Indicador / SubIndicador Fórmula Níveis Classificatórios 

Nível VA/PIB Países 

Nível 1  menor do que 25% Indonésia, Brasil e México 

Nível 2 
entre 25% e 50% Argélia, EAU, Irã, Nigéria, 

Qatar, Venezuela e Brasil 

Nível 3  entre 50% e 75% Arábia Saudita, Iraque e Kuwait 

 

Valor agregado do setor petróleo/ 

Produto Interno Bruto 

 

i
o
i

P
i YyV =  

Nível 4 
maior do que 75% Angola e Líbia 

 

Nível  Países 

Nível 1 Ausência de fundos 
Indonésia e Brasil 

 Fundos de Estabilização e de 

Poupança  
 

Nível 2 Presença de fundos 

Angola, Argélia, Kuwait, Irã, 

Líbia, Nigéria, Qatar, Noruega 

Arábia Saudita, EAU, Iraque, 
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Venezuela e México 

Vulnerabilidade Comercial 

Indicador / SubIndicador Fórmula Níveis Classificatórios 

Nível VA/PIB Países 

Nível 1 

 maior do que 78% Angola, Irã, Iraque, Kuwait, 

Líbia, Nigéria, Qatar, Arábia 

Saudita 

Nível 2 entre 57% e 78% Argélia e Venezuela  

Nível 3 entre 21% e 57% EAU e Noruega 

 

Exportações de Petróleo/ 

Exportações Totais  
i

o
i

X
i XXV =  

Nível 4 menor do 21% Indonésia, Brasil e México 

Nível  Países 

Nível 1 
 

1,0000 < IHH < 0,8660 

EAU e Qatar 

 

Nível 2 0,8660 < IHH < 0,7320 Líbia, México e Noruega 

Destino das Exportações de 

Petróleo 

 

 

Nível 3 0,7320 < IHH < 0,5980 
Indonésia e Kuwait 

 

 

 
Nível 4 0,5980 < IHH < 0,4640 

Nigéria 

 

∑
=

=
n

i

SIHH
1

2
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Nível 5 0,4640 < IHH < 0,3300 

Iraque, Venezuela, Arábia 

Saudita, Argélia, Angola, Irã e 

Brasil 

Vulnerabilidade Macroeconômica 

Indicador / SubIndicador Fórmula Níveis Classificatórios 

Nível Dívida/PIB Países 

Nível 1 
 Entre 37,88% e 46% Indonésia, Venezuela, Brasil e 

Noruega 

Nível 2 Entre 29,76% e 37,88% Arábia Saudita 

Nível 3 
Entre 21,64% e 29,76% Angola, Irã, Qatar e México 

 

 

Dívida Pública / PIB i
M

i PIBicaDívidaPúblV =  

Nível 4 Entre 13,52%  e 21,64% Nigéria e EAU 

  Nível 5 Entre 5,4% e 13,52% Argélia, Kuwait e Líbia 

Nível Moody´s Países 

Nível 1 
 

De C a Ba1 
Indonésia, Irã, Venezuela 

Nível 2 De Baa3 a Baa1 Brasil 

Índice de Alavancagem 

Financeira 

 

 

Nível 3 De A3 a A1 México  

  Nível 4 De Aa3 a Aa1 Kuwait, Qatar, Arábia Saudita e 
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EAU  

  Nível 5 Aaa Noruega 

Vulnerabilidade Fiscal 

Indicador / SubIndicador Fórmula Níveis Classificatórios 

Nível Receitas Fiscais Países 

Nível 1 
 < 20%   Argélia, Angola, Irã, Iraque, 

Kuwait, Líbia, Qatar, AS e EAU 

Nível 2 De 19% a 10%  

 

Receitas Fiscais do Setor 

Petrolífero / PIB 
ii

F
i PIBRFPV =  

Nível 3 De 1% a 9% Indonésia e Nigéria 

Vulnerabilidade Social 

Indicador / SubIndicador Fórmula Níveis Classificatórios 

Nível Desemprego Países 

Nível 1 < 30,0 
Angola e Líbia 

 

Nível 2 20,0 > % > 30,0 
Argélia e Iraque 

 

 

Taxa De Desemprego  
qDescivisqDesV i

S
i += .  

Nível 3 10,0 > % > 20,0 
Indonésia, Irã, Arábia Saudita e 

Venezuela 
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Nível 4 5,0 > % > 10,0 Nigéria e Brasil 

 
 

Nível 5 > 5,0 
Kuwait, Qatar, EAU, México e 

Noruega 

Nível Setor Público Países 

Nível 1 de 95% a 78,6% Kuwait, Qatar e Arábia Saudita 

Nível 2 78,6% a 61,12%   

Percentual de Empregados 

Nacionais no Setor Público  
 

Nível 3 61,12% a 44,18% Líbia 

  Nível 4 44,18% a 27,24% Argélia, Irã e Noruega 

 

 
Nível 5 27,24% a 10,3% 

EAU, Venezuela, México e 

Brasil 

Nível Crescimento Países 

Nível 1 > 2,90% EAU 

Nível 2 2,90% a 2,03% 
Angola, Kuwait, Nigéria, Qatar e 

Arábia Saudita 

Nível 3 2,03% a 1,17% 

  

Nível 4 

 
1,17% a 0,88 

Crescimento Populacional   

Nível 5 0,88% a 0,60%  

Indonésia, Irã, Iraque, Líbia e 

Venezuela  

Argélia, Brasil e México 

Noruega 
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Nível População Países 

Nível 1 
 

43,70% a 38,76% 
Angola, Iraque e Nigéria 

Nível 2 38,76% a 33,82% Arábia Saudita 

 

 

 

 

População entre 0 e 14 anos 

 

Nível 3 33,82% a 28,88% 
Líbia, Venezuela e México 

 

 

 
Nível 4 28,88% a 23,94% 

Argélia, Indonésia, Kuwait e 

Brasil 

  Nível 5 23,94% a 19,00% Irã, Qatar, EAU e Noruega 
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Capítulo 2 

 Metodologia “Analytic Hierarchy Process” (Processo de Hierarquia Analítica), 

Procedimentos Metodológicos e Indicadores de Vulnerabilidade Sócio-Econômica 

 

A análise do estado atual dos países exportadores de petróleo em relação à 

vulnerabilidade socioeconômica a esta fonte energética foi baseada na utilização de 

indicadores.  Alguns desses últimos utilizados são empregados freqüentemente pela 

indústria do petróleo. O restante dos indicadores foi proposto com base em PIMENTEL 

(2006) e no mapeamento e na análise das propriedades que influenciam a vulnerabilidade 

dos países exportadores de petróleo em relação aos possíveis efeitos decorrentes das 

oscilações de preços do barril no mercado internacional.  

Para que a análise dos indicadores fosse realizada, considerando-se que os 

indicadores expõem diferentes condições dos países, com pesos diferentes em relação aos 

problemas derivados das oscilações de preço e demanda no mercado internacional, foi 

necessária a utilização de uma metodologia baseada na análise multicritério. A utilização de 

indicadores somente para a avaliação do estado atual dos países exportadores de petróleo 

pode não gerar o resultado desejado na análise, porque cada uma das propriedades, 

representadas pelos indicadores, influenciam distintamente a exposição dos países em 

relação aos possíveis efeitos decorrentes das oscilações de preço e demanda de petróleo no 

mercado internacional. Assim, tornou-se necessária a adoção de pesos diferentes para cada 

um dos indicadores.  

A avaliação do peso dos indicadores envolve decisões subjetivas (mesmo quando 

abrange dados quantitativos), uma vez que depende da interpretação e dos objetivos do 

avaliador. Avaliadores diferentes podem interpretar uma mesma medida distintamente para 

a mesma medição ou situação, dependendo dos seus objetivos. A leitura da medida pode ser 

considerada objetiva, mas a interpretação é predominantemente subjetiva (SAATY, 2005 in 

SCHAEFFER et al. 2007). Com o objetivo de reduzir o problema relativo à influência da 

decisão dos avaliadores sobre o peso de cada indicador na análise do estado das empresas, 

foi utilizada uma metodologia de multicritério, muito comum em processos de tomada de 

decisão. 
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2.1 A Análise Multicritério 

Os métodos multicritério servem para selecionar, ordenar, classificar ou descrever 

detalhadamente as alternativas mediante as quais se tomará a decisão. A abordagem de 

processos complexos de tomada de decisão se utiliza, comumente, de abstrações, 

heurísticas e raciocínios dedutivos, calcados no conhecimento científico disponível 

(GOMES et al. 2006). O processo de decisão em um ambiente complexo normalmente 

envolve dados imprecisos e/ou incompletos, múltiplos critérios e vários agentes de decisão 

(GOMES E MOREIRA, 1998), em um ambiente de incerteza. Além disso, os problemas de 

decisão, ao envolverem múltiplos objetivos, em geral tendem a ser conflitantes entre si. 

Desse modo, a contribuição para um deles implica em prejuízo do outro. A tomada de 

decisão, por conseguinte, deve buscar a opção que apresente o melhor desempenho, a 

melhor avaliação, ou ainda, o melhor acordo entre as expectativas do decisor e as suas 

disponibilidades em adotá-la, considerando a relação entre elementos objetivos e subjetivos 

(VILAS BOAS, 2007).  

 Embora a objetividade seja uma preocupação importante, deve-se lembrar que a 

tomada de decisão é, antes de tudo, uma atividade humana, fundamentada na noção de 

valor37. Logo, a subjetividade é o motor da decisão. Atores são pessoas que têm uma 

posição no contexto decisional, além de interesses comuns nos resultados das decisões e 

que influenciam a decisão mediante seus valores individuais. Assim, pode-se definir a 

tomada de decisão como um esforço para resolver o dilema dos objetivos conflitantes, cuja 

presença impede a existência de uma solução ótima e conduz para à procura da solução de 

melhor acordo (VILAS BOAS, 2007 apud SCHMIDT, 1995). Nota-se, portanto, que a 

complexidade da tomada de decisão requer um tratamento qualificado e que justifique a 

utilização de métodos de apoio a esta decisão. Dentre outros, destacam-se os Métodos 

Multicritérios de Análise de Decisão, ou Métodos Multicritérios de Apoio à Decisão – 

MMAD. 

                                                 
37 Impende comentar que esta noção de valor inerente à condição humana pode ser explicada, de certa 
maneira, pela teoria utilitarista de Bentham e J.S.Mill. Esta teoria, desenvolvida no século XIX, defende que o 
prazer ou a felicidade é o único fim último da ação, e que a ação moral tem de procurar maximizar, 
imparcialmente, a felicidade de todos (para maiores detalhes vide MILL, 2005). 
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A origem dos métodos multicritério está nos esforços logísticos da Segunda Guerra 

Mundial. Para solucionar problemas decisórios complexos utilizava-se, basicamente, a 

esperança matemática, e com o fim da Segunda Guerra, em função da experiência obtida 

pelas forças aliadas em problemas logístico-militares, um considerável número de 

organizações de pesquisa e departamentos de universidades se dedicou ao estudo 

sistemático da análise e do planejamento de decisões (GOMES et al. 2006). A partir daí 

surgiu, também no ambiente empresarial, a necessidade imediata de otimizar custos e 

maximizar lucros, por meio dos métodos dessa pesquisa. A partir desses objetivos 

desenvolveram-se diversos métodos estritamente matemáticos para encontrar a solução 

ótima de problemas de transporte, de produção e outros mais (GOMES et al. 2006).  

Desde então, tem-se abordado e resolvido problemas decisórios com um número 

infinito de possíveis soluções alternativas – e na presença de múltiplos critérios – por meio 

de métodos multiobjetivos. Entretanto, destaque deve ser dado à observação de SIMON 

(1982), de que os métodos multicritério são aplicáveis a um número finito de alternativas e 

não realizam nenhum tipo de otimização, mas tratam de obter soluções satisfatórias, 

partindo-se do conceito de racionalidade limitada.  

Dessa forma, a abordagem do problema de decisão não visa apresentar ao decisor 

uma solução para o seu problema, elegendo uma única verdade representada pela ação 

selecionada. Visa, isto sim, apoiar o processo decisório por meio da recomendação de ações 

ou curso de ações a quem vai tomar a decisão. Se a qualidade da informação disponível ao 

longo do processo de resolução de um problema complexo é de inquestionável importância, 

também o é a forma de tratamento analítico daquela mesma informação.  

 

 2.1.1 Características Gerais dos Métodos Multicritério de Análise de Decisão 

(MMAD) 

Os MMAD permitem avaliar critérios que não podem ser transformados em valores 

financeiros. Sua aplicação é apropriada para comparar alternativas de projetos, políticas e 

cursos de ação e também para analisar projetos específicos, identificando seu grau de 

impacto global, as ações mais eficazes e as que devem ser modificadas (VILAS BOAS, 

2007 apud FERNANDES, 1996). Através dos modelos multicritérios, o decisor poderá 

estimar as possíveis implicações de cada curso de ação, de modo a obter uma melhor 
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compreensão das vinculações entre suas ações e seus objetivos. O desafio é identificar, 

entre critérios conhecidos ou implícitos, quais são relevantes para o problema de decisão 

(VILAS BOAS, 2007 apud HENING E BUCHANAN, 2004).  

 A forma de tratamento analítico da informação é tão importante quanto a própria 

qualidade da informação disponível ao longo do processo de resolução de um problema 

complexo. Fundamentalmente, ela deve agregar valor à qualidade da informação, havendo, 

por conseguinte, uma relação estreita entre a qualidade da informação e a qualidade do 

apoio à tomada de decisão (GOMES et al. 2006). Conseqüentemente, os resultados obtidos 

pela análise multicritérios dependem do conjunto de ações consideradas, da qualidade dos 

dados, da escolha e estruturação dos critérios, dos valores de ponderação atribuídos aos 

critérios, do método de agregação utilizado e da participação dos diferentes atores 

(SOARES, 2003; GOMES et al. 2006). 

 É importante salientar que os decisores devem ser objetivos sempre que possível. O 

fato de a introdução de critérios múltiplos proverem certa subjetividade não quer dizer que 

as análises devem ser avaliadas casualmente ou subjetivamente (VILAS BOAS, 2007 apud 

HENING E BUCHANAN, 2004). Durante o desenvolvimento do modelo se adota uma 

postura construtivista, o que proporciona, seguindo o paradigma da aprendizagem, uma 

crescente agregação de conhecimento sobre o problema em foco (VILAS BOAS, 2007 

apud SOUZA, 1999). 

 Os MMAD apresentam duas vantagens decisivas, quais sejam, definir e evidenciar a 

responsabilidade do decisor e melhorar a transparência do processo de decisão (GOMES et 

al. 2006). MENDOZA (1999) aponta ainda uma correlação entre o consenso geral em um 

grupo multidisciplinar na tomada de decisão e o uso da análise multicritérios, onde não é 

necessário que todos concordem com a importância relativa dos critérios ou o ranking das 

alternativas (VILAS BOAS, 2007 apud MENDONZA, 1999). As abordagens multicritérios 

apresentam ainda como vantagens a construção de uma base para o diálogo entre analistas e 

decisores que fazem uso de diversos pontos de vista comuns; a facilidade de incorporar 

incertezas aos dados sobre cada ponto de vista; interpretar cada alternativa como um acordo 

entre objetivos em conflito e a divisão do processo de construção do modelo em duas fases 

distintas – construção dos critérios de avaliação que serão usados no modelo e definição 
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dos parâmetros que serão utilizados para agregação destes critérios para auxiliar a decisão 

(VILAS BOAS, 2007). 

 Não obstante as vantagens apresentadas nas abordagens multicritérios, são 

estabelecidas metas para cada objetivo, para então minimizar a soma dos desvios nos níveis 

realizados por cada variável para a qual há uma meta. Conseqüentemente, é gerada uma 

matriz com diferentes objetivos, metas e pesos, que evidenciam as diferentes perspectivas 

dos agentes envolvidos na escolha. Com isso, os responsáveis pela decisão final fazem suas 

escolhas considerando vários aspectos distintos. O problema é que a minimização ocorre 

sujeita a uma série de restrições, que refletem principalmente a demanda por recursos e, 

portanto, faz surgir conflitos entre a simultânea maximização e minimização de todos os 

objetivos (VILAS BOAS, 2007 apud STIRLING,1996; NOGUEIRA,1999). 

  

 2.1.2 Execução da Análise Multicritério 

Durante a modelagem de um problema que utiliza uma MMDA, é necessário 

considerar quatro aspectos básicos (MOUSSEAU E SLOWINSKI, 1998 apud GOMES et 

al. 2006): 

a) Escolha, separando as alternativas selecionadas das rejeitadas;  

b) Construção dos critérios e agregação das informações; 

c) Classificação, separando as alternativas em grupos, tornando possível 

identificar a dominância dos grupos; 

d) Ordenação, identificando uma hierarquia ou uma pré-ordem de classificação 

entre as alternativas.  

Os atores do processo de decisão deverão ainda (GOMES et al. 2006): 

a) Definir a estrutura do problema; 

b) Definir o conjunto de critérios e/ou atributos que serão utilizados para 

classificar as alternativas; 

c) Escolher se serão utilizados métodos discretos ou contínuos; 

d) Identificar o sistema de preferências do decisor; 

e) Escolher o procedimento de agregação. 

Para identificar o sistema de preferências do decisor é necessário (GOMES et al. 

2006): 
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a) Considerar a subjetividade dos atores de decisão, as percepções individuais e 

vislumbrar em quais aspectos do problema o decisor encontra maior dificuldade de 

explicar suas percepções individuais; 

b) Estruturar o problema de acordo com a visão compartilhada; 

c) Identificar os pontos de vista comuns; 

d) Verificar o que pode ser mudado e por quê. 

A análise multicritério é desenvolvida em etapas que, de modo geral, podem ser 

representadas da seguinte maneira (SOARES, 2003 apud VILAS BOAS, 2007): 

a) Formulação do problema. De um modo bastante simplista, corresponde saber 

sobre o que se quer decidir, 

b) Determinação de um conjunto de ações potenciais. Os atores envolvidos na 

tomada de decisão devem constituir um conjunto de ações (alternativas) que 

atendam ao problema colocado, 

c) Elaboração de uma família coerente de critérios. Definição de um conjunto 

de critérios que permita avaliar os efeitos causados pela ação ao meio ambiente. 

Segundo Vilas Boas (2007), esta é uma tarefa longa, com sucessivas aproximações 

entre os objetivos desejados e a possibilidade de atendimento com os recursos 

financeiros, tempo e conhecimentos disponíveis. Para a construção de critérios, 

normalmente são utilizados elementos estruturais denominados parâmetros e 

indicadores. Hierarquicamente, os parâmetros, que são dados mais diretos e simples 

(geralmente dados cardinais), estariam na base da estrutura de construção. Em nível 

intermediário, encontrar-se-iam os indicadores, representando conjuntos de dados 

de natureza diferente agregados a uma característica mais sintética (geralmente 

informações ordinais), seguidos em um nível superior pelos critérios38, 

d) Avaliação dos critérios. Esta etapa é, geralmente, formalizada através de 

uma matriz de avaliações ou tabela de desempenhos, na qual as linhas 

correspondem às ações a avaliar e as colunas representam os respectivos critérios de 

avaliação previamente estabelecidos, 

e) Determinação de pesos dos critérios e limites de discriminação. Os pesos 

traduzem numericamente a importância relativa de cada critério. A ponderação de 

                                                 
38 Devido às características dos dados a serem trabalhados nesta tese, serão utilizados apenas indicadores. 
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critérios pode ser realizada através de várias técnicas como: hierarquização de 

critérios, notação, distribuição de pesos, taxa de substituição, regressão múltipla, 

entrevistas com especialistas, entre outros, 

f) Agregação dos critérios. Consiste em associar, após o preenchimento da 

matriz de avaliação e segundo um modelo matemático definido, as avaliações dos 

diferentes critérios para cada ação. As ações serão, em seguida, comparadas entre si 

por um julgamento relativo do valor de cada ação. 

A figura 1 apresenta, de forma esquemática, as etapas do processo de execução da 

análise multicritério de apoio à decisão. A execução destas etapas apresenta algumas 

dificuldades, como destaca KEENEY (1982) em VILAS BOAS (2007): 

• existência de múltiplos critérios; 

• dificuldade em identificar boas opções; 

• presença de fatores intangíveis; 

• multiplicidade de grupos afetados pelas decisões; 

• natureza seqüencial das decisões; 

• horizonte de longo prazo; 

• risco e incerteza; 

• risco à vida; 

• natureza interdisciplinar dos impactos; 

• presença de vários decisores; 

• interdependência entre critérios; 

• consideração da atitude diante do risco por parte dos decisores, em situações de 

incerteza 
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Figura 1: Etapas do processo de análise multicritério de apoio à decisão. Fonte: Vilas 

Boas (2007). 

 

Existem diversos métodos de análise multicritério, mas esta tese não tem como 

objetivo a realização de uma análise comparativa entre os métodos existentes. De acordo 

com GOMES (2007) esses principais métodos podem ser divididos em duas escolas 

distintas: a escola americana e a escola francesa. 

Dentre os principais métodos da escola americana destacam-se: a teoria da utilidade 

multiatributo e os métodos de análise hierárquica. A teoria da utilidade multiatributo 

baseia-se na hipótese de que, em qualquer problema de decisão, existe uma função de valor 

real sobre um conjunto de alternativas que o tomador de decisão deseja examinar, 

consciente ou inconscientemente. Essa teoria assume, segundo GOMES et al (2004), que o 

tomador de decisão ou ogrupo tomador de decisão, com a ajuda de um analista, é capaz de 

identificar várias alternativas discretas para serem avaliadas e é capaz de estruturar os 
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critérios pelos quais as alternativas serão avaliadas de uma maneira hierárquica. Segundo 

MAGRINI (1992), a teoria multiatributo define uma árvore de objetivos a serem 

alcançados e associa a cada objetivo multiatributo. Em seguida estabelece uma função para 

cada atributo e, finalmente, uma função multiatributo agregada. Alguns métodos fazem 

també referência à determinação de uma “constante de escala” para cada atributo. Já os 

métodos de análise hierárquica foram dos primeiros métodos desenvolvidos no ambiente 

das decisões multicritério discretas, sendo talvez o mais usado no mundo, é o método de 

análise hierárquica, mais conhecido como método AHP (Analytic Hierarchy Process), 

criado pelo professor Thomas L. Saaty (1980). Nesse método, o problema de decisão é 

dividido em níveis hierárquicos, facilitando, assim, sua compreensão e avaliação. Além do 

método AHP clássico, existem ainda algumas versões desse como o método AHP 

multiaplicativo, o método AHP refereciado e o método AHP B-G. Estas formas analíticas 

de agreação de valor, de acordo com MAGRINI (1992), podem ser de caráter aditivo, 

multiplicativo, misto ou modelos mais complexos dependendo das características da 

problemática. O modelo mais simples e mais utilizado é o aditivo. A determinação da 

função utilidade para cada atributo pode ser feita através de diversas técnicas que partem do 

princípio da construção de uma função discreta através da consulta direta a um decisor ou 

especialista e a subsequente derivação analítica correspondente (MAGRINI, 1992). 

Em contraposição com os métodos da escola americana, desenvolveram-se na 

Europa, outros métodos denominados, em seu conjunto, Escola Francesa de Apoio 

Multicritério a Decisão. Esses métodos, segundo GOMES et al (2004), admitem um 

modelo mais flexível do problema, pois não pressupõe a comparação entre as alternativas e 

não impedem ao analista de decisão uma estruturação hierárquica dos critérios existentes. 

Os primeiros métodos da escola francesa foram os da família Electre (Elimination Et Choix 

Traduisant la Realité), o Electre I, e em seguida do Electre II. Os métodos Electre fazem 

parte dos denominados Métodos de Superação, pois eles têm, como conceito teórico 

central, as relações de superação. Esses métodos diferenciam-se entre si pela problemática 

que tentam resolver, pela informações inter e intracritérios utilizadas e pela quantidade de 

relações de superação construídas e pesquisadas. Os métodos Electre, ainda segundo 

GOMES et al (2004), consideram os pesos como uma medida de importância que cada 

critério tem para o decisor, e não como uma taxa marginal de substituição, visto que as 
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avaliações de cada alternativa nos diferentes critérios não se reúnem em uma avaliação 

global. Esses métodos empregam a informação dos pesos com a finalidade de construir 

índices (ou coeficientes) de concordância e de discordância. O método Electre IV é o único 

em que não se utilizam pesos, pois funciona como uma sequência de relações de superação 

agrupadas. As versões Electre I e IS resultam em uma relação de superação entre as 

alternativas que é útil para selecioná-las. As outras versões fornecem diretamente uma pré-

ordem parcial das alternativas. 

Assim, a escolha do método AHP para a análise muticritério desta tese baseou-se 

em critérios de escolha como: pela familiaridade com os procedimentos metodológicos, a 

aplicação anterior desta metodologia em projetos de pesquisa, o número de publicações 

disponíveis que aplicam essa metodologia, a facilidade de utilização, o tempo disponível 

para sua aplicação e, principalmente, a possibilidade de consideração de fatores qualitativos 

ou quantitativos na análise. 

 

 2.1.3 AHP 

Um dos primeiros métodos dedicados ao ambiente decisional multicritério é hoje 

talvez o mais extensivamente usado em todo mundo. Trata-se do método AHP clássico, 

criado pelo Prof. Thomas L. Saaty em meados da década de 70, segundo o qual o problema 

de decisão pode ser geralmente decomposto em níveis hierárquicos, facilitando, assim, sua 

compreensão e avaliação (SAATY, 2004; GOMES et al. 2006). O Decision Support 

Systems Glossary (DSS, 2006) define AHP como “uma aproximação para tomada de 

decisão que envolve estruturação multicritério de escolha em uma hierarquia. O método 

avalia a importância relativa desses critérios, compara alternativas para cada critério, e 

determina um ranking total das alternativas”. 

Segundo SAATY (1994), a vantagem do método AHP é que, como os valores dos 

julgamentos são baseados em experiência, intuição e também em dados físicos, o método 

pode lidar tanto com aspectos qualitativos quanto quantitativos de um problema de decisão. 

 Para tal, o método AHP divide o problema geral em avaliações consideradas de 

menor importância, mas mantendo-as dentro do problema de decisão global. Ou seja, 

quando da necessidade de resolução de um problema complexo, é mais fácil dividi-lo em 

outros menores. Assim, segundo SAATY (1991), a AHP estrutura o problema em uma 



 78 

hierarquia, que é seguida por um processo de priorização, envolvendo julgamentos em 

resposta a questões de dominância de um elemento em relação a outro. O processo de 

priorização obtém escalas relativas de números absolutos, chamados de prioridades, por 

meio de julgamentos representados numericamente com base em uma escala absoluta 

principal. Segundo SAATY (1991), ao hierarquizar um problema, a teoria reflete o método 

natural de funcionamento da mente humana que, ao confrontar-se com um grande número 

de elementos, controláveis ou não, que abrange uma situação complexa, os agrega em 

grupos. Ou seja, mimetiza a função cerebral humana que, através mediante a repetição 

desse processo, agrupa elementos segundo suas propriedades comuns, criando um novo 

elemento em um nível superior de agregação. 

  A primeira etapa, segundo VILLAS BOAS (2007), mais criativa da tomada de 

decisão, é a decomposição do problema. A metodologia permite que um problema 

complexo seja analisado por meio da construção de níveis hierárquicos. Podem ser 

construídos quantos níveis forem necessários, sendo que o objetivo principal é sempre 

considerado o primeiro nível da hierarquia. A Figura 2 representa uma estrutura hierárquica 

genérica de problema de decisão. SAATY (1991) explica que a priorização envolve 

explicitar julgamentos de questões de dominância de um elemento sobre o outro quando 

comparados a uma prioridade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura Hierárquica Genérica de Problema de Decisão. Fonte: Villas Boas 

(2007) 

 

A segunda etapa da metodologia é a realização de comparações ou julgamentos, par 

a par (Pairwise Comparison) entre os elementos dos níveis hierárquicos (SCHAEFFER et 

al. 2007). Existem dois tipos de julgamento: absoluto e relativo (ou comparativo). O 

absoluto é o julgamento de um único estímulo em relação a uma informação de uma 
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comparação padrão ou da memória do avaliador sobre uma comparação anterior. O 

julgamento comparativo é a identificação de dois estímulos, ambos presentes para o 

avaliador. Este tipo de julgamento é feito em pares de elementos para assegurar a exatidão 

do trabalho. Neste tipo de comparação, o elemento “menor” ou “inferior” é utilizado como 

a unidade, enquanto que o “maior” ou “superior” é estimado como um múltiplo da unidade, 

com respeito a uma propriedade ou critério comum. Assim, medidas obtidas por diversas 

comparações entre pares possuem maior base científica do que medidas absolutas, onde 

valores são utilizados arbitrariamente (SAATY, 2005). 

 Para que sejam realizadas comparações entre critérios e aspectos intangíveis, os 

julgamentos que são realizados usualmente em termos qualitativos são expressos 

numericamente (SAATY, 2005). Por julgamento ou comparação entende-se a 

representação numérica de uma relação entre dois elementos que possuem a mesma origem. 

A comparação par a par é realizada entre elementos ou alternativas que são próximas ou 

homogêneas. Quanto mais separados forem estes elementos, maior a necessidade de serem 

colocados em grupos diferentes ou de se juntar esses grupos com um elemento comum 

(SAATY, 2006). Na construção da hierarquia é realizada a comparação por pares ou 

Pairwise Comparison39 que, além de obter uma melhor precisão, pode ser realizada e 

justificada de uma maneira científica (SAATY, 2005). Essas comparações par a par, 

juntamente com a decomposição hierárquica, permitem estimar a escala fundamental 

unidimensional para cada nível da hierarquia (SCHAEFFER et al. 2007).  

 As comparações por pares, entre pares de indicadores e subindicadores, são 

representadas em uma matriz quadrada n x n. As entradas aij, que representam o 

julgamento do par de subindicadores são definidas pelas seguintes regras (SAATY, 2005): 

 1 – Se aij = a, então aji = 1/a, a > 0; 

 2 – Se Ai é julgado como sendo de igual intensidade a Aj, então aij = 1, aji = 1;  

 sendo aii = 1 para todo i. 

A matriz de julgamentos permite que a importância relativa dos elementos da linha 

de ordem i com relação aos elementos da coluna de ordem j, representado pela razão 

                                                 
39 Essa prática é mais confiável do que obter uma pontuação direta da memória de uma pessoa, que pode ser 
difícil de ser justificada. 
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(wi/wj) de duas notas wi e wj atribuídas a cada elemento, seja substituída por uma nota 

baseada na escala absoluta40, que está representada na Matriz 141. 

Cada julgamento, que é realizado em pares em relação à escala absoluta de valores, 

representa a relação entre dois elementos ou a dominância de um elemento na coluna da 

esquerda sobre outro localizado na linha do topo da matriz.  Pode-se dizer que a nota dada 

para cada comparação por pares reflete a resposta para duas perguntas (SAATY, 2005 in 

SCHAEFFER et al. 2007): qual dos dois elementos é mais importante em relação ao 

critério no qual eles estão inseridos e quantas vezes o elemento da coluna da esquerda é 

mais “forte” ou “importante”, em relação ao objetivo principal, que o elemento da linha no 

topo da matriz.  Se o elemento da coluna da esquerda for menos importante que o elemento 

ao qual está sendo comparado, deve-se utilizar o valor recíproco no lugar correspondente ao 

julgamento. É importante lembrar que o elemento mais fraco é utilizado como unidade, 

enquanto que o mais forte é estimado como um múltiplo da unidade.   

  

 

 

 

 

 

Matriz 1: Representação dos pares de Indicadores e Subindicadores 

  

A escala recomendada por Saaty (1991), mostrada na tabela 22, vai de 1 a 9, com 1 

significando a indiferença de importância de um critério em relação ao outro, e 9 

significando a extrema importância de um critério sobre outro, com estágios intermediários 

de importância entre esses níveis 1 e 9. Além disso, desconsiderando as comparações entre 

os próprios critérios, que representam 1 na escala, apenas metade das comparações precisa 

ser feita, porque a outra metade constitui-se das comparações recíprocas na matriz de 

comparações, que são os valores recíprocos já comparados (PUC, 2007). 

                                                 
40 Também é possível a utilização da razão das notas para cada elemento, mas os valores precisam ser muito 
bem justificados.  
41 Para maiores detalhes vide WANG et al. 2008. 

 



 81 

O julgamento reflete as respostas de duas perguntas: qual dos dois elementos é mais 

importante com respeito a um critério de nível superior e, com que intensidade, usando a 

escala de 1-9, da tabela 22. É importante notar que o elemento mais importante da 

comparação é sempre usado como um valor inteiro da escala, e, o menos importante, como 

o inverso dessa unidade. Se o elemento-linha é menos importante do que o elemento-coluna 

da matriz, entra o valor recíproco na posição correspondente da matriz. Devido à relação de 

reciprocidade e à necessidade de consistência entre duas atividades ou critérios, os 

recíprocos dos valores acima de zero são inseridos na matriz criada quando uma 

comparação entre duas atividades já foi realizada. O processo é robusto, porque diferenças 

sutis em uma hierarquia na prática não se tornam decisivas (PUC, 2007). 

 

Tabela 22: Escala Fundamental de Números Absolutos para a Comparação Par a Par 

 

  Fonte: Saaty, 2005   
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Isto posto, a próxima seção tratará da aplicação desta metodologia de análise 

multicritério aos indicadores de vulnerabilidade dos países exportadores de petróleo já 

descritos no capítulo 1. 

 

2.2 Construindo Indicadores de Vulnerabilidade Sócio-Econômica com a AHP 

 2.2.1 A Hierarquização dos Indicadores 

O problema relativo à vulnerabilidade sócio-econômica dos países exportadores de 

petróleo foi hierarquizado em seis níveis de indicadores: 

• “Vulnerabilidade Física” – que corresponde às reservas físicas de petróleo e gás 

natural, assim como ao ritmo de reposição necessário para que estas reservas 

mantenham os níveis de produção atuais, 

• “Vulnerabilidade Produtiva” – diz respeito ao peso do setor petrolífero dentro do 

PIB do país, assim como a presença de fundos de estabilização financeira, 

• “Vulnerabilidade Comercial” – corresponde ao peso das exportações de petróleo e 

gás dentro da balança comercial do país e seus respectivos destinos de exportação, 

• “Vulnerabilidade Macroeconômica” – diz respeito à capacidade do país em honrar 

suas dívidas, tanto externa quanto interna, 

• “Vulnerabilidade Fiscal” – corresponde ao peso das receitas fiscais do setor 

petrolífero para com as receitas fiscais totais de um país, 

• “Vulnerabilidade Social” – diz respeito aos índices sociais dos países e à capacidade 

que as suas populações têm de exercer pressão sobre os seus respectivos governos, 

visando melhores condições de bem-estar social. 

Por sua vez, cada um dos seis indicadores é composto por subindicadores, como 

foram definidos no capítulo 1 desta tese. A tabela 23 resume os indicadores e os seus 

respectivos subindicadores e, portanto, sumariza a hierarquização utilizada neste trabalho. 

Já a figura 3 demonstra, graficamente, os níveis hierárquicos dos indicadores e 

subindicadores.  
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Tabela 23: Hierarquização dos Indicadores e Subindicadores. Fonte: Elaboração 

própria 
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Figura 3: Níveis Hierárquicos – Indicadores de Vulnerabilidade do Produtor de 

Petróleo. Fonte: Elaboração própria 

 

 2.2.2 As Análises Par a Par  

As metodologias de análise multicritério, de uma forma geral, baseiam-se fortemente na 

expertise de profissionais relacionados com a área de atuação para que forneçam insumos 

de forma a se chegar a uma decisão, ou a um consenso coletivo, em relação aos pesos dos 

indicadores e subindicadores utilizados (CIFOR, 1999). Assim, a fim de atribuir pesos a 
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cada um dos indicadores de acordo com a metodologia AHP foi utilizado um questionário 

de priorização de subindicadores para os indicadores de vulnerabilidade. Impende comentar 

que a relevância e a sintonia desses dados dependem fortemente do nível de conhecimento 

e de experiência do time de especialistas selecionados.  Este questionário foi respondido 

por dez especialistas da área de petróleo e gás de empresas como a EPE (Empresa de 

Pesquisa Energética), a Petrobras e a Vale do Rio Doce, entre outros. Vale destacar que 

houve um desbalanceamento para o setor público entre os especialistas que responderam ao 

questionário, o que, de certa forma, deve ser considerado quando da análise dos resultados. 

Segundo CIFOR (1999), existem três formas metodológicas para se responder a esse tipo 

de questionário: o estabelecimento de um ordenamento regular, o estabelecimento de um 

ordenamento ordinal e o ordenamento cardinal. Para fins deste trabalho foi selecionado o 

ordenamento regular, pois se julgou o que melhor se alinha ao preconizado e recomendado 

por SAATY (2005). Os questionários respondidos se encontram no anexo 2 desta tese. No 

anexo 3 encontram-se as matrizes que representam as respostas dos especilistas sobre as 

análises par a par  e detalhados nas matrizes de Julgamento.  

 

 

2.2.3 Os Pesos de cada Subindicador 

Assim, a partir desses pesos já estabelecidos através da média dos pesos atribuídos 

por cada especialista a cada subindicador, a segunda etapa da aplicação da metodologia 

AHP é a utilização destas comparações par a par.  

Segundo GOMES et al (2004) é necessário dispensar um cuidado especial à forma 

de obter o vetor de prioridades da matriz de comparação par a par. SAATY (1980) 

demonstrou que o melhor processo para obter o vetor de prioridades de uma matriz é o 

método do autovetor direto, que permite estimar o vetor de prioridades com bastante 

consistência. Assim, utilizando a matriz de decisão composta pela média das respostas das 

análises par a par dos especialistas, o método AHP calcula resultados parciais do conjunto 

dentro de cada critério Vi (Aj), j=1,..., n, denominado valor de impacto da alternativa j em 

relação à alternativa i, em que esses resultados representam valores numéricos das 

atribuições verbais dadas pelo decisor a cada comparação de alternativas. Tais resultados 

são normalizados pela expressão: 
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n 

∑  vi (Aj)=1,                             j=1,...,n     (11) 
i=1 

 

Onde n corresponde ao número de alternativas ou elementos comparados. Cada 

parte desse somatório consiste em: 

 
                            n 

vi (Aj) = aij / ∑ ,                      j=1,...,n    (12) 

 
                           i=1 

 
 
Isso faz com que o vetor de prioridades da alternativa i em relação ao critério que 

esteja sendo analisado seja:  

 

                    n 

vk (Ai) = ∑ vi (Aj) / n,           i=1,...,n      (13) 
 
                   i=1 
 
Por exemplo, para o indicador “Vulnerabilidade Física” (I) os resultados das 

comparações (ou seja, das respostas dos especialistas) dos seus respectivos indicadores (1.1 

a 1.3) estão representados na matriz de julgamento 2.  

 

 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 8,00 8,00 

1.2 0,13 1,00 6,00 

1.3 0,13 0,17 1,00 

TOTAL 1,26 9,17 15,00 

Matriz 2: Julgamento do Indicador I 

 

Como se nota, o subindicador 1.1 do indicador 1 tem maior peso relativo, quando 

comparado aos outros indicadores do mesmo indicador. Neste caso, o subindicador 1.1 
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(R/P de óleo)42 foi considerado 8 vezes mais importante que o subindicador 1.2 (RRR) e 8 

vezes mais importante que o subindicador 1.3 (R/P de gás). Desta matriz 2 derivaram-se os 

pesos relativos de cada subindicador explicitados na matriz 343. A construção dos vetores 

de prioridade se encontram na matriz 3 e os resultados na matriz 4. Os cálculos desses 

vetores são baseados em GOMES et al (2004), e demonstrados pela normalização a seguir:  

 
C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00/1,26 8,00/9,17 8,00/15,00 

1.2 0,13/1,26 1,00/9,17 6,00/15,00 

1.3 0,13/1,26 0,17/9,17 1,00/15,00 

Matriz 3 :Vetores de Prioridades 

 

Assim, usando a fórmula 14, obtém-se o vetor de prioridades: 

vk (1.1) = (1,00/1,26 + 8,00/9,18 + 8,00/15,00)/ 3 = 2,21 

vk (1.2) = (0,13/1,26 + 1,00/9,17 +  6,00/15,00)/ 3 = 0,61 

vk (1.3) = (0,13/1,26 + 0,17/9,17 + 1,00/15,00)/ 3 = 0,18 

 

C1 1.1 1.2 1.3 TOTAL 

1.1 0,80 0,87 0,53 2,21 

1.2 0,10 0,11 0,40 0,61 

1.3 0,10 0,02 0,07 0,18 

Matriz 4 : Resultados dos Vetores de Prioridades 

 

                                                 
42 Lembrando que: “Vulnerabilidade Física” – que corresponde às reservas físicas de petróleo e gás natural, 
assim como ao ritmo de reposição necessário para que estas reservas mantenham os níveis de produção atuais, 
“Vulnerabilidade Produtiva” – diz respeito ao peso do setor petrolífero dentro do PIB do país, assim como a 
presença de fundos de estabilização financeira, “Vulnerabilidade Comercial” – corresponde ao peso das 
exportações de petróleo e gás dentro da balança comercial do país e seus respectivos destinos de exportação, 
“Vulnerabilidade Macroeconômica” – diz respeito à capacidade do país em honrar suas dívidas, tanto externa 
quanto interna, “Vulnerabilidade Fiscal” – corresponde ao peso das receitas fiscais do setor petrolífero para 
com as receitas fiscais totais de um país, “Vulnerabilidade Social” – diz respeito aos índices sociais dos países 
e à capacidade que as suas populações têm de exercer pressão sobre os seus respectivos governos, visando 
melhores condições de bem-estar social.  
43 Maiores explicações matemáticas desta normalização podem ser encontradas em SAATY (1991), GOMES 
e MOREIRA, 1998; HENING e BUSHANAN (2004) e MENDOZA e MACOUN (1999). 
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Nota-se assim, que dentro do Indicador I, o subindicador 1.1 corresponde a 74% do 

peso total do indicador; o subindicador 1.2 a 20% do peso e o subindicador 3 a 6,0% deste, 

perfazendo o total de 100%. 

C1 1.1 

1.1 0,74 

1.2 0,20 

1.3 0,06 

Matriz 5: Peso Relativo de cada subindicador do indicador I 

 

Para o indicador “Vulnerabilidade Produtiva” (II) os resultados das comparações 

dos seus respectivos indicadores (2.1 e 2.2) estão representados na matriz de julgamento 

matriz 4. Para o Indicador 2, seu subindicador 2.1 tem maior peso relativo, quando 

comparado aos outros indicadores do mesmo indicador. Neste caso, o subindicador 2.1 

(valor agregado do setor petróleo sobre o PIB) foi considerado 8 vezes mais importante que 

o subindicador 2.2 (presença ou ausência de fundos de estabilização financeira). Desta 

matriz 6 derivaram-se os pesos relativos de cada subindicador explicitados na matriz 7 (a 

matriz de autovetores e a memória de cálculo se encontram no anexo 4). Nota-se, assim, 

que dentro do Indicador II, o subindicador 2.1 corresponde a 87% do peso total do 

indicador; e o subindicador 2.2 a 13% do peso deste, perfazendo o total de 100%. 

 
C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 8,00 

2.2 0,17 1,00 

TOTAL 1,17 9,00 

Matriz 6: Julgamento para o Indicador II 

 
C2 2.1 

2.1 0,87 

2.2 0,13 

Matriz 7: Peso Relativo de cada subindicador do indicador II 
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Para o indicador “Vulnerabilidade Comercial” (III) os resultados das comparações 

dos seus respectivos indicadores (3.1 e 3.2) estão representados na matriz de julgamento 

matriz 6. Para o Indicador 3, seu subindicador 3.1 tem maior peso relativo, quando 

comparado aos outros indicadores do mesmo indicador. Neste caso, o subindicador 3.1 

(Exportações de Petróleo sobre Exportações Totais) foi considerado 7 vezes mais 

importante que o subindicador 3.2 (Concentração de Destinos de Exportação). Desta matriz 

8 derivaram-se os pesos relativos de cada subindicador explicitados na matriz 9 (a matriz de 

autovetores e a memória de cálculo se encontram no anexo 4). Nota-se assim, que dentro do 

Indicador III, o subindicador 3.1 corresponde a 88% do peso total do indicador; e o 

subindicador 3.2 a 13% do peso deste, perfazendo o total de 100%. 

 
C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 7,00 

3.2 0,14 1,00 

TOTAL 1,14 8,00 

Matriz 8: Julgamento para o Indicador III 

 
 

C3 3.1 

3.1 0,88 

3.2 0,13 

Matriz 9: Peso Relativo de cada subindicador do Indicador III 

 

Para o indicador “Vulnerabilidade Macroeconômica” (IV) os resultados das 

comparações dos seus respectivos indicadores (4.1 e 4.2) estão representados na matriz de 

julgamento matriz 10. Para o Indicador 4, seu subindicador 4.1 tem maior peso relativo, 

quando comparado aos outros indicadores do mesmo indicador. Neste caso, o subindicador 

4.1 (Dívida Pública sobre PIB) foi considerado 6 vezes mais importante que o subindicador 

4.2 (índice Moody’s de Alavancagem Financeira). Desta matriz 10 derivaram-se os pesos 

relativos de cada subindicador explicitados na matriz 11 (a matriz de autovetores e a 

memória de cálculo se encontram no anexo 4). Nota-se assim, que dentro do Indicador IV, 



 90 

o subindicador 4.1 corresponde a 86% do peso total do indicador; e o subindicador 4.2 a 

14% do peso deste, perfazendo o total de 100%. 

 
C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 6,00 

4.2 0,17 1,00 

TOTAL 1,17 7,00 

Matriz 10: Julgamento para o Indicador IV 

 
 
 

C4 4.1 

4.1 0,86 

4.2 0,14 

Matriz 11: Peso Relativo de cada subindicador do Indicador IV 

 

Para o indicador “Vulnerabilidade Fiscal” (V) seu subindicador 5.1 tem maior peso 

relativo (matriz 12), uma vez que não existem outros subindicadores para comparação 

dentro deste mesmo indicador, e seu peso equivale a 100% do peso do indicador. 

 

V 5.1 

5.1 1,00 

TOTAL 1,00 

Matriz 12: Julgamento para o Indicador V 

 

Para o indicador “Vulnerabilidade Social” (VI) os resultado das comparações dos 

seus respectivos indicadores (6.1 a 6.4) estão representados na matriz de julgamento matriz 

13. Para o Indicador 6, seu subindicador 6.1 tem maior peso relativo, quando comparado 

aos outros indicadores do mesmo indicador. Neste caso, o subindicador 6.1 (taxa ded) foi 

considerado 7 vezes mais importante que o subindicador 6.2 (percentual de empregados 

nacionais no setorpPúblico) e 4 vezes mais importante que o subindicador 6.3 (taxa de 

crescimento populacional) e 5 vezes mais importante do que subindicador 6.4 (percentual 



 91 

da população entre 0 e 14 anos). Desta matriz 10 derivaram-se os pesos relativos de cada 

subindicador explicitados na matriz 14 (a matriz de autovetores e a memória de cálculo se 

encontram no anexo 4). Nota-se assim, que dentro do Indicador VI, o subindicador 6.1 

corresponde a 59% do peso total do indicador; o subindicador 6.2 a 23% deste; o 

subindicador 6.3 a 10% do peso e o subindicador 6.4 corresponde a 9% do peso total do 

indicador, perfazendo o total de 100%. 

 
 
 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 7,00 4,00 5,00 

6.2 0,14 1,00 3,00 4,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 1,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 13: Julgamento pra o Indicador VI 

 

C6 6.1 

6.1 0,59 

6.2 0,23 

6.3 0,10 

6.4 0,09 

Matriz 14: Peso Relativo de cada subindicador do Indicador VI 

 

Destarte, é possível repetir a figura 3 (agora figura 4) inserindo nela, os pesos 

relativos de cada subindicador dentro de seu indicador. Vale destacar que a metodologia 

AHP permite que todos os níveis hierárquicos sofram comparações par a par e tenham seus 

respectivos pesos e correlações entre eles. Entretanto, para fins desta tese, as comparações 

foram aplicadas apenas no nível hierárquico dos subindicadores, estabelecendo que os 

indicadores tenham igual importância entre eles. 
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Figura 4: Níveis Hierárquicos – e seus respectivos pesos a partir da AHP. Fonte: 

Elaboração própria 
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 2.2.4 A Pontuação 

A terceira etapa da aplicação da metodologia AHP é a obtenção da pontuação ou 

score de cada indicador.  Apesar das diferenças nos procedimentos de obtenção dessa 

pontuação, a adoção de uma escala de classificação comum permite que o resultado final de 

cada um dos critérios seja expresso nessa mesma escala.  

Na escala44 utilizada, o resultado de cada indicador pode variar de extremamente 

desfavorável, recebendo o valor um, até extremamente favorável, recebendo o valor cinco. 

O valor zero é atribuído quando não existem dados para o cálculo do indicador. A tabela 24 

resume a escala utilizada na pontuação dos indicadores e critérios (SCHAEFFER et al. 

2007). 

 
Tabela 24: Escala para a Pontuação de Indicadores 

Pontuação Classificação 

0 Não existem dados 

1 Extremamente desfavorável 

2 Desfavorável 

3 Neutro 

4 Favorável 

5 Extremamente favorável 

Fonte: MENDOZA et al. 1999 

 

Dessa forma, o procedimento consiste em atribuir a pontuação acima de acordo com os 

cortes metodológicos estabelecidos no capítulo 2, como pode ser observado nas tabelas que 

seguem (da 26 à 39). No capítulo 2 foram criadas diferentes escalas ou categorias para os 

indicadores, que receberam uma pontuação baseada na tabela 23. As categorias foram 

criadas de forma que aspectos relevantes, ligados à vulnerabilidade do exportador de 

petróleo, pudessem ser separados ou isolados, permitindo uma sensibilidade ao indicador.  

Abaixo, serão repetidas as escalas que foram criadas para cada indicador no capítulo 2, 

incluindo agora suas respectivas pontuações de acordo com a tabela 23.  

 

 
                                                 
44 A escala utilizada foi baseada em Mendoza et al, 1999. 
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• Pontuações Classificatórias para o Indicador de Vulnerabilidade Física – I  

A relação R/P de óleo (subindicador 1.1) foi dividida em quatro categorias, que 

representam intervalos de tempo medidos em anos. O resumo das categorias e suas 

respectivas pontuações estão demonstrados na tabela 25. É importante ressaltar que a lógica 

da pontuação está relacionada com o número de anos do programa de planejamento a longo 

prazo da OPEP (15 anos), e por isso os países que apresentaram relação R/P menor do que 

15 anos receberam pontuação 1, ou seja, extremamente desfavorável. Para os demais níveis 

foi estabelecida uma relação entre a média de anos de R/P dos países da OPEP e o desvio 

padrão (como explicado no capítulo 1). Assim, os países que possuem o R/P de óleo entre 

15 e 71 anos receberam pontuação 2, significando uma posição desfavorável, uma vez que, 

a longo prazo, a maior quantidade de anos de produção de petróleo significa a manutenção 

do status quo econômico desses países a partir das receitas petrolíferas obtidas. Nesse 

sentido, receberam pontuação 3 (neutro) os países que apresentaram número de anos de R/P 

entre a média e o desvio padrão. E, por fim, os países com mais de 120 anos de relação R/P 

receberam pontuação 4.  

 

Tabela 25: Níveis classificatórios dos países de acordo com o R/P de óleo (Indicador I) 

Nível R/P Países Pontuação 

Nível 1 menor do que 15 anos Indonésia, México e Noruega 1 

Nível 2 entre 15 e 71 anos 
Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, 

Qatar e Brasil 
2 

Nível 3 entre 71 e 120 anos 
Arábia Saudita, EAU, Irã, Kuwait 

e Venezuela 
3 

Nível 4 maior do que 120 anos Iraque 4  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já o Ritmo de Reposição de Reserva (subindicador 1.2) foi dividido em três 

categorias, que representam o ritmo anual de descoberta necessário para se manter 

atualizada a reserva de um país (como explicitado no capítulo 1). O resumo das categorias e 

suas respectivas pontuações estão demonstrados na tabela 26. A lógica da pontuação está 

baseada no ritmo médio de reposição de reservas dos países da OPEP, calculado em 10,8 

vezes (vide capitulo 2). Dessa forma, países que apresentaram uma necessidade de 



 95 

reposição de suas reservas maior do que a média calculada para a OPEP receberam 

pontuação 1 (extremamente desfavorável). Já os que se encontraram nesta faixa média 

receberam pontuação 3 (neutro). E aqueles acima de 10,8 receberam pontuação 5, ou seja, 

extremamente desfavorável. 

 

Tabela 26: Escala classificatória dos países de acordo com a necessidade de seus Ritmos de 

Reposição de Reservas (Indicador I) 

Nível RRR Países Pontuação 

Nível 1 maior do que 4,53 vezes 

Angola, Arábia Saudita, Argélia, EAU, 

Iraque, Kuwait, Indonésia, Qatar, Irã e 

Líbia 

1 

Nível 2 igual a 4,53 vezes Brasil, Venezuela e Nigéria 3 

Nível 3 menor do que 4,53 vezes México e Noruega 5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda dentro deste indicador de Vulnerabilidade Física está o subindicador de R/P 

de gás natural (1.3), igualmente representado em anos de produção de gás a partir das 

reservas provadas declaradas pelos países objeto deste estudo. Igual lógica pode ser 

aplicada à da relação R/P de óleo, como demonstrada acima. O resumo das categorias e 

suas respectivas pontuações estão demonstrados na tabela 27. Assim, a curto prazo, países 

com menos de 15 anos de R/P para o gás natural receberam pontuação 1 (extremamente 

desfavorável), sob a ótica de que a manutenção da produção por um longo período é o mais 

indicado em se tratando de países vocacionados à exportação de hidrocarbonetos45. Neste 

sentido, os demais níveis da escala obedeceram a desdobramentos entre a média e o desvio 

padrão obtidos a partir dos cálculos das relações R/P de gás para os países da OPEP (como 

já mencionado no capítulo 2, e disponíveis no anexo desta tese). Assim, os países que 

apresentaram entre 15 e 131 anos para o gás receberam pontuação 3 (neutro), uma vez que 

este índice se encontra na média do R/P de gás dos países da OPEP. Entretanto, como os 

números calculados nessa escala se mostraram tão amplos (grandes reservas de gás 

natural), optou-se por fundir os dois últimos níveis dessa classificação com a pontuação 5 

                                                 
45 Os detalhes da descrição deste indicador se encontram no capítulo 2 desta tese. 
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(extremamente favorável), partindo-se do princípio de que tanto 131 quanto 337 são 

números tão amplos em se tratando de anos de produção de gás natural que não faria 

sentido atribuir-lhes pontuações distintas. 

 

Tabela 27: Níveis classificatórios dos países de acordo com o R/P de gás natural (Indicador I) 

Nível R/P gás Países Pontuação 

Nível 1 menor do que 15 anos México 1 

Nível 2 entre 15 e 131 anos 

Arábia Saudita, Argélia, EAU, 

Indonésia, Kuwait, Líbia, Brasil e 

Noruega 

3 

Nível 4 

 

entre 131 e 337 anos 

 

Angola, Irã, Iraque, Nigéria, Qatar 

e Venezuela 
5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Pontuações Classificatórias para o Indicador de Vulnerabilidade Produtiva - II 

O primeiro subindicador de Vulnerabilidade Produtiva, Valor Agregado do setor 

petróleo sobre o Produto Interno Bruto do país (VA/PIB), foi dividido em quatro 

categorias, que representam intervalos percentuais. O resumo das categorias e as 

respectivas pontuações estão demonstrados na tabela 28. É importante ressaltar que a lógica 

da pontuação está relacionada com o índice de concentração industrial, calculado e 

apresentado no capítulo 1 desta tese. Assim, a menor pontuação – 1 (extremamente 

desfavorável) – foi atribuída aos países que demonstraram ter mais de 75% de seu PIB 

atrelado ao setor petrolífero. Em seguida, a pontuação 2 (desfavorável) foi designada 

àqueles países que obtiveram resultados entre 50% e 75%. Receberam pontuação neutra os 

países que se mantiveram no intervalo entre 25% e 50%, e em último nível os países com 

menor dependência do PIB em relação ao setor petrolífero, os que obtiveram resultados 

menores do que 25%.  
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Tabela 28: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seus resultados de VA/PIB 

(Indicador II) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo subindicador de Vulnerabilidade Produtiva diz respeito a presença ou 

ausência de fundos de estabilização financeira. Esta escala, representada na tabela 29, 

funciona de forma binária, ou seja, detecta apenas a presença ou a ausência desses fundos. 

Assim, aos países que não apresentam esses mecanismos de estabilização financeira foi 

atribuída pontuação 1 (extremamente desfavorável), e, em contrapartida, receberam nota 5 

(extremamente favorável) aqueles que possuem algum tipo de fundo de estabilização. 

 

Tabela 29: Fundos de Estabilização e de Poupança – OPEP (Indicador II)  

Nível  Países Pontuação 

Nível 1 Ausência de Fundos Indonésia e Brasil   1 

Nível 2 Presença de Fundos Venezuela, EAU, Arábia Saudita Angola, 

Argélia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, 

Qatar, Noruega e México 

5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Pontuações Classificatórias para o Indicador de Vulnerabilidade Comercial – III 

O primeiro subindicador de Vulnerabilidade Comercial, Exportações de Petróleo 

sobre Exportações Totais (3.1), foi dividido em quatro categorias que representam 

intervalos percentuais. O resumo das escalas e as respectivas pontuações estão 

demonstrados na tabela 30. Assim, no primeiro nível dessa classificação estão os países 

cuja receita de exportação de petróleo representa menos do que 21% das receitas totais de 

exportação, o que corresponde ao desvio padrão da média dos indicadores construídos 

Nível VA/PIB Países Pontuação 

Nível 1 maior do que 75% Angola e Líbia 1 

Nível 2 entre 50% e 75% Arábia Saudita, Iraque e Kuwait 2 

Nível 3 entre 25% e 50% 
Argélia, EAU, Irã, Nigéria, Qatar, 

Venezuela e Brasil 
3 

Nível 4 menor do que 25% Indonésia, Brasil e México 4  
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(anexo 1). Na seqüência da escala, no segundo nível, indicam-se os países cuja receita de 

exportação de petróleo está entre 21% (o desvio padrão) e 57% (a média menos o desvio 

padrão). O terceiro nível engloba os países que estejam entre a média menos o desvio 

padrão (57%) e a média (78%) (tabela 10).  

É importante esclarecer que é usada a média em percentual das exportações de 

petróleo dos países da OPEP como comparação, uma vez que o objetivo desse trabalho é 

derivar comparações de países exportadores de petróleo para outros países igualmente 

exportadores, mas com economias não tão vocacionadas ao recurso, como no caso da 

Noruega, do México e do Brasil. Dessa forma, os números da OPEP foram estabelecidos 

como marcos comparativos; já o uso da média aritmética e do desvio padrão da amostra 

como metodologia de corte para a construção de uma escala permitirá, verificar o 

posicionamento do R/P das exportações de petróleo de um determinado país em relação a 

uma série histórica desta relação tanto no próprio país, como de seus pares. 

A lógica da pontuação está relacionada com a média dos percentuais de exportações 

de petróleo sobre as exportações totais dos países da OPEP de 1983 a 2006 (vide capítulo 

1). Assim, a menor pontuação, 1 (extremamente desfavorável), foi atribuída aos países que 

demonstraram ter mais de 78% de receitas de exportações advindas do setor petrolífero. Em 

seguida, a pontuação 2 (desfavorável) foi designada àqueles países que obtiveram 

resultados entre 57% e 78%. Receberam pontuação neutra (3) os países que se mantiveram 

no intervalo entre 21% e 57%, e, em último nível, os países com menor vulnerabilidade 

exportadora em relação ao setor petrolífero, ou seja, aqueles que obtiveram resultados 

menores do que 21%. A pontuação deste último nível poderá ser mais bem avaliada quando 

da análise dos resultados, em que uma análise de sensibilidade nos permitirá demonstrar se 

ocorrem diferenças significativas nos resultados ao se pontuar este nível da escala como 

favorável (4) (tabela 30).  
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Tabela 30: Níveis classificatórios para os países de acordo com seus resultados de Peso das 

Exportações de Petróleo (Indicador III)  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já em relação ao destino de suas exportações, os países objeto de estudo deste 

trabalho foram pontuados como demonstrado na tabela 31. Os níveis dessa escala foram 

estabelecidos a partir do cálculo do índice de concentração industrial. Neste caso específico 

foi utilizado o índice de Hirchman-Herfindahl, como demonstrado no capítulo 1. Segundo 

esse índice, quanto mais próximo de 1 for o valor calculado do IHH, mais concentradas são 

as exportações desse país para poucos, ou até mesmo para um único destino. Em 

contrapartida, quanto mais próximo a 0,3346 for o valor do IHH, menos concentradas as 

exportações do país. Assim, no primeiro nível dessa escala receberam pontuação 1 

(extremamente desfavorável) os países que apresentaram IHH entre 1,0 e 0,86. No segundo 

nível classificaram-se os países com IHH entre 0,86 e 0,73, aos quais foi atribuída 

pontuação 2 (desfavorável). Em seguida, receberam pontuação 3 (neutra) aqueles países 

que ficaram com índices médios entre 0,73 e 0,59. O quarto nível delimitou os países com 

índices entre 0,59 e 0,46, que receberam pontuação 4 (favorável). E por fim, com 

pontuação extremamente favorável, e por tal com destinos de exportação mais agregados 

do conjunto, encontram-se os países que obtiveram índices entre 0,46 e o mínimo, 0,33, ou 

seja, países com distribuição de exportações mais uniformes em relação ao destino. 

 

 

 

                                                 
46 0,33 = 1/n, sendo n=3; que é o número de destinos das exportações. Para maiores detalhes vide KUPFER E 
HASENCLEVER (2002) e JUNIOR et al. (2007). 

Nível  Países Pontuação 

Nível 1 maior do que 78% 
Angola, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, 

Nigéria, Qatar, Arábia Saudita, 
1 

Nível 2 entre 57% e 78% Argélia e Venezuela 2 

Nível 3 entre 21% e 57% EAU e Noruega 3 

Nível 4 menor do que 21% Indonésia, Brasil e México 4 ou 5 
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Tabela 31: Classificação dos países segundo o IHH de suas exportações de petróleo (Indicador 

III) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Pontuações Classificatórias para o Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica - 

IV 

O primeiro subindicador do indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

representa o peso da dívida pública do país em relação ao seu PIB (4.1). Os resultados 

obtidos para este subindicador foram divididos em cinco categorias que representam 

intervalos percentuais. O resumo das categorias e suas respectivas pontuações estão 

demonstrados na tabela 32. Os níveis desta escala foram estabelecidos a partir do cálculo da 

média histórica deste peso para os países da OPEP e então estabelecida uma relação entre 

esta média e o desvio padrão (vide capítulo 1). Assim, a menor pontuação, 1 (extremamente 

desfavorável), foi atribuída aos países cuja dívida pública representa entre 37,8% e 46% de 

seu PIB. Em seguida, a pontuação 2 (desfavorável) foi designada àqueles países que 

obtiveram resultados entre 29,76% e 37,88%. Receberam pontuação neutra, 3, os países 

que se mantiveram na média, representada pelo intervalo entre 21,64% e 29,76%. Os países 

classificados no quarto nível receberam pontuação 4 (favorável), e seus resultados variavam 

de 13,52% a 21,64%. E, por fim, no último nível, onde os países receberam pontuação 

extremamente favorável (5), foram classificados aqueles cujo peso da dívida pública 

representa entre 5,4% e 13,52% do PIB. 

 

 

Nível IHH Países Pontuação 

Nível 1 1,000 < IHH < 0,866 EAU e Qatar 1 

Nível 2 0,866 < IHH < 0,732 Líbia, México e Noruega 2 

Nível 3 0,732 < IHH < 0,598 Indonésia e Kuwait 3 

Nível 4 0,598 < IHH < 0,464 Nigéria 4 

Nível 5 0,464 < IHH < 0,330 

Iraque, Venezuela, Arábia 

Saudita, Argélia, Angola, Irã e 

Brasil 

5 
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Tabela 32: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seus resultados de Dívida 

Pública / PIB (Indicador IV) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo subindicador, alavancagem financeira (4.2), diz respeito à robustez do 

país em relação a sua capacidade de honrar com os pagamentos de suas dívidas. Para tal foi 

utilizada uma escala de classificação de risco, construída por uma agência especializada em 

rating de países, a Moody´s (vide capítulo 1). O resumo das categorias e suas respectivas 

pontuações estão demonstrados na tabela 33. Dessa forma, países classificados de C a Ba1 

(extremamente especulativos a de credibilidade fraca) obtiveram pontuação 1 

(extremamente desfavorável). No segundo nível, países classificados de Baa3 a Baa2 

(credibilidade abaixo da média) obtiveram pontuação 2 (desfavorável). Os que foram 

classificados como neutros (pontuação 3) se encontram classificados entre A3 e A1 (de 

credibilidade média). No quarto nível se encontram os países entre Aa3 e Aa1 (de 

credibilidade muito forte), que por sua vez receberam pontuação 4 (favorável). E em quinto 

e último nível se encontram os países cujo rating tenha sido classificado pela Moody´s 

como o mais forte em relação a todos os demais países (Aaa), e obtiveram pontuação 5 

(extremamente favorável). 

 

 

 

 

 

 

 

Nível  Países Pontuação 

Nível 1 Entre 37,88% e 46% 
Indonésia, Venezuela, Brasil e 

Noruega 
1 

Nível 2 Entre 29,76% e 37,88% Arábia Saudita 2 

Nível 3 Entre 21,64% e 29,76% Angola, Irã, Qatar e México 3 

Nível 4 Entre 13,52% e 21,64% Nigéria e EAU 4 

Nível 5 Entre 5,4% e 13,52% Argélia, Kuwait e Líbia 5 
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Tabela 33: Classificação dos Países segundo a Agência Moody´s (Indicador VI) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Pontuações Classificatórias para o Indicador de Vulnerabilidade Fiscal – V 

O indicador de Vulnerabilidade Fiscal diz respeito à posição de um governo 

nacional dependente da produção de petróleo em relação à arrecadação de impostos (5.0).  

Os resultados obtidos para este indicador foram divididos em três categorias, conforme 

escala sugerida por VARSANO (2002), que compara o volume de receita fiscal gerada a 

partir do petróleo com o PIB do país. Segundo este autor, se esta razão for maior do que 

20% o país se encontra em uma situação de alta vulnerabilidade, e por tal recebeu 

pontuação 1 (extremamente desfavorável). Se esta razão estiver entre 19% e 10%, ela é 

considerada moderada, e o país ue se encontrar dentro desta faixa percentual recebeu 

pontuação 3 (considerada neutra) e entre 9% e 1% representa baixa vulnerabilidade, o que 

fez com que o país recebesse pontuação 5 (extremamente desfavorável). O resumo das 

categorias e suas respectivas pontuações estão demonstrados na tabela 34. 

 

Tabela 34: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seus resultados de Receita 

Fiscal do Setor Petrolífero/ PIB (Indicador V) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nível  Países Pontuação 

Nível 1 De C a Ba1 Indonésia, Irã, Venezuela 1 

Nível 2 De Baa3 a Baa1 Brasil 2 

Nível 3 De A3 a A1 México 3 

Nível 4 De Aa3 a Aa1 
Kuwait, Qatar, Arábia Saudita e 

EAU 
4 

Nível 5 Aaa Noruega 5 

Nível  Países Pontuação 

Nível 1 ≥ 20%   
Argélia, Angola, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, 

Qatar, AS, EAU e Noruega 
1 

Nível 2 De 10% a 19%   3 

Nível 3 De 1% a 9% Indonésia, Nigéria e Brasil 5 
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• Pontuações Classificatórias para o Indicador de Vulnerabilidade Social – VI 

O primeiro subindicador de Vulnerabilidade Social, a taxa de desemprego (6.1), 

representa o percentual de desempregados entre a população economicamente ativa de um 

país. Os resultados obtidos para este subindicador foram divididos em cinco categorias, que 

representam intervalos percentuais. O resumo das categorias e suas respectivas pontuações 

estão demonstrados na tabela 35. Como teto máximo desta escala foi estabelecida a taxa 

média mundial de desemprego, calculada pela CIA (2008) em 30%. Como piso mínimo foi 

estabelecida a taxa de 5%, reconhecida como pleno emprego (vide capítulo 1). Os dados 

intermediários foram normalizados. Assim, a menor pontuação, 1 (extremamente 

desfavorável), foi atribuída aos países cuja taxa de desemprego foi maior do que a média 

mundial de 30%. Em seguida, a pontuação 2 (desfavorável) foi designada àqueles países 

que obtiveram taxas entre 20% e 30%. Receberam pontuação neutra (3) os países que se 

mantiveram na média, representada pelo intervalo entre 20% e 10%. Os países classificados 

no quarto nível receberam pontuação 4 (favorável), e suas taxas variavam de 5% a 10%. E, 

por fim, no último nível, onde os países receberam pontuação extremamente favorável (5), 

foram classificados aqueles cujo percentual de desempregados se mostrou igual ou inferior 

a 5%, o que foi considerado como pleno emprego. 

 
Tabela 35: Níveis Classificatórios para os países de acordo com suas taxas de desemprego 

(Indicador VI) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já o segundo indicador de Vulnerabilidade Social, o Percentual de Trabalhadores 

Nacionais no Setor Público (6.2), visa avaliar o grau de dependência das economias 

exportadoras de petróleo em relação aos empregos gerados pelo próprio Estado. Os 

Nível Taxa de desemprego Países Pontuação 

Nível 1 < 30,0 Angola e Líbia 1 

Nível 2 20,0 > % > 30,0 Argélia e Iraque  2 

Nível 3 10,0 > % > 20,0 
Indonésia, Irã, Arábia Saudita e 

Venezuela 
3 

Nível 4 5,0 > % > 10,0 Nigéria e Brasil 4 

Nível 5 > 5,0 Kuwait, Qatar, EAU, México e Noruega 5 
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resultados obtidos para esse subindicador foram divididos em cinco categorias, que 

representam intervalos percentuais. O resumo das categorias e suas respectivas pontuações 

estão demonstrados na tabela 36. Como explicitado no capítulo 1, a escala classificatória 

para estas dados advieram da interpolação linear dos dados obtidos e analisados (anexo 1 

tabela 16). Assim, foi atribuída pontuação 1 (extremamente desfavorável) aos países que 

apresentaram de 95% a 78,6% de toda sua população nacional empregada pelo setor 

público. Na seqüência, foi atribuída pontuação 2 (desfavorável) aos países que 

apresentaram esses percentuais entre 78,06 e 61,12. Em um patamar classificado como 

neutro, e, por tal, correspondente à média, encontram-se os países onde os empregados 

estatais representam de 61,12% a 44,18% do total da população empregada no país. No 

nível posterior, receberam pontuação 4 (favorável) os países que obtiveram seu resultado 

entre 44,18% e 27,24%. E, por fim, no último nível, com pontuação 5, e, por tal, em 

situação extremamente favorável, encontram-se os países cujos empregados nacionais do 

setor público se encontram entre 27,24% e 10,3%. 

 

Tabela 36: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seu percentual de 

trabalhadores nacionais no setor público (Indicador VI) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O terceiro subindicador de Vulnerabilidade Social está relacionado a sua taxa de 

crescimento populacional (6.3). Os resultados obtidos para este subindicador foram 

divididos em cinco categorias, que representam intervalos percentuais. O resumo das 

categorias e suas respectivas pontuações estão demonstrados na tabela 37. Como 

explicitado no capítulo 1, a escala classificatória para esses dados advieram da interpolação 

Nível Trabalhadores no setor público Países Pontuação 

Nível 1 de 95% a 78,6% 
Kuwait, Qatar e Arábia 

Saudita 
1 

Nível 2 78,06% a 61,12%  2 

Nível 3 61,12% a 44,18% Líbia 3 

Nível 4 44,18% a 27,24% Argélia 4 

Nível 5 27,24% a 10,3% EAU, Venezuela e Brasil 5 
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linear dos dados obtidos e analisados (anexo 1 tabela 17), considerando que a média 

mundial de crescimento populacional é de 1,17% ao ano (ONU, 2008). Destarte, foi 

atribuída pontuação 1 (extremamente desfavorável) aos países que apresentaram 

crescimento populacional anual maior do que 2,9%. Na seqüência, foi atribuída pontuação 

2 (desfavorável) aos países que apresentaram crescimento entre 2,9% e 2,03%. Em seguida, 

foi atribuída pontuação 3 (neutra), e, por tal, correspondente à média, aos países cujo 

crescimento populacional em 2006 esteve entre 2,03% e 1,17%. No nível posterior, 

receberam pontuação 4 (favorável) os países que obtiveram seu resultado entre 1,17% e 

0,88%. E, por fim, no último nível, com pontuação 5, e por tal, em situação extremamente 

favorável, encontram-se os países cujos crescimentos populacionais se encontraram entre 

0,88% e 0,6%. 

 

Tabela 37: Níveis Classificatórios para os países de acordo com seu Crescimento Populacional 

(Indicador VI) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O último indicador é o percentual da população entre 0 e 14 anos (6.4), o que, para 

fins desta tese, representa fortes pressões futuras nos governos desses países para a geração 

de empregos e melhores condições de bem-estar social. A escala elaborada e suas 

respectivas pontuações estão demonstradas na tabela 38. É importante ressaltar que a lógica 

da pontuação está relacionada com a média desse percentual dos países da OPEP e ao 

desvio padrão (como explicado no capítulo 1). Assim, os países que possuem de 43,7% a 

38,76% de sua população entre 0 e 14 anos receberam pontuação 1, denotando uma 

situação extremamente desfavorável. No segundo nível foram classificados os países em 

Nível Crescimento Populacional Países Pontuação 

Nível 1 > 2,90% EAU 1 

Nível 2 2,90% a 2,03% 
Angola, Kuwait, Nigéria, 

Qatar e Arábia Saudita 
2 

Nível 3 2,03% a 1,17% 
Indonésia, Irã, Iraque, Líbia e 

Venezuela 
3 

Nível 4 1,17% a 0,88% Argélia, Brasil e México 4 

Nível 5 0,88% a 0,60% Noruega 5 
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que esta faixa de população representa de 38,76% a 23,94%, e receberam pontuação 2 

(desfavorável). Os que ficaram na média calculada entre 33,82% e 28,88% (anexo 1 tabela 

18) obtiveram pontuação 3 (neutra). Em seguida, já em uma situação favorável, estão os 

países com percentuais entre 28,88% e 23,94%, e, por fim, em uma situação classificada 

como extremamente favorável, estão os países que apresentaram os menores percentuais de 

população entre 0 e 14 anos, de 23,94% a 19%. 

 

Tabela 38: Níveis Classificatórios para os países de acordo com sua População entre 0 e 14 

anos (Indicador VI) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Finalmente o julgamento para a definição de pesos ou prioridades dos 

subindicadores permite a documentação do processo, bem como a justificativa da escolha 

de determinada alternativa. A possibilidade de estruturar e documentar um modelo mental 

aplicado por um grupo envolvido em uma decisão facilita a comunicação da importância 

dos critérios e homogeneíza o entendimento do problema (CAMANHO E MORAES, 

2007). Com isso, a partir da construção desses indicadores será possível avaliar a 

vulnerabilidades dos países exportadores de petróleo a partir de uma abordagem 

multicritério que proporcionará uma melhor adaptação aos contextos decisórios 

encontrados na prática. No próximo capítulo serão avaliados os resultados obtidos para 

cada subindicador de cada país, que derivarão das notas obtidas multiplicadas por cada peso 

relativo de cada subindicador. 

Nível População entre 0 e 14 anos Países Pontuação 

Nível 1 43,70% a 38,76% Angola, Iraque e Nigéria 1 

Nível 2 38,76% a 33,82% Arábia Saudita 2 

Nível 3 33,82% a 28,88% Líbia, Venezuela e México 3 

Nível 4 28,88% a 23,94% 
Argélia, Indonésia, Kuwait e 

Brasil 
4 

Nível 5 23,94% a 19,00% Irã, Qatar, EAU e Noruega 5 
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Capítulo 3 

Avaliação dos Indicadores de Vulnerabilidade Sócio-Econômica do Produtor de 

Petróleo 

 

Até setembro de 2008 os preços altos do petróleo pareciam viabilizar a produção de 

hidrocarbonetos em várias regiões do planeta, praticamente independente dos custos de 

produção, ou a viabilização de outras fontes de energia. A partir dessa data, a recessão 

mundial e o arrefecimento da demanda por petróleo jogaram os preços para baixo (o preço 

médio do WTI caiu de US$ 147,00/b para uma média de US$ 42,00/b) (EIA, 2008), o que 

tornou ainda mais relevante e atual a necessidade de se avaliar (e quantificar se possível) a 

vulnerabilidade de países grandes exportadores de petróleo, de forma a contribuir para a 

definição de suas margens de ação real. Segundo PIMENTEL (2006), uma grande 

vulnerabilidade ao petróleo, por exemplo, sugeriria que tais países acabariam forçados a 

ampliar a oferta de petróleo no futuro, moderando seu preço, sob pena de ver seu principal 

produto, aquele que move suas economias, tornar-se irrelevante. Sob uma outra 

perspectiva, ADELMAN (2002) afirma que o produtor de petróleo ficaria sem cliente antes 

de ficar sem petróleo. Mesmo estratégias de diversificação das economias dos países 

fortemente dependentes das exportações de petróleo demandariam uma transição de médio 

prazo por intermédio das rendas geradas com o petróleo.  

Face à existência de perspectivas de certa forma complementares, a avaliação dos 

indicadores socioeconômicos construídos para os países membros da OPEP, México, 

Noruega e Brasil derivarão suas estratégias em relação a preço, oferta e participação de 

mercado. A intenção é tratar de antever os movimentos dos países em questão em relação 

possibilidades de reações no mercado internacional: 

Além disso, novos condicionantes como a recente queda do preço do barril do 

petróleo no mercado internacional fruto da crise mundial (EIA, 2008 – gráfico 8), e a 

tentativa da OPEP de estabelecer um corte de produção de 4,2 milhões de b/d a partir de 

janeiro de 2009 (STRATFOR, 2008) para retomar o patamar anterior de preços, devem ser 
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incluídos nessa análise para melhor compreensão da dinâmica das ações dos exportadores 

de petróleo no cenário internacional47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Preços do WTI, spot, em USD/b. Fonte: EIA, 2008 

 

Quando se dispõe de certo número de dados são possíveis vários vínculos que se 

podem estabelecer. O problema da coordenação ou subordinação dos elementos se prende, 

em geral, à hierarquia dos valores aceitos. Todavia, no âmbito dessa hierarquia de valores 

(como descrito no capítulo 2), podem-se formular ligações entre os indicadores. Com isso, 

estes serão analisados neste capítulo, comparativamente. 

 

 

3.1 Análise Comparativa do Indicador de Vulnerabilidade Física 

Dada a metodologia apresentada no capítulo 2, os resultados para a VF são 

apresentados no quadro 6 e comparados no gráfico 9. 

 

 

 

                                                 
47 A OPEP se reuniu antecipadamente em dezembro de 2008 e propôs um corte de produção de 4,2 milhões 
de bbl/d a partir de janeiro de 2009. Além disso, conclamou países não-membros a também cortarem suas 
produções, de forma a impulsionar os preços para cima. Segundo o presidente da OPEP, o petróleo é uma 
commodity inelástica, e todos os países do mundo são dependentes do petróleo bruto para seus setores de 
transportes (principalmente gasolina e diesel). Com o crescimento da demanda dos gigantes asiáticos como 
China e Índia nos últimos cinco anos, os países exportadores de petróleo têm sido pouco capazes de abastecer 
o mercado. A capacidade ociosa disponível estava muito limitada no mercado mundial até a recente queda na 
demanda global (STRATFOR, 2008). 
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Quadro 6: Cálculos do Indicador de Vulnerabilidade Física 

Países 
Score 
1.1 

Peso 
relativo 

1.1 

Score 
1.2 

Peso 
relativo 

1.2 

Score 
1.3 

Peso 
relativo 

1.3 
Cálculo 

Indicador de 
Vulnerabilidade 

Física 
Angola 2,0 0,74 1,0 0,20 5,0 0,06 (2,0x74)+(1,0x20)+(5,0x6) 1,98 

AS 3,0 0,74 1,0 0,20 3,0 0,06 (3,0x74)+(1,0x20)+(3,0x6) 2,59 
Argélia 2,0 0,74 1,0 0,20 3,0 0,06 (2,0x74)+(1,0x20)+(3,0x6) 1,86 
EAU 3,0 0,74 1,0 0,20 3,0 0,06 (3,0x74)+(1,0x20)+(3,0x6) 2,59 

Indonésia 1,0 0,74 5,0 0,20 3,0 0,06 (1,0x74)+(5,0x20)+(3,0x6) 1,94 
Irã 3,0 0,74 3,0 0,20 4,0 0,06 (3,0x74)+(3,0x20)+(4,0x6) 3,06 

Iraque 5,0 0,74 1,0 0,20 5,0 0,06 (5,0x74)+(1,0x20)+(5,0x6) 4,19 
Kuwait 3,0 0,74 1,0 0,20 3,0 0,06 (3,0x74)+(1,0x20)+(3,0x6) 2,59 
Líbia 2,0 0,74 1,0 0,20 3,0 0,06 (2,0x74)+(1,0x20)+(3,0x6) 1,86 

Nigéria 2,0 0,74 5,0 0,20 5,0 0,06 (2,0x74)+(5,0x20)+(5,0x6) 2,79 
Qatar 2,0 0,74 3,0 0,20 5,0 0,06 (2,0x74)+(3,0x20)+(5,0x6) 2,39 

Venezuela 3,0 0,74 5,0 0,20 5,0 0,06 (3,0x74)+(5,0x20)+(5,0x6) 3,53 
Brasil 2,0 0,74 5,0 0,20 3,0 0,06 (2,0x74)+(5,0x20)+(3,0x6) 2,67 

México 1,0 0,74 5,0 0,20 1,0 0,06 (1,0x74)+(5,0x20)+(1,0x6) 1,81 
Noruega 1,0 0,74 5,0 0,20 3,0 0,06 (1,0x74)+(5,0x20)+(3,0x6) 1,94 

 

Gráfico 9: Indicadores de VF – Comparações. Fonte: Elaboração própria 

Nota 1: Os indicadores foram construídos tomando por base as médias dos resultados dos 

países da OPEP, como explicitado no capítulo 1. 

 

Nota-se que, em uma perspectiva da necessidade de longevidade das reservas de 

petróleo (vide capítulo 1), este agregado coloca o México, a Argélia, a Líbia, a Noruega, a 
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Indonésia e a Angola em posição desfavorável, e, portanto, mais vulneráveis, uma vez que 

o tamanho de suas reservas sinaliza a finitude, ou pelo menos a redução, de suas receitas 

petrolíferas. O que de certa forma os poderia levar a uma estratégia de produzir o máximo 

possível a curto prazo para se aproveitarem da atual alta de preços48 (EIA, 2008).  

 Em relação ao México, por exemplo, o país apresentou durante a década de 1980 

uma relação R/P da ordem de 50 a 54 anos. Em 1996 esta relação caiu para 40 anos, e, em 

2002, já estava em 13 anos, 11 anos em 2003 e 9 anos em 2004. Segundo os últimos dados, 

o R/P do país em 2006 era de 9 anos. Dados estatísticos (USGS, 2007) comprovam o 

declínio das operações no campo de Cantarell (tido como o segundo maior do mundo), 

mesmo com o uso de técnicas de recuperação terciária como a injeção de nitrogênio para 

aumentar a pressão dos poços (PAYNE, 2008). As preocupações com o declínio da 

produção do país perpassam pela questão das importações norte-americanas do petróleo 

mexicano e o possível impacto da diminuição desse fluxo comercial para a balança 

comercial do México. A produção da Pemex nos oito primeiros meses de 2008 declinou 

9,2%, o que representou uma perda de US$ 21 bilhões para a empresa mexicana 

(STRATFOR, 2008). Apesar de o país apresentar uma situação financeira relativamente 

estável, a queda do preço do barril do óleo bruto no mercado internacional coloca o 

governo mexicano em uma real crise fiscal.  

 Em relação ao gás natural, o país possuía 80 anos de relação R/P para o gás em 

1988. Essa relação veio caindo ao longo dos anos, passando para 65 anos em 1996 e 

apenas 9 anos em 2006. O que corrobora a falta de modernidade da indústria petrolífera 

mexicana tanto em termos tecnológicos quanto em termos financeiros (STRATFOR, 

2008). 

 A Argélia, por sua vez, possui uma das menores relações R/P entre os países da 

OPEP, porém muito regulares ao longo das últimas duas décadas. Em 1983, era de 38 

anos, e em 1986, de 35 anos. Oscilou pouco, chegando a 37 anos em 1998, e 36 em 1996. 

Em 2002, teve um R/P de 42 anos, e caiu para 23 anos em 2004, e 24 em 2005. Portanto, a 

Argélia tem conseguido produzir de maneira que mantém pouca variação na relação R/P, 

                                                 
48 Percebois (1989) descreve os falcões como os países com grandes populações e grandes pressões sociais 
internas que, em um determinado momento de preços altos, produzem o máximo possível visando obter as 
maiores rendas. Já um país com uma estratégia do tipo pomba conta com grandes reservas e poucas pressões 
internas, o que o leva a querer estender sua produção, e, por conseguinte, as rendas advindas dessa, pelo maior 
número de anos possível.   
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porém ela é uma das mais vulneráveis fisicamente. Mas esta avaliação de alta 

vulnerabilidade física da Argélia deve ser qualificada, pois depende também do ritmo de 

reposição de reservas do país, que está diretamente relacionado com seu esforço 

exploratório, e com a reavaliação técnica das reservas, ou seja, seu RRR49. Dessa forma, 

seguindo a lógica estabelecida na metodologia (vide capítulo 1), para que a Argélia 

mantivesse um R/P constante, por exemplo, deveria haver incorporado às suas reservas 24 

vezes o que produziu em 2006, mas a evolução das mesmas tem demonstrado justamente o 

contrário: de 2005 para 2006 houve um decréscimo de 0,5% (passaram de 12270 mb para 

12200 mb - BP, 2007; OPEP, 2007). 

 Ainda dentro de uma posição desfavorável se encontra a Líbia. Em 1983, alguns 

anos após o segundo choque do petróleo, o país tinha uma relação R/P de 53 anos. Caiu 

para 47 em 1986 e cresceu nos anos posteriores, chegando a 61 anos em 1988. Depois 

começou a declinar e chegou a 45 anos em 1990. Em seguida tornou a crescer, o que pode 

ser atribuído à descoberta de novos campos de petróleo, chegando a 58 anos em 1996, 82 

anos em 2002, 74 anos em 2003 e 67 anos em 2004. Os últimos dados, 2006, apontam para 

64 anos a R/P da Líbia. Já a relação R/P do gás natural líbio tem declinado de 2002 para 

cá. Esta razão era de 242 anos em 2002, passou a 233 em 2003, 131 em 2005 e 108 anos 

em 2006.  

 Com relação ao R/P da Noruega, este era de 15 anos em 1983, 18 anos em 1986, e 

começou a dar sinais de declínio a partir de 1990, quando esta relação foi de 13 anos. De 

1996 para 2006, esta relação se estabilizou entre 9 e 8 anos, o que coloca o país em 

situação desfavorável do ponto de vista de sua VF. Já o RRR da Noruega foi calculado em 

apenas 2,94, ou seja, para que sua relação R/P se mantenha constante nos próximos anos, 

partindo da produção atual, ela deve repor 2,94 vezes o que produziu no último ano.  

 Já a Indonésia possui uma produção de petróleo que pode ser descrita como 

decrescente. Sua relação R/P em 1983 era de 22 anos, 19 anos em 1986, e 21 anos em 

1988, e, desde aí, entrou em queda. Em 1990 era de 11 anos, em 2002 e 2003 de 11 anos, 

em 2004 de 10 anos, voltando para 11 anos em 2005. O indicador de R/P da Indonésia 

aponta que, em termos físicos, suas reservas durarão apenas 13 anos, nos níveis de 

                                                 
49 Vale destacar que o esforço exploratório do país foi o maior entre todos os países da OPEP: 659 poços para 
óleo e 67 para gás completados em 2005 (OPEP, 2007). 
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produção de 2006, o que faz com que o país seja classificado de forma desfavorável. 

Diferentemente dos outros países da OPEP, a produção de cru da Indonésia vem decaindo 

junto com suas reservas, apesar dos esforços exploratórios do país (gráfico 10). Vale notar 

que a Indonésia deve passar de exportador a importador de óleo nos próximos anos, mas, 

mesmo assim, tem havido esforços governamentais consideráveis em busca de incremento 

nos investimentos na indústria upstream, assim como incremento nos subsídios fiscais 

concedidos aos investidores dessa área, racionalização do uso dos recursos energéticos e 

incremento na infra-estrutura dos gasodutos (JAKARTA US EMBASSY, 2005)50. Para 

que a Indonésia mantivesse um R/P constante, por exemplo, deveria haver incorporado às 

suas reservas 6 vezes o que produziu em 2006 (a relação R/P foi de 13,6 anos e sua 

produção cresceu 12,4 % em relação à produção de 2005), quando na realidade suas 

reservas têm mantido o mesmo volume (em torno de 4000 mb) desde 2002 (OPEP, 2007; 

BP, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Evolução das Reservas, da Produção e do Esforço Exploratório. Fonte: 

Elaboração própria a partir de OPEP, 2008. 

 

                                                 
50 Os ajustes necessários para se desenvolver ou “ressuscitar” (MEHRARA; OSKOWI, 2007) os setores não- 
petrolíferos, como a agricultura e a manufatura, não são simples, mas a Indonésia foi capaz, a partir do 
governo de Suharto (que governou o país a partir de um golpe militar de 1967 a 1998), de aumentar a 
competitividade e a orientação das empresas para a exportação por meio do estabelecimento de Zonas de 
Livre Comércio, encorajando os investimentos estrangeiros, reduzindo distorções econômicas em regulação e 
licenciamentos, implementou privatizações e investindo vigorosamente em educação e capital humano 
(MEHRARA; OSKOWI, 2007; KAWAZ, 2005).  
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 Também em posição desfavorável se encontra, por último, Angola, que passou a 

fazer parte da OPEP em janeiro de 2007. Pela falta de dados divulgados sobre a produção 

petrolífera deste país não foi possível calcular seu R/P para 1983, mas em 1986 esta 

relação era de 13 anos. Caiu para 12 anos em 1988, e 9 anos em 1990. Subiu um pouco em 

1996, passando para 14, e seguiu subindo em 2002, 27 anos. Desde 2003 a relação R/P 

vem caindo e era de 26 naquele ano, 24 em 2004, 20 em 2005 e 17 em 2006. Como em 

outros países da OPEP, a relação entre as reservas provadas e a produção de petróleo do 

país vem caindo. Essa redução é explicada pelo aumento da produção anual do país e a não 

conseqüente reposição dessas reservas mediante novas descobertas (conseqüência de um 

esforço exploratório do país – gráfico 11). Entretanto, o país apresenta 265 anos de relação 

R/P para o gás natural, o que o coloca como uma região de fronteira exploratória, uma vez 

que tem havido um crescente interesse internacional e nacional pela exploração e 

comercialização de gás natural na região (STRATFOR, 2008). Com isso, várias empresa 

petrolíferas internacionais juntamente com a SONANGOL (a estatal angolana) estão 

atuando nessa área no país, visando converter uma grande parte do gás natural em GNL 

para exportação, além da utilização deste para a produção doméstica de eletricidade. No 

gráfico 12 é possível notar a relação entre a produção e o consumo do gás no país, sendo 

que da produção bruta de 300 Bcf, 75% (224 Bcf) foram queimados, 42 Bcf (14%) foram 

reinjetados para ajudar na recuperação de petróleo e 34 Bcf (11%) foram comercializados 

(SONANGOL, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Evolução das Reservas, da Produção e da Relação R/P. Fonte: 

Elaboração própria a partir de OPEP, 2008 

 
 

Legenda:  Reserva  Produção  R/P 
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Gráfico 12: Produção e consumo de Gás Natural – Angola – bilhões de pés cúbicos. 

Fonte: EIA, 2008 

  

 Em igual situação desfavorável se encontram ainda o Qatar, a Arábia Saudita, o 

Kuwait e o Brasil (não foram consideradas as descobertas dos campos pré-sal, anunciadas 

em 2008). A relação R/P do Qatar em 1983 era de 33 anos, chegando a 40 anos em 1986, e 

54 em 1988. Começou a decair, inclusive durante a Guerra do Golfo, após ganhar uma 

fatia de mercado dos países envolvidos na guerra, aumentando muito a sua produção 

individual, chegando a apenas 20 anos em 1990. Após 1990 seu R/P se elevou pouco, mas 

a maior elevação só ocorreu em 2000, com novas descobertas de campos de petróleo, 

elevando o R/P para 73 anos em 2002, 55 em 2004 e 54 em 2005. Em última análise, o 

Qatar possui petróleo para os próximos 51 anos (2006), nas atuais condições (gráfico 13). 

Assim como em outros países da OPEP, o aumento da produção não tem sido 

acompanhado do aumento do RRR. Em relação ao gás natural, o Qatar é detentor da maior 

reserva do mundo, e a relação R/P para o gás natural é de 518 anos em 2006. Tal 

magnitude de reserva significa que o país tem investido na exploração e comercialização 

do gás, e, assim como Angola, tratado de converter uma grande parte do gás natural em 

GNL para exportação. 

 

 

 

 

 

 

Produção 

Consumo 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Evolução das Reservas, da Produção e Esforço Exploratório. Fonte: 

Elaboração própria a partir de OPEP, 2008 

 

 Em seqüência, a relação R/P da Arábia Saudita era de 101 anos em 1983, e passou 

a oscilar nos anos posteriores, chegando a 97 anos em 1986, e 137 em 1988. Depois de 

uma queda em 1990, quando registrou 111 anos, passou a declinar gradativamente, 

passando por 88 anos em 1996, 85 anos em 2003 e 81 anos em 2004. Em 2005, o R/P da 

Arábia Saudita foi de 77 anos, e apresentou um pequeno aumento em 2006, 78 anos. Dessa 

maneira, a Arábia pode manter sua atual produção de petróleo para os próximos 78 anos 

(gráfico 14).  
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Gráfico 14: Evolução da Relação R/P X Esforço Exploratório – Arábia Saudita. 

Fonte: Elaboração própria a partir de OPEP, 2008 

  

Também em uma posição de desfavorável a neutra estão os EAU (Emirados Árabes 

Unidos). Sua relação R/P era de 77 anos em 1983.  Depois cresceu, quase triplicando em 

apenas 3 anos, chegando a 236 anos em 1986. Depois entrou em queda, sendo de 152 anos 

em 1990 e 141 anos em 2002. Em 2003, o R/P dos Emirados Árabes foi de 119 anos, e 114 

em 2004. Atualmente, o país pode produzir petróleo, nas atuais condições, para mais 104 

anos (2006). Como no caso do Kuwait, pode-se perceber que a relação R/P dos Emirados 

Árabes vem caindo gradualmente devido ao aumento da produção de petróleo e à 

manutenção do volume de reservas. Mesmo apresentando um índice de VF desfavorável 

(devido principalmente ao seu alto índice de RRR, 24), a tendência apontada pela evolução 

deste índice mostra que pode haver um comprometimento das estratégias de produção do 

país a longo prazo51 devido à falta de investimentos no setor de E&P que leve ao aumento 

das reservas provadas do país. A AS conta ainda com 97 anos de relação R/P para o gás 

natural 

                                                 
51 Seguindo a lógica da metodologia para o RRR, o ritmo de descobertas necessário para se manter 
atualizadas as reservas dos EAU indica que o país deveria haver incorporado, em 2006, 24 vezes o que 
produziu em 2006 quando na realidade suas reservas têm mantido o mesmo volume (97800 m b) desde 1996 
(OPEP, 2007; BP, 2007), o que faz com que o país seja classificado como desfavorável em relação a sua VF. 
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 O Kuwait é o segundo país da OPEP com maior relação R/P. Essa relação era de 

174 anos em 1983, e chegou a 220 em 1986, e a 217 anos em 1988. Durante a Guerra do 

Golfo, quando o país foi invadido pelo Iraque, devido à brusca redução na produção de 

petróleo no país, seu R/P chegou ao pico de 309 anos em 1990 (a produção de petróleo do 

Kuwait passou de 1,2 milhões de b/d em 1988 para 858 mil b/d em 1990). Após esse pico, 

a relação se estabilizou em 131 anos em 1996, 151 anos em 2002, e vem caindo 

gradualmente, chegando a 108 em 2005 e, atualmente, está em 104 anos (2006). Mesmo 

sendo classificado em uma situação tida como neutra (já que a comparação se dá com os 

anos de relação R/P dos outros países membros da OPEP), a relação R/P do Kuwait vem 

caindo, ainda que de forma lenta. Essa redução é explicada pelo aumento da produção 

anual do país e pela não conseqüente reposição dessas reservas por meio de novas 

descobertas (conseqüência de um esforço exploratório do país - gráfico 15). Vale 

considerar que o país possui 122 anos de produção de gás natural a partir da produção do 

ano de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Evolução da Relação R/P – Kuwait e EAU. Fonte: Elaboração própria a 

partir de OPEP, 2008 

 

O Brasil, sob a perspectiva de suas reservas físicas, também se encontra em uma 

posição de desfavorável a neutra. A evolução de sua relação R/P se deu de 14 anos em 

1983 para 18 anos em 1990, subindo para 22 anos em 1996 e mantendo-se estável nesse 

patamar até 2006. Entretanto, o RRR do país foi calculado em 4,6, ou seja, para se manter 

a relação R/P de 2006, o Brasil precisaria fazer reposições que aumentem suas reservas em 

4,6 vezes. Assim, se forem consideradas as reservas estimadas dos campos chamados de 
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pré-sal, que em uma primeira estimativa estariam na ordem de 50 a 80 milhões de b 

(alguns anos talvez se passem até que se chegue aos verdadeiros valores de reserva para 

esta nova província), haveria uma alteração do patamar de VF do país52. Já o R/P de gás 

natural tem crescido de 2003 para cá. Em 2003 foi de 24 anos, 30 anos em 2004, sofreu 

uma queda em 2005, passando para 27 anos, e 30 anos em 2006. 

 A Nigéria, em uma posição de desfavorável a neutra, possuía uma relação R/P de 

36 anos em 1983. Chegou a 30 anos em 1986, e caiu para 27 anos em 1990. Depois voltou 

a crescer, e foi de 30 anos em 1996, 52 anos em 2002, 44 em 2003 e 42 em 2004. Em 2005 

essa relação era de 41 anos, e, atualmente, a Nigéria possui petróleo para os próximos 44 

anos (2006). Vale notar que além dos quase 36 bilhões de barris de reservas provadas, a 

Nigéria conta ainda com aproximadamente outros 37 bilhões de b de reservas 2P ainda a 

serem utilizados (USGS, 2000), e, para manter sua relação R/P constante, o país deve 

aumentar suas reservas em 3 vezes o que foi descoberto em 2006. A Nigéria conta ainda 

com 185 anos de R/P para o gás natural. Vale destacar que o país é uma fronteira 

exploratória para o gás natural, e o OGJ (2008) estima que a Nigéria tenha 182 trilhões de 

pés cúbicos (Tcf) de reservas provadas de gás natural (2007), o que a torna a sétima maior 

reserva de gás natural do mundo e a maior da África. O governo pretende aumentar os 

ganhos das exportações de gás em 50%, no entanto, estimativas indicam que para tal 

seriam necessários investimentos do setor privado da ordem de US$ 15 bilhões (EIA, 

2008). 

 Por outro lado, o Irã e a Venezuela se encontram em uma posição neutra, ou seja, 

situam-se nas marcas estabelecidas mediante a média do indicador calculado para os países 

da OPEP. É importante considerar que o óleo típico venezuelano tem características físico-

químicas diferentes dos óleos dos demais países da OPEP. São óleos inerentemente mais 

pesados53, que derivam destilados também mais pesados (precisam de processos de refino 

tecnologicamente mais desenvolvidos e complexos para produzirem destilados mais leves, 

e, logo, de maior valor agregado) e recebem maiores descontos de preços em relação a um 

tipo de óleo marcador. Na década de 80, a relação R/P da Venezuela passou de 39 anos em 

                                                 
52 A Petrobras anunciou em novembro de 2008 que apenas a área de Tupi, no bloco BMS-11, deve ter volume 
recuperável de até 8 bilhões de bbl de petróleo. Entre as descobertas ocorridas nos últimos 30 anos, apenas o 
campo de Kashagan, com 15 bilhões de bbl, no Cazaquistão, tem maior volume (LIMA, 2008). 
53 Um óleo como o Boscan, por exemplo, tem 10º API, acidez de 1,15 e teor de enxofre de 5,5 
(PETROBRAS, 1998). 
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1983 para 101 em 1988. Após este pico, a relação R/P venezuelana começou a declinar: 

passou para 77 em 1990, 83 em 1996 e 76 em 2002. Contrariando a tendência, o indicador 

subiu para 80 em 2003, mas voltou a cair em 2004 para 72 e chegou a 70 em 2005. O 

esforço exploratório do país retomou seu ritmo usual após 2004, o que se refletiu no R/P de 

2006, 76 anos. A relação R/P para o gás natural foi calculada em 164 anos para 2006, e 

notam-se movimentos venezuelanos em direção à maior exploração de suas jazidas de gás 

natural visando à exportação. Um exemplo é o projeto em que Trinidade e Tobago e 

Venezuela firmaram um acordo para explorar conjuntamente os recursos offshore de 

hidrocarbonetos entre os dois países como um "reservatório de petróleo comum.“ No centro 

dessa questão venezuelana/ trinidadiana há um conjunto de jazidas de gás natural offshore 

de aproximadamente 2,0 TCF (STRATFOR, 2008) (gráfico 16).  
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Gráfico 16: Esforço Exploratório – Venezuela. Fonte: Elaboração própria a partir de 

OPEP, 2008 

  

O indicador de VF do Irã o classifica em uma posição favorável do ponto de vista 

de suas reservas físicas. A relação R/P do país era de 62 anos em 1983 e aumentou para 

124 anos em 1986, e, após o contra-choque, foi de 102 anos (1988). Nos anos de 1990 caiu 

ainda mais, chegando a 70 anos em 1996. Sempre sofrendo pequenas modificações, 

chegou a 110 anos em 2002, e 97 anos em 2003. Em 2004, ainda mantendo a tendência de 

queda, o índice era de 94 anos e 91 em 2005. Portanto, o Irã teve pequenas modificações 
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na sua relação R/P, e ainda possui petróleo a ser produzido para os próximos 93 anos 

(2006), o que o classifica de forma favorável em relação a sua VF. O Irã é um exemplo de 

país com muitos anos futuros de produção de petróleo e também baixa necessidade de 

incremento de seu esforço exploratório – para que este país mantenha um R/P constante 

anual, por exemplo, deve incorporar às suas reservas 8 vezes o que produziu em 2006. A 

relação R/P para o gás natural do país foi calculada em 265 anos para 2006, o que denota 

um bom posicionamento do país quando de um aumento da demanda pelo gás natural em 

razão de questões ambientais, por exemplo. 

 O Iraque também desponta com uma posição favorável no que diz respeito às suas 

reservas físicas, apresentando uma relação R/P de óleo bruto de 155 anos (2006), ou seja, 

muito superior à média OPEP de 78 anos. Sob uma perspectiva histórica, em 1983 o R/P do 

país era de 162 anos, caindo para 105 anos em 1986, e voltando a subir para 129 anos em 

1990, devido a novas descobertas54. Durante a Guerra do Golfo, com uma brusca redução 

de sua produção, a relação R/P do Iraque chegou a 414 anos em 1996, devido a uma queda 

de 86% em sua produção diária (que passou de 2,1 milhões de b/d em 1990 para 282 mil 

b/d em 1991, e 740 mil b/d em 1996). Em 2002 essa relação volta para 148, mas volta a 

subir em 2003 para 228 anos. As explicações mais uma vez se baseiam em cortes de 

produção (de 2,1 milhões de b/d em 2002 passou a 1,3 milhões de b/d em 2003). Esse novo 

pico em 2003 foi conseqüência de um corte de produção da OPEP visando aumentar o 

preço do barril do petróleo no mercado internacional. Essa queda de produção foi 

acompanhada por uma recessão mundial a partir da Crise da Rússia, que levou à erosão 

ainda maior da demanda55. Em 2004, o R/P do Iraque caiu para 149 anos. Em 2005, esse 

                                                 
54 As técnicas de sísmicas tridimensionais, perfurações horizontais e técnicas avançadas de recuperação de cru 
que revolucionaram a indústria do petróleo desde os anos de 1980 nunca foram usadas no Iraque até 2005 
(MAUGERI, 2006). 
55 Além da crise da Ásia, o mundo experimentou um inverno pouco rigoroso no hemisfério norte, uma crise 
financeira na Rússia, e uma desestabilização da moeda chinesa (KOHL, 2002). É importante destacar que 
esses colapsos de preços de 1998/ 1999 levaram a uma substancial redução das receitas de exportação dos 
países da OPEP, causando sérios problemas orçamentários e de planejamento de longo prazo para seus 
membros. Para maiores detalhes vide KOHL, 2002 e CORDESMAN, 1999. Em março de 2000, a OPEP 
instituiu um mecanismo de banda de preços a fim de manter os preços da cesta de referência (ORB - OPEC 
reference basket) no intervalo de $ 22-28/b, o que passou a ser o objetivo básico de orientação do 
estabelecimento de quotas de produção para os países-membros da OPEP. Tal intervalo não foi determinado 
por acaso; o piso era baseado no patamar mínimo de renda petrolífera almejado pelos países, enquanto o teto 
era definido pelo patamar que constrangesse a ampliação de oferta por países-não-membros e de 
investimentos em conservação de energia e em fontes alternativas, bem como não promovesse a queda da 
demanda por petróleo (MACHADO, 2004). 
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índice volta a subir para 164 e cai novamente em 2006: 155 anos. É importante ressaltar 

que o Iraque não tem apresentado alterações em suas reservas, reportando o valor de 

115.000 bilhões de barris desde 2002 (OPEP, 2007; BP, 2007). Já sua produção tem 

oscilado desde então: 2,1 milhões b/d em 2002; 1,3 milhões b/d em 2003 (corte de 

produção devido à Guerra com os EUA); 2,1 novamente em 2004; 1,8 em 2005 e 2,0 

milhões b/d em 2006 (OPEP, 2007).  

 É importante considerar que quanto maiores as reservas de óleo e gás do país, mais 

suas estratégias se ponderarão pelo maior market-share, do que necessariamente por 

aumento de preços. Para estes países de grandes reservas, o importante é manter a 

longevidade da produção, mesmo que a preços não tão altos, de forma que o petróleo se 

mantenha como principal fonte energética das matrizes mundiais, e consigam uma 

constância em suas receitas petrolíferas. Para estas economias, as ameaças advêm da 

implementação de qualquer tipo de tecnologia alternativa que faça com que os 

combustíveis líquidos de petróleo percam mercado (para maiores detalhes vide VAN 

VURREN et al. 2003; PERSSON et al. 2007).  

 De uma forma geral pode-se perceber que o indicador de VF quando norteado 

apenas pela relação R/P torna a análise muito frágil uma vez que esta relação pode ser 

manipulável de acordo com os interesses das empresas do país, seja a estatal ou as 

empresas privadas, o chamado viés declaratório. A fragilidade do indicador também pode 

ser apontada na correlação (duploa contagem) percebida entre a relação R/P e o RRR. Além 

disso, as grandes reservas dos países da OPEP desestabiliza a análise uma vez que não faria 

sentido pensar em reposição de reservas para países com produções para os próximos 100 

ou 115 anos. Isso posto, mesmo com essas fragilidades reconhecidas e apontadas, o 

indicador de VF fornece uma boa proxy da posição física do país em relação a detenção de 

reservas provadas. 

 

3.2 Análise Comparativa do Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

 Dada a metodologia apresentada no capítulo 2, os resultados para a VP são 

apresentados no quadro 7 e comparados no gráfico 17. 
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Quadro 7: Cálculos do Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Países 
Score 

2.1 

Peso 

relativo 

2.1 

Score 

2.2 

Peso 

relativo 

2.2 

Cálculo 
Indicador de 

Vulnerabilidade Produtiva 

Angola 1,0 0,87 5,0 0,13 (1,0x87)+(5,0x13) 1,51 

AS 2,0 0,87 5,0 0,13 (2,0x87)+(5,0x13) 2,38 

Argélia 3,0 0,87 5,0 0,13 (3,0x87)+(5,0x13) 3,25 

EAU 3,0 0,87 5,0 0,13 (3,0x87)+(5,0x13)) 3,25 

Indonésia 4,0 0,87 1,0 0,13 (4,0x87)+(1,0x13)) 3,62 

Irã 3,0 0,87 5,0 0,13 (3,0x87)+(5,0x13) 3,25 

Iraque 2,0 0,87 5,0 0,13 (2,0x87)+(5,0x13) 2,38 

Kuwait 2,0 0,87 5,0 0,13 (2,0x87)+(5,0x13) 2,38 

Líbia 1,0 0,87 5,0 0,13 (1,0x87)+(5,0x13) 1,51 

Nigéria 3,0 0,87 5,0 0,13 (3,0x87)+(5,0x13) 3,25 

Qatar 3,0 0,87 5,0 0,13 (3,0x87)+(5,0x13) 3,25 

Venezuela 3,0 0,87 5,0 0,13 (3,0x87)+(5,0x13) 3,25 

Brasil 4,0 0,87 1,0 0,13 (4,0x87)+(1,0x13) 3,62 

México 4,0 0,87 5,0 0,13 (4,0x87)+(5,0x13) 4,13 

Noruega 3,0 0,87 5,0 0,13 (3,0x87)+(5,0x13) 3,25 

 

 

Gráfico 17: Indicadores de VP – Comparações. Fonte: elaboração própria 
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           O indicador de VP visa demonstrar o quão dependente das receitas petrolíferas são 

os PIBs de algumas dessas economias. Os subindicadores que compõem este indicador são: 

o VA do setor petróleo da economia em questão56 e a ausência ou presença de fundos de 

estabilização financeira a partir de recursos advindos do setor petróleo. Com isso 

percebem-se as posições extremamente desfavoráveis de Angola e Líbia e desfavorável da 

AS, Kuwait e Iraque. Os resultados demonstram, não só a dependência desses países em 

relação às riquezas geradas por este recurso, mas também a falta de diversificação 

econômica dessas economias. O gráfico 18 demonstra o histórico do PIB dos países da 

OPEP de 1983 a 2006. Pode-se perceber nessa evolução que todos os países apresentaram 

uma queda entre os anos de 86 a 88, durante o chamado contra-choque do petróleo. Nessa 

época os preços do barril do petróleo no mercado internacional chegaram a US$ 10,0, o que 

comprometeu, sobremaneira, as receitas petrolíferas dos países da OPEP. Outro movimento 

uníssono do PIB dos países da OPEP foi um ligeiro aumento deste em 1996 devido, 

principalmente, a um aumento da produção de petróleo em todos os países do cartel. Em 

1997 a oferta da OPEP subiu de 25,0 para 27,5 milhões de b/d, visando atender ao aumento 

da demanda. O que os países não puderam prever foi a crise da Ásia e a conseqüente 

redução da demanda57 que, aliada ao aumento da capacidade ociosa de produção dos 

membros da OPEP, inundou o mercado internacional e levou os preços, novamente, a US$ 

10,0/b58. Desde então o PIB dos países da OPEP vem aumentando, em parte devido ao 

aumento de sua capacidade de produção e aos seus consideráveis esforços em busca de uma 

maior diversificação econômica. Mas em parte também devido aos constantes e sucessivos 

aumentos dos preços do petróleo no mercado internacional59.  

 

 

                                                 
56 Como explicitado no capítulo 1, o VA do setor petrolífero para fins deste trabalho considera apenas o setor 
de extração de petróleo e gás, não incluindo refino, comércio ou distribuição de petróleo ou derivados. 
57 Além da crise da Ásia, o hemisfério norte experimentou um inverno moderado, reduzindo a demanda por 
óleo de calefação. Além disso, houve também uma crise financeira na Rússia e a desestabilização da moeda 
chinesa (KOHL, 2002). Em 1997, o preço da cesta OPEP (ORB) oscilou de US$ 22,0/b para US$ 15,6/b.  
58 O colapso dos preços de 1998-9 levou a uma substancial redução nas receitas de exportação dos países 
membros da OPEP, causando-lhes sérios problemas orçamentários e em seus planejamentos de longo prazo. 
Para mais detalhes vide KOHL (2002) e CORDESMAN (1999). 
59 Essa discussão sobre que parte do crescimento econômico dos países se deve ao aumento da capacidade de 
produção e que parte se deve aos sucessivos aumentos do preço do petróleo será feita na próxima seção deste 
trabalho sobre VC. 
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Evolução do PIB dos países-membros da OPEP
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Gráfico 18: Evolução do PIB dos países-membros da OPEP. Fonte: Elaboração 

própria a partir de OPEP, 2008 

 

 Em posição classificada como extremamente desfavorável está Angola, onde 77% 

do PIB do país adveio, em 2006, do setor petrolífero. Para este país especificamente, não há 

dados disponíveis suficientes para construir os seus VAs (considerando aqui o VA como 

principal subindicador do indicador de VP) para os anos de 1983, 1986 e 1988. É a partir de 

1990 que começa o registro histórico ordenado das produções, preços de óleo e contas 

nacionais do país. Dessa forma, em 1990, a participação do setor petrolífero no total da 

geração de riquezas de Angola era de 33% subindo para 75% em 1996, muito devido ao 

aumento da produção (resultado de um esforço exploratório anterior). Esse índice 

permaneceu no mesmo nível em 2002, 73%, caindo um pouco em 2003 para 66% e 67% 

em 2004. Já em 2005, há um aumento da dependência do setor petrolífero em Angola, 

passando o VA para 80%, muito devido também ao aumento do valor do preço do barril do 

petróleo no mercado internacional. Com relação à existência de fundos de estabilização, o 

Reserve Fund for Oil foi aprovado em setembro de 2004 pelo Conselho de Ministros de 

Angola, no intuito de servir como uma precaução para os futuros déficits fiscais do país. As 
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reservas em excesso, causadas pelas diferenças nos preços do petróleo, são administradas 

pelo Banco Nacional de Angola.  

 Nessa ordem, de acordo com o gráfico 19, segue a Líbia com uma condição também 

de extremamente desfavorável em relação ao seu indicador de VP. O VA do setor 

petrolífero desse país era, em 1983, de 40%, caiu para 30% em 1986 e ainda para 23% em 

1988, em épocas de petróleo relativamente barato (EIA, 2007). Observa-se, entretanto, um 

aumento do VA em 1990, 41%, e ainda outra queda em 1996, 31%. A partir de 2002, a VP 

sofre aumentos subseqüentes, sendo: 56% em 2002, 64% em 2003, e ainda 70% em 2004, 

época do substancial aumento do preço do óleo no mercado internacional (EIA, 2007). Em 

2005, o indicador de VP líbio seguia sua espiral de aumentos: 84% (2005) e 90% em 2006. 

Dessa forma, apenas 10% de toda riqueza que foi produzida na Líbia em 2006 advieram de 

outras fontes que não o petróleo. É relevante comentar que o governo líbio tem feito 

substanciais progressos em reformas econômicas como parte de um grande programa para 

reintegrar o país ao cenário econômico mundial.  Quase todas as sanções econômicas dos 

Estados Unidos contra a Líbia já foram removidas, o que tem atraído novos e diretos 

investimentos externos ao país, especialmente no setor energético. O setor não-petróleo e o 

de construção, por exemplo, contribuíram para o aumento do PIB da Líbia em 2006, fato 

que foi impulsionado, principalmente, pela produção de petroquímicos (que tem o petróleo 

como seu principal input por isso não considerado como uma diversificação econômica) e 

siderúrgicos (IMF, 2007). O gráfico 19 ilustra a relação entre o aumento da vulnerabilidade 

produtiva da Líbia e o preço do seu óleo (Es Sider) no mercado spot. A autoridade de 

investimento Líbio foi estabelecida em agosto de 2006, e os bens da Libyan Arab Foreign 

Investment Company, do Libyan African Investment Portfolio, assim como da Oilinvest 

Company foram transferidos para ele. Além disso, o excesso da receita petrolífera também 

é direcionado para esse fundo de investimento.  
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Gráfico 19: VP x Preços no mercado spot – Líbia, em dólares. Fonte: Elaboração 

própria a partir de OPEP, 2008 

 

 Segundo KAWAZ (2005), o Kuwait, a AS e os EAU são os países exportadores de 

petróleo com menores índices de desenvolvimento e diversificação econômica. Para estas 

economias em posição extremamente desfavorável e desfavorável do ponto de vista da 

Vulnerabilidade Produtiva, as receitas governamentais são determinadas, principalmente, 

pela flutuação dos preços do petróleo. Na visão de KAWAZ (2005) ainda, idealmente, os 

governos devem economizar o excedente das receitas petrolíferas (capital gains), e estas 

devem ser usadas em períodos em que as mesmas sejam menores que o previsto60. Vale 

considerar que, do ponto de vista do planejamento estratégico do governo para o médio e 

longo prazos, mais relevante do que os preços absolutos do óleo no mercado internacional é 

a flutuação desses preços, ou seja, a ausência de picos e depressões de preços que levem à 

desorganização das expectativas de receitas advindas do setor petrolífero61.  

 No terceiro lugar em relação a este índice está a Arábia Saudita com VP considerada 

desfavorável, e que apresentou um comportamento, em termos de oscilações do índice de 

VP, muito parecido com a dinâmica Líbia. Em 1983, o VA do setor petrolífero saudita foi 

de 34%, em 1986 foi de 48% e caiu para 26% em 1988. Nessa época pode-se verificar que 

o VA do setor petróleo se reduziu muito, passando de 42 milhões de dólares para apenas 23 

milhões em dois anos, o que fez com seu indicador de VP também caísse.  De uma forma 

                                                 
60 Para que um recurso não renovável se sustente, deve haver um retorno equivalente proveniente de 
investimentos em recursos renováveis, ou retornos até mesmo maiores (KAWAZ, 2005).  
61 Vide recente queda do preço do bbl no mercado internacional, como discutido na introdução deste capítulo. 
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geral, de 1981 a 1986, a produção árabe de petróleo decresceu em resposta à redução da 

demanda mundial e aos aumentos das produções dos países não-OPEP (EIA, 2007). Em 

contrapartida, o PIB da Arábia Saudita apresentou um considerável aumento, saindo de 

86.954,00 bilhões de dólares em 1988 para 116.778,00 bilhões de dólares em 1990. Esse 

aumento do PIB com redução do VA do setor petróleo no mesmo período demonstra que, 

de alguma forma, a economia saudita apresentou certa capacidade de diversificação 

econômica. Em 1990, ainda houve um aumento do VA, 38%, e sua subseqüente queda em 

1996 para 35% e 32% em 2002. Já em 2003, esse índice volta a subir de forma constante. 

Impulsionado pelo aumento dos preços do barril do petróleo, o VA do setor, em 2003, era 

de 38%, 40% em 2004 e 50% em 2005. Finalmente, em 2006, o VA do setor petróleo foi de 

55%, o que representa um mercado substancialmente concentrado e vulnerável em relação 

à produção petrolífera. O gráfico 20 ilustra a relação entre o aumento da vulnerabilidade 

produtiva da Arábia Saudita e o preço de um de seus óleos no mercado spot. Em relação 

aos fundos de estabilização o Reino conta com o Saudi Arabia Monetary Authority 

(SAMA, 2008) e o Kingdom Holding Company (KINGDOM, 2008). O primeiro foi 

fundado para atuar como um banqueiro para o governo; supervisionar os bancos 

comerciais; administrar as reservas de câmbio estrangeiras do reino; conduzir a política 

monetária para promover a estabilidade dos preços e das taxas de câmbio; promover o 

crescimento e assegurar a importância do sistema financeiro. O segundo é uma das maiores 

e mais diversificadas companhias de investimento privadas do mundo, utilizando-se das 

rendas do setor petrolífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: VP x Preço spot do Saudi Arabia Arab Medium (FOB). Fonte: Elaboração 

própria a partir de OPEP, 2008 
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 Na seqüência, o Iraque, em uma situação de VP também desfavorável, apresentou 

aumentos crescentes do VA do setor desde 1983, 30%, 39% em 1986 e 45% em 1988. A 

partir daí há uma lacuna na disponibilidade de dados em relação ao Iraque por causa do 

embargo imposto pelos EUA ao país. Os dados retomam sua normalidade de publicações 

em 2002, quando o VA do país era 54%, e manteve-se constante em 2003, 53%, e voltou a 

subir em 2004, 67%. Muito desse aumento foi devido, não ao aumento da produção, mas ao 

aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Em 2005, houve uma 

pequena queda do VA, 63%, e ainda outra queda em 2006, 54%. Assim, em 2006, 54% do 

valor total da produção atual de produtos e serviços finais obtidos dentro do território 

nacional iraquiano derivou do setor petrolífero, o que reflete a fragilidade da economia em 

relação a esse produto. É importante destacar que por doze anos, a partir de 1991, a 

atividade industrial e a agricultura no Iraque declinaram, seus sistemas de transporte e 

infra-estrutura se deterioraram, e os níveis de educação e padrões de vida de sua população 

também declinaram substancialmente. O gráfico 21 demonstra a relação entre o aumento 

dos preços do barril do petróleo no mercado spot e a trajetória do indicador de VP do 

Iraque. Em relação aos fundos de estabilização, o DFI (Development Fund for Iraq) foi 

estabelecido a partir de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e 

recebe os lucros das exportações de petróleo do Iraque. Por sua vez, o International 

Advisory and Monitoring Board (IAMB) é um corpo supervisor do DFI, que foi criado para 

beneficiar a população iraquiana, e tem a obrigação de garantir que a função de DFI seja 

cumprida de forma transparente, além de assegurar que as exportações do petróleo, dos 

produtos do petróleo e de gás natural do país sejam feitas de forma consistente, de acordo 

com as boas práticas internacionais.  
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Gráfico 21: VP x Preços no mercado spot do Iraque Kirkuk (FOB) – em dólares. 

Fonte: Elaboração própria a partir de OPEP, 2008 

 

 Na seqüência, com índice de VP classificado de desfavorável a neutro, está o 

Kuwait. Em 1983, o VA do setor petróleo no país foi de 51%, caiu para 31% em 1986 e 

caiu mais ainda, para 28% em 1988. Em 1990, a participação do setor petróleo na formação 

do PIB do Kuwait continuou caindo, 25%. Entretanto, a partir de 1996, houve uma 

alteração no comportamento do índice que passou a 42% em 1996 resultado do aumento de 

quase 3 vezes a produção de petróleo (que passou de 856 mil b/d em 1990 para 2 milhões 

de b/d em 1996 - OPEP, 2007 -, e um aumento de 60% no PIB). Em 2000, o VA manteve-

se no mesmo patamar, 39%, voltando a subir em 2003, 44%. A partir de 2003, o VA 

apresentou crescimentos constantes: 51% em 2004, 61% em 2005 e ainda 64% em 2006. 

Em contrapartida a essa concentração da economia nas riquezas derivadas do setor 

petrolífero, no Kuwait foram criados fundos de economia e estabilização: o General 

Reserve Fund (GRF) e o Future Generation Fund (FGF). A Autoridade de Investimento do 

Kuwait (KIA) é a responsável pelo gerenciamento e administração desses fundos em nome 

do Governo do Kuwait (KIA, 2006), e estes são direcionados para o incremento da 

diversificação econômica, visando promover o desenvolvimento econômico geral, assim 

como servir de suporte financeiro em épocas de fortes flutuações do preço do petróleo no 

mercado internacional. Dessa forma, esses mecanismos institucionais de administração das 

receitas petrolíferas são capazes de promover a economia, protegendo-a da volatilidade dos 

preços do cru (MEHRARA E OSKOWI, 2007). De acordo com KOHL (2002), há apenas 

dois países do Golfo, Kuwait e EAU, que, devido à estrutura de suas finanças são 

indiferentes à dinâmica dos preços do petróleo (KOHL, 2002). 
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 Na seqüência está a Venezuela com indicador de VP considerado de desfavorável a 

neutro, e que apresentou, em 1986, 24% de seu PIB atrelado ao setor petrolífero. Em 1988 

este índice caiu para 12% devido ao decréscimo da produção dos membros da OPEP em 

resposta à redução da demanda mundial como resultado dos choques do petróleo, e também 

dos aumentos das produções dos países não-OPEP. Em 1990, a participação do setor 

petróleo voltou a subir na economia venezuelana, passando para 29%, seguido de 23% em 

1996, mantendo-se estável em 24% até 2002. Já em 2003, o VA começou a subir, passando 

para 31%, e ainda para 33% em 2004, e 39% em 2005 e 2006. Pode-se perceber, dessa 

forma, que o aumento da vulnerabilidade da Venezuela em relação ao setor petróleo para a 

composição de seu PIB tem acompanhado a tendência de alta dos preços do barril no 

mercado internacional observada desde 2002 (EIA, 2007). O gráfico 22 demonstra a 

relação entre as oscilações do preço do petróleo na Venezuela no mercado spot e a 

trajetória do indicador de VP do país. O país ainda conta com o Investment Fund for 

Macroeconomic Stabilization, o qual, ligado ao Banco Central da Venezuela, tem como 

objetivo principal garantir que as flutuações do preço do petróleo e, conseqüentemente, dos 

lucros advindos desse setor não afetem o equilíbrio fiscal, cambial e monetário necessário 

do país62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 O funcionamento desse fundo segue o seguinte padrão: quando a quantia destinada ao fundo for maior do 
que 80% da quantia equivalente à média dos lucros do petróleo dos cinco anos anteriores, o excedente deverá 
ser distribuído e dividido entre a República (40% para o Single Social Fund; 25% para o Fund for Retirement 
of Venezuelan Public Debt; 35% para o Venezuelan Investment Fund), entidades estatais (a quantia transferida 
para estas entidades devem ser utilizadas exclusivamente em gastos para investimentos) e os 40% restantes 
para a PDVSA (estatal petrolífera venezuelana). 
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Gráfico 22: VP x Preço do Tia Juana Venezuela – em dólares. Fonte: Elaboração 

própria a partir de OPEP, 2008 

 

 Os EAU apresentaram, segundo a classificação proposta, índice de VP de 

desfavorável a neutro. Seus registros históricos demonstraram que, em 1983, o índice de 

VP do país era de 43%, caindo drasticamente para 25% em 1986 devido à queda do preço 

do petróleo no mercado internacional, o que levou a uma redução de 23% no PIB do país de 

uma forma geral, e portanto resultando na queda do VA do setor petróleo. Vale destacar 

que, de 1981 a 1986, a produção árabe de petróleo decresceu em resposta a redução da 

demanda mundial como resultado dos choques do petróleo, e aos aumentos das produções 

dos países não-OPEP. Em 1988, a VP manteve-se em 27%, e, em 1990, o índice subiu para 

41%, voltando a cair em 1996 para 33% e ainda para 23% em 2002. A partir de 2003, 

juntamente com o aumento dos preços do petróleo no mercado internacional, o índice passa 

a apresentar uma tendência de aumento: 26% em 2003, 27% em 2004, 32% em 2005, e, 

finalmente, 37% em 2006. O gráfico 23 demonstra a relação entre as oscilações do preço do 

petróleo dos Emirados Árabes no mercado spot e a trajetória do indicador de VP do país. 

No que diz respeito aos fundos de estabilização, o país obteve uma posição extremamente 

favorável, já que conta com o Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), o Mubadala e o 

Investment Corp of Dubai. O Mubadala, por exemplo, mediante seus investimentos e 

desenvolvimentos de projetos, é responsável pela diversificação econômica dos Emirados 

de Abu Dhabi, e seus impactos são visíveis tanto nacional quanto internacionalmente. 

Atualmente suas ações têm atuado na direção de criar uma diversificada e sustentável 
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variedade de negócios que levará ao desenvolvimento dos serviços do petróleo e ao 

crescimento internacional de uma infra-estrutura industrial relacionada, principalmente com 

o setor energético, mas também com a indústria de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: VP x Preços no mercado spot do Dubai Fateh (FOB) – em dólares. Fonte: 

Elaboração própria a partir de OPEP, 2008. 

 

 Ainda dentro do nível neutro de VP está o Irã, que apresentou, em 1983, um VA do 

setor petrolífero de 15% do total do PIB do país, caiu para 11% em 1986 e voltou a subir 

para 13% em 1988. Em 1990, a participação do setor petróleo no PIB iraquiano subiu para 

27%, voltando a cair em 1996 para 22%, e mantendo-se em 23% em 2002. A partir de 2003 

os índices voltam a subir: 27% em 2003, 29% em 2004, 38% em 2005 e, finalmente, 37% 

em 2006. A constância do índice de VP nos últimos anos pode ser visualizada no gráfico 

24. Já o gráfico 25 demonstra a evolução tanto do PIB do país quanto do VA do setor 

petróleo. A ansiedade geopolítica em torno da oferta futura criou um cenário em que o 

mercado responde às ameaças potenciais de ruptura de abastecimento, não importa quão 

vago seja, de forma bullish63, constantemente. Isto levou à criação do chamado Iran effect, 

ou efeito Irã, que vêm a ser uma condição de mercado em que os preços são 

desproporcionalmente sensíveis a rumores insubstanciais e especulações acerca do 

potencial de interrupções do abastecimento mundial (PERLMAN, 2008). O Oil 

Stabilization Fund foi criado em 2000 com base na necessidade de eliminar ou pelo menos 

                                                 
63 O termo inglês bullish (que deriva da palavra bull (touro), animal que ataca de baixo para cima, é utilizado 
para designar uma tendência de valorização dos preços em um determinado mercado financeiro. Na bolsa de 
valores, diz-se que o mercado está bullish quando as cotações da maioria das ações estão em crescimento. Tal 
fato, reflete, dessa forma, um sentimento de otimismo relativamente à evolução de um determinado mercado 
bolsista. 
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reduzir os custos dos gastos públicos associados à flutuação dos preços do petróleo nos 

mercados internacionais. O OSF tem, além disso, o objetivo de evitar a excessiva 

valorização ou desvalorização dos preços da moeda local devido à instabilidade das receitas 

anuais de exportação.  
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Gráfico 24: VP x Preço do Iran Light – em dólares. Fonte: Elaboração própria a 

partir de OPEP, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Evolução do PIB e do VA do setor petróleo no Irã. Fonte: EIA, 2007 

  

 Na seqüência, a Argélia se encontra em uma situação classificada de neutra a 

favorável em relação a sua capacidade de gerar riqueza a partir dos recursos petrolíferos. 

Sob uma perspectiva histórica, em 1983, o VA do setor petróleo na Argélia representava 

15% do PIB do país. Em 1986, após os choques do petróleo e ao decréscimo das 

exportações devido à redução da demanda por petróleo essa relação caiu para modestos 5%, 

mas, logo em 1988, após o contrachoque, passou a 77%. Já em 1990, o VA do setor 
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petróleo da Argélia foi de 15%, demonstrando a instabilidade da geração de receita a partir 

do setor petrolífero. Em 1996, manteve-se no patamar de 13%, e 11% ainda em 2002. Em 

2004, o VA do setor petróleo representou 21% da geração de riqueza do país, e, em 2005 

representou 26%, mantendo-se em 28% em 2006. Aliada a essa considerada baixa 

vulnerabilidade do PIB do país ao setor petróleo (o que demonstra maior diversificação 

industrial, como já explicitado em outros países), a Argélia também conta com um fundo de 

estabilização que se utiliza de recursos petrolíferos para dar segurança aos gastos do 

governo contra as flutuações da receita dos hidrocarbonetos. O FFR (Fonds de Régulation 

dês Recettes), o qual acumula parte das receitas dos hidrocarbonetos,  é uma “subconta” da 

conta do Tesouro no Banco Central. As autoridades podem utilizar os depósitos do FRR 

para absorver um choque de receita inesperado antes que seja necessário fazer um 

empréstimo ou um ajuste fiscal.  

 Em seguida encontra-se a Noruega, em uma situação igualmente de neutra a 

favorável sob a ótica da participação do setor petrolífero no total de geração de riqueza do 

país. Em 1983, o VA deste setor no país era de 17%, caiu para 11% em 1986 e ainda para 

9% em 1988. Em 1990 essa participação aumentou para 14%, e 17% em 1996. Seguiu uma 

espiral de aumentos, sendo que em 2002 foi 19% e 21% em 2004. Em 2005, o VA do setor 

petrolífero foi de 25% e manteve igual percentual em 2006. É claro que sob uma 

perspectiva de desenvolvimento industrial e econômico a Noruega apresenta características 

significativamente diferentes dos demais países analisados até agora. Como dito na análise 

de VF, há que se considerar questões até históricas para se explicar a diferença entre 

trajetórias de desenvolvimento dos países. A criação de um fundo soberano em 1991, por 

exemplo, que funciona como um fundo de previdência, compõe um capital que não integra 

o orçamento da União e é administrado sob a visão de que os recursos do setor petrolífero 

são exauríveis, e que é importante o desenvolvimento dos demais setores econômicos do 

país para as próximas gerações64. 

                                                 
64 O The Government Pension Fund of Norway está dividido em duas unidades: o Government Pension Fund 
– Norway e o Government Pension Fund – Global. O Ministro das Finanças possui a responsabilidade sobre o 
Fundo, mas a administração operacional foi delegada ao Banco Central da Noruega. Este é o maior Fundo da 
Europa, com o valor de mercado de aproximadamente U$ 356 bilhões - ele é alimentado pelo setor de energia 
da Noruega que, atualmente, está investindo esta receita em 42 mercados diferentes, como uma forma de 
administrar a riqueza gerada pelo petróleo no país. 
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 O Qatar, por sua vez, apresentou índice de VP em uma posição de neutra a 

favorável dentro da metodologia proposta. A posição mais confortável deste país em 

relação aos outros se deve, em grande medida, à presença de fundos de estabilização 

financeira no país. A participação do setor petrolífero no PIB foi de 44% em 1983, e caiu 

para 30% em 1986, e ainda para 22% em 1988. Já em 1990, como em outros países-

membros da OPEP, essa relação subiu para 42%, devido ao aumento da participação do 

setor petróleo no PIB do país (saiu de US$ 1,1 bilhões em 1988 para US$ 3,1 bilhões em 

1990) representado principalmente por um aumento de 30% da produção de petróleo do 

país. É importante destacar que, de 1996 a 2002, o PIB do Qatar aumentou de US$ 9 para 

US$ 19 bilhões. Em contrapartida, em 1996 o índice voltou a cair para 30%. A partir do 

ano 2000 o VA do setor no Qatar passa a ter um comportamento ascendente, passando de 

25% em 2003, para 28% em 2004, 34% em 2005 e 42 % em 2006. O gráfico 26 demonstra 

a relação entre as oscilações do preço do petróleo do Qatar no mercado spot e a trajetória 

do indicador de VP do país. Quanto ao Fundo de estabilização, o Qatar Investment 

Authority é o fundo que controla a riqueza do Qatar e que investe internamente para 

diminuir a dependência nos preços voláteis do setor energético. De acordo com seus 

instrumentos constitutivos, o objetivo é alcançar uma diversificação na receita do Qatar nos 

próximos 10 a 15 anos, desde a data de estabelecimento da QIA. Como conseqüência da 

estratégia para minimizar os riscos da dependência do Qatar nos preços do petróleo, o 

Fundo investe predominantemente em mercados internacionais (Estados Unidos, Europa e 

Ásia), e no Qatar apenas no setor não-energético.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: VP x Preço do Dukhan – em dólares. Fonte: Elaboração própria a partir 

de OPEP, 2008 
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 Seguindo a classificação da VP dos países membros da OPEP, a Nigéria aparece em 

uma situação de neutra a favorável. Em 1983, o VA do setor petróleo na economia 

nigeriana foi de 36%, 33% em 1986 e mantendo uma tendência de queda: 28% em 1988. 

Em 1990, esse índice subiu para 46%, resultado do aumento de praticamente 100% da 

produção de petróleo na Nigéria. Em 1996, entretanto, o VA sofreu uma queda e passou 

para 31% e se manteve nesse patamar em 2002 e 39% em 2003. As sucessivas quedas do 

valor absoluto do VA em 2003 e 2004 muito podem ser explicadas por interrupções na 

produção nacional devido a tumultos sociais: em março de 2003, 0,8 milhões de b/d 

deixaram de aportar no mercado internacional, e, em Julho de 2003, 0,3 milhões (DOE, 

2007), o que explicou a redução da formação da riqueza do país pela simples diminuição da 

produção. Em 2004, a participação do petróleo no PIB total do país foi de 45%, subiu para 

48% em 2005, e, finalmente, foi de 47% em 2006. O gráfico 27 demonstra a relação entre 

as oscilações do preço do petróleo da Nigéria no mercado spot e a trajetória do indicador de 

VP do país. O The Petroleum Support Fund foi criado em 2005 no intuito de eliminar a 

volatilidade dos preços internacionais de petróleo e estabilizar os preços internos. Em 2006, 

a administração do Fundo foi de fato iniciada, com o objetivo de estabilizar os preços de 

seus mercados contra a volatilidade dos preços do mercado internacional do petróleo, além 

de estabelecer mais transparência e segurança na administração do Fundo de subsídios de 

petróleo de acordo com os objetivos do governo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: VP x Preços do Bonny Light – em dólares. Fonte: Elaboração própria a 

partir de OPEP, 2008 
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 Em contrapartida, o México e a Indonésia aparecem em posições praticamente 

favoráveis do ponto de vista produtivo, o que por sua vez denota sua maior diversidade 

econômica. Impende comentar que os resultados desse indicador para esses dois países 

corroboram os resultados do indicador de VF, uma vez que uma posição desfavorável em 

relação às reservas fez com que essas economias buscassem maior diversidade industrial, o 

que é demonstrado no indicador de VP. Entretanto, essa análise deve ser qualificada, pois 

se deve considerar também outros motivos para o México e a Indonésia serem mais 

diversificados economicamente do que os outros países, como motivos históricos de 

formação do país, sociais associados ou não à existência de classe média consumidora, 

entre outros. No México, o Oil Stabilization Fund foi criado com a intenção de minimizar o 

impacto das mudanças abruptas do preço do petróleo nas fontes permanentes de receita e 

nas finanças públicas. Se a receita das exportações do petróleo for menor do que a 

esperada, os gastos públicos podem ser financiados pelo Fundo – de acordo com uma 

quantia calculada a partir da receita do Fundo no ano anterior. Se as necessidades 

excederem essa quantia, cortes nos gastos devem ser feitos para complementar o que o 

fundo não pôde pagar.  

 A Indonésia, com uma posição produtiva em relação aos recursos petrolíferos 

considerada favorável, tinha, em 1986, apenas 7% de seu PIB atrelado ao setor petrolífero. 

Em 1988, o VA do país caiu para 6%, e subiu para 8% em 1990, caiu de novo para 4% em 

1996 e se estabilizou em 5% de 2002 a 2004, quando subiu para 6%. Em 2005, essa relação 

foi de 8% e, finalmente, em 2006, foi de 6%. É importante destacar as características 

especiais da economia Indonésia, sendo esta a mais diversificada entre os membros da 

OPEP. O gráfico 28 demonstra a evolução da VP da Indonésia e as oscilações do preço de 

seu óleo principal no mercado. Pode-se perceber que apesar de o preço do petróleo estar 

continuamente subindo, não há um aumento da VP, pelo contrário, ela chega a cair de 2005 

para 2006, resultado não só do declínio da produção de petróleo da Indonésia, mas também 

de sua maior diversificação econômica. 
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Gráfico 28: VP x Preço Minas – em dólares. Fonte: Elaboração própria a partir de 

OPEP, 2008 

 

 Já o Brasil, dentro da classificação da metodologia proposta, encontra-se em uma 

posição de neutra a favorável em relação a sua Vulnerabilidade Produtiva. Em 2005, 

segundo os últimos dados disponíveis, o valor agregado do setor petróleo representou 

apenas 1,41% do PIB, o que colocaria o país em uma situação extremamente favorável.  

 Assim, a partir da análise do indicador de VP pode-se perceber que o crescimento 

das economias dos países da OPEP tem sido uma constante: foi de 3,0% em 2001; 4,1% em 

2002; 6,4% em 2003; 5,5% em 2004 e 6,0% em 2006 (IMF, 2007). Tal fato explica 

principalmente pela forte entrada de capitais provenientes dos altos preços do óleo e à 

entrada de investimentos estrangeiros. Apostando nessa alta de preços, alguns países vêm 

colocando em funcionamento programas para incrementar suas estruturas sociais e físicas; 

também vêm construindo colchões econômicos no setor financeiro e aumentando as 

práticas de gerenciamento de risco, visando reduzir os impactos da alta volatilidade do 

preço do petróleo, como nos casos do Kuwait e da Indonésia.  

 O mercado apertado65, aliado ao fato de que muito da oferta de óleo mundial está 

em regiões consideradas instáveis, faz com que o mercado internacional de petróleo seja 

extremamente suscetível a interrupções curto prazo.  Além disso, a questão da necessidade 

                                                 
65 De forma geral, é possível visualizar duas posições de mercado relacionadas à oferta e à demanda: mercado 
apertado e mercado folgado. Quando a capacidade de produção (mundial) de óleo está muito próxima da sua 
demanda, ou seja, essa relação é aproximadamente 1, o mercado é dito apertado. Já quando o mercado está 
folgado significa que a capacidade de produção não está próxima de sua demanda, permitindo uma maior 
margem de manobra em termos de preços e estoques. 
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da diversificação da economia é uma constante em todos os países da OPEP (a Indonésia é 

uma exceção), assim como o incentivo à participação do setor privado na economia e na 

sociedade, e a criação de mecanismos financeiros de proteção econômica à volatilidade dos 

preços (como no caso do Kuwait, do Qatar e da Argélia). 

A fragilidade desse indicador pode ser percebida, de uma forma geral, ao se 

compararem os indicadores de vulnerabilidade produtiva dos países da OPEP antes e após o 

aumento dos preços do petróleo em 2004. O aumento da arrecadação do setor então, é dado 

pelo aumento dos preços no mercado internacional, do que pelo aumento da atividade 

econômica propriamente dita. 

Cabe aqui mencionar que no momento em que um país exportador de petróleo 

investe em setores como o petroquímico ou de refino, como a Arábia Saudita, por exemplo, 

ocorre, na verdade, uma verticalização desta economia (visando à agregação de valor). Isso 

não pode ser considerado uma diversificação per se, uma vez que o insumo básico desses 

novos segmentos industriais será ainda o petróleo (vide KUPFER; HASENCLEVER, 

2002). Os insumos produzidos no setor do petróleo – óleo e gás natural – alimentam o resto 

da economia dos países membros da OPEP como insumos intermediários, incluindo óleo 

cru para o setor de refino, e gás natural e seus líquidos para a indústria petroquímica, assim 

como óleo e gás como combustíveis para a geração elétrica. Essa verticalização da 

economia através do uso do mesmo insumo, o petróleo, tem sido de particular importância 

para o desenvolvimento do setor manufatureiro nos países exportadores de petróleo no 

Oriente Médio, assim como para o aumento do PIB nesses países. 

A primeira forma de contribuição para o aumento do PIB veio mediante o refino, 

que foi visto como o caminho natural para o desenvolvimento da indústria nesses países. A 

capacidade de refino desses países se expandiu de 2,2 mbd em 1975, para 5,7 mbd em 

2003; e 9,6 em 2006 (MONEEF, 2006; OPEP, 2007). A segunda forma de contribuição 

veio por meio do desenvolvimento da indústria petroquímica. Depois do primeiro choque 

do petróleo (1973/1974) houve um aceleramento do desenvolvimento deste setor, resultado 

de políticas governamentais mais liberais para o incentivo do uso do petróleo como motor 

da diversificação econômica e das várias alianças que se formaram entre o setor público e o 

privado, ou seja, entre as emergentes companhias nacionais de petróleo (ou petroquímica) e 

as grandes empresas (majors) internacionais do setor. Em 2004, por exemplo, o setor 
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manufatureiro representava 8% do PIB do Kuwait, sendo que desses 8%, 76% advinham do 

setor refino ou petroquímico. Neste mesmo ano, na Arábia Saudita a manufatura respondia 

por 10% do PIB do país, e desse total 38% advinham do setor de refino ou petroquímico 

(MONEEF, 2006). Dessa forma, apesar de alguns autores (DOE, 2007; IMF, 2006) 

recriminarem a diversificação econômica a partir da agregação de valor partindo do mesmo 

insumo, neste caso a ligação entre o setor do petróleo e o desenvolvimento econômico local 

nos países membros da OPEP tem gerado efeitos positivos, principalmente porque essas 

indústrias são orientadas para a exportação. 

 

4.3 Indicadores de Vulnerabilidade Comercial 

 Dada a metodologia apresentada no capítulo 2, os resultados para a VC são 

apresentados no quadro 8 e comparados no gráfico 29. 

 

Quadro 9: Cálculos do Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Países 
Score 

3.1 

Peso 

relativo 

3.1 

Score 

3.2 

Peso 

relativo 

3.2 

Cálculo 
Indicador de Vulnerabilidade 

Comercial 

Angola 1,0 87 5,0 13 (1,0x87)+(5,0x13) 1,50 

AS 1,0 87 5,0 13 (1,0x87)+(5,0x13) 1,50 

Argélia 2,0 87 5,0 13 (2,0x87)+(5,0x13) 2,38 

EAU 3,0 87 1,0 13 (3,0x87)+(1,0x13)) 2,75 

Indonésia 4,0 87 3,0 13 (4,0x87)+(3,0x13)) 3,88 

Irã 1,0 87 5,0 13 (1,0x87)+(5,0x13) 1,50 

Iraque 1,0 87 5,0 13 (1,0x87)+(5,0x13) 1,50 

Kuwait 1,0 87 3,0 13 (1,0x87)+(3,0x13) 1,25 

Líbia 1,0 87 2,0 13 (1,0x87)+(2,0x13) 1,13 

Nigéria 1,0 87 4,0 13 (1,0x87)+(4,0x13) 1,38 

Qatar 1,0 87 1,0 13 (1,0x87)+(1,0x13) 1,00 

Venezuela 2,0 87 5,0 13 (2,0x87)+(5,0x13) 2,38 

Brasil 4,0 87 5,0 13 (4,0x87)+(5,0x13) 4,13 

México 4,0 87 2,0 13 (4,0x87)+(2,0x13) 3,75 

Noruega 3,0 87 2,0 13 (3,0x87)+(2,0x13) 2,88 
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Indicadores de VC

Qatar

Líbia
Kuwait

AS

Iraque
Irã

Argélia
Venezuela

EAU
Noruega

México

Indonésia
Brasil

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

 

Gráfico 29: Indicadores de VC – Comparações. Fonte: Elaboração própria 

 

 No que se refere à Vulnerabilidade Comercial, que visa medir a participação das 

exportações de petróleo no total das exportações do país, à exceção da Indonésia, do 

México e do Brasil, todos os demais países analisados demonstraram um grau significativo 

de vulnerabilidade a este agregado. Em outras palavras, suas exportações são extremamente 

sensíveis a mudanças no mercado internacional de petróleo. É particularmente 

impressionante a concentração do setor petrolífero nas exportações do Qatar, Líbia, Kuwait 

e Nigéria. Junto a este indicador vinculou-se também um índice de concentração de destino 

de exportação. Sendo assim, como explicitado no capítulo 1, o indicador de VC é composto 

por dois subindicadores: o percentual das exportações do setor petrolífero no total das 

exportações do país, e o índice de concentração do destino dessas exportações. 

 No que se refere à VC, a situação do Qatar foi classificada como extremamente 

desfavorável. O país apresentou, em 2006, 79% de suas exportações derivadas do setor de 

hidrocarbonetos (em especial, gás natural). Mesmo não sendo o resultado mais alto entre os 

países estudados, no que diz respeito às exportações de petróleo, 99% das exportações do 

país são destinadas à região da Ásia, o que o deixa sensível a eventos de ordem econômica 

e financeira não só no Qatar, mas também nos países da Ásia, seus únicos importadores. 

Historicamente, nos anos 1980, as exportações do setor petrolífero oscilaram de 93% a 

escala de vulnerabilidade 
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77%. Nos anos de 1990, foram um pouco maiores, 93%, caindo para 69% em 2000 e 2001, 

63% em 2002, e voltou a subir em 2003, 67%. Daí, juntamente com a escalada dos preços, 

a participação de hidrocarbonetos na pauta de exportações do país só aumentou: 75% em 

2004, 76% em 2005 e os já mencionados 79% em 2006. Depreende-se também, da análise 

da VC do Qatar, que os preços altos tiveram um efeito semelhante ao da Doença Holandesa 

(não há aqui uma análise nem do impacto desse feito no câmbio e nem dos preços relativos 

no país), uma vez que o país passou a se aproveitar dos patamares estabelecidos para 

exportar mais petróleo em detrimento de investimentos em diversidade industrial. O gráfico 

30 demonstra a desequilibrada distribuição das exportações de petróleo do Qatar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Distribuição das Exportações de Petróleo - Qatar, 2006 

 

 Em segundo lugar, e em uma situação também classificada como extremamente 

desfavorável, está a Líbia, onde 99% de todas as receitas advindas das exportações derivam 

do setor de petrolífero.  Essas receitas e sua pequena população dão à Líbia o PIB per 

capita mais alto da África e permitem ao Estado líbio investimentos em fundos de 

aposentadoria e educação. Mesmo assim, a participação do petróleo na pauta de 

exportações do país nos anos 1980 foi, em média, 98%, apresentando uma pequena queda 

em 1990, 81%. Independentemente da vulnerabilidade do país em relação ao setor, o 

governo tem promovido também uma campanha nos últimos anos para reintegrar o país a 

economia capitalista global. Os setores de construção e não-petrolíferos também têm se 

expandido do simples processo de produtos agrícolas para a produção de petroquímicos, 

ferro, aço e alumínio. Dessa forma, pode-se perceber que, os frutos dessas reformas 

econômicas ainda não foram percebidos na Líbia, já que desde 2002 o total das exportações 
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do setor petrolífero tem oscilado entre 92% e 96% do total das exportações do país. O 

gráfico 31 mostra a distribuição dos destinos de exportação de petróleo do país, especial 

dessaque aos 85,29% destinados à Europa Ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Distribuição das Exportações de Petróleo – Líbia, 2006 

 

 Por sua vez, a VC do Kuwait também é classificada como extremamente 

desfavorável. O país é um dos maiores exportadores mundiais de gás natural e óleo cru, e, 

como conseqüência, o setor petroquímico também ganhou destaque no país. Nos anos 

1980, a participação do petróleo nas exportações do Kuwait oscilou entre 87% e 91%. Com 

o fim da Guerra do Golfo, o Kuwait gastou mais de cinco bilhões de dólares no reparo da 

infra-estrutura petrolífera avariada durante a guerra. Com a economia do Kuwait restrita ao 

petróleo como seu principal insumo e mote de seu desenvolvimento, o governo autorizou 

em maio de 1999 uma série de medidas para estimular a vinda de investimentos 

estrangeiros e a flexibilidade do setor comercial. A redução das taxas cobradas a empresas 

estrangeiras, o estreitamento de relações bilaterais com outros países, a permissão de 

estrangeiros terem ações em empresas kuwaitianas e de operarem na Bolsa de Valores do 

país, a atualização da lei de companhia comercial e a privatização das Linhas Aéreas do 

Kuwait ou Jazeera Airways e Kuwait Airways (KU) foram as principais medidas adotadas. 

Mesmo assim, o país ainda não começou a colher os frutos desses investimentos no que diz 

respeito à maior diversificação industrial, já que desde 2002 o petróleo tem representado 

entre 92% e 96% da pauta de exportações do país. Ainda dentro da análise do Kuwait, 
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pode-se perceber que sua vulnerabilidade comercial é também qualificada como alta no que 

concernem os destinos de suas exportações: 82% dessas são direcionadas ao mercado 

asiático, o que deixa a economia kuwaitiana sensível a eventos de ordem econômica e 

financeira não só em seu próprio país, mas também nos países da Ásia, seus principais 

importadores (gráfico 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Distribuição das Exportações de Petróleo – Kuwait, 2006 

 

 Ainda dentro de uma classificação tida como extremamente desfavorável está a 

Nigéria, que apresentou, em 2006, 100% de sua pauta de exportações atrelada ao setor 

petrolífero. Ou seja, toda a receita de exportações obtidas com o comércio internacional 

veio do setor petrolífero. Nos anos 1980, esse percentual oscilava entre 91% e 96%, nos 

anos 90 entre 92% e 97%. Os governos militares, que sempre foram uma característica 

política da Nigéria, não conseguiram diversificar a economia para diminuir a 

vulnerabilidade dp país em relação ao setor de hidrocarbonetos. No ano 2000, o percentual 

de exportações de petróleo dentro do total de exportações caiu para 76%, mas voltou a subir 

em 2001 para 97%, e estabilizou-se em 92% durante os anos de 2002 e 200366. A partir de 

2004, o índice voltou a subir para 95% e 98% em 2005. Além disso, 70% das exportações 

de hidrocarbonetos da Nigéria são direcionados para a América do Norte (gráfico 33). Faz-

se mister destacar que grupos guerrilheiros locais (MEND - Movement for Emancipation of 

the Niger Delta) têm atacado de forma sistemática instalações industriais de empresas 

                                                 
66 Em 2003 ocorreram as eleições na Nigéria que retornaram o poder às mãos dos civis na pessoa do seu 
Presidente Obasanjo. 
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petrolíferas, inclusive com o seqüestro de trabalhadores e ataques piratas a navios de 

transporte de gás natural (STRATFOR, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Distribuição das Exportações de Petróleo – Nigéria, 2006 

 

 O caso de Angola é emblemático nesse aspecto, uma vez 98% da renda em moeda 

estrangeira que aporta no país vem das exportações de hidrocarbonetos. Analisando os 

percentuais de exportações de petróleo calculados para os anos anteriores, percebe-se que 

mesmo antes da sua entrada na OPEP (janeiro de 2007), a pauta de exportações de Angola 

já sinalizava uma alta vulnerabilidade às exportações do recurso, oscilando de 87% em 

1988 a 100% em 2002, e caiu para 98% em 2005 e 2006. Além de 26 anos de guerra Civil 

que solaparam a indústria nacional (denotando a baixa diversidade industrial do país), dos 

dados obtidos pode-se depreender que a estratégia do governo de Angola foi a de 

aproveitamento da onda de preços altos que ocorreu até outubro de 2008 (EIA, 2007). As 

considerações gerais de estratégias de cotas de produção, níveis de oferta e preço, assim 

como investimentos dos países da OPEP serão discutidas no próximo capítulo de análise 

geral que convergirá todos os indicadores construídos país a país em um gráfico de radar, 

visando construir perfis de estratégias de tomada de decisões dos países. Ainda dentro da 

análise de Angola, pode-se perceber que sua vulnerabilidade comercial é também 

classificada como alta no que concerne aos destinos de suas exportações: 53% dessas são 

direcionadas ao mercado norte-americano, o que deixa a economia angolana sensível a 

eventos de ordem econômica e financeira não só em seu próprio país, mas também nos 

países da América do Norte, seu principal importador (gráfico 34). 
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Gráfico 34: Distribuição das Exportações de Petróleo – Angola, 2006 

 

 Em seguida, a Arábia Saudita, em uma situação classificada como também 

extremamente desfavorável, apresentou, em 2006, 90% de toda receita obtida com 

exportações no país derivadas das exportações de petróleo. É importante destacar que a 

Arábia Saudita é o maior produtor da OPEP, 9 milhões de b/d, ou seja, responsável por 

30% de toda produção do grupo, o que a torna um membro swing, aquele capaz de 

aumentar ou restringir sua produção com relativa facilidade visando atender a necessidade 

da produção total da OPEP, a chamada call on OPEP67: impende notar que os cortes de 

produção, usados como instrumentos de controle de preços, funcionam, mas são 

ferramentas imprecisas, que podem levar a profundos e imprevisíveis efeitos colaterais, 

incluindo instabilidade do mercado e distorção do comportamento econômico (KOHL, 

2002).  Nos anos 1980 as exportações de petróleo da Arábia Saudita se situaram entre 98% 

a 83% do total da pauta de exportações do país, e nos anos 1990 esse percentual estava em 

torno de 90%. Em 2000, tal percentual foi de 91%, caindo para 88% em 2001, patamar por 

onde se manteve até 200468. Em 2005, a participação do setor petróleo nas exportações da 

Arábia Saudita subiu para 94%, e voltou a cair em 2006 (90%). Em relação à concentração 

de destinos de suas exportações, 56% das vendas internacionais de hidrocarbonetos da 

Arábia Saudita se destinam aos países da região Ásia-Pacífico (gráfico 35). 

                                                 
67 Call on OPEC é a parte da produção que toca à OPEP calculada como a diferença aritmética entre o total da 
demanda mundial de petróleo e o montante da produção não-OPEP.  
68 Vale mencionar que, de 1999 a 2003, a Arábia Saudita também manteve o mesmo valor declarado para suas 
reservas de petróleo.  

53,16% 

8,83%

3,90% 

0,00% 

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

América do Norte Europa Ocidental Ásia-Pacífico
 



 147 

 Ainda dentro de uma classificação considerada extremamente desfavorável, o 

Iraque, conhecidamente o membro outsider da OPEP69, teve, em 2006, 98% de suas 

receitas de exportação derivadas do setor petrolífero. Nos anos de 1980, anos da  época da 

Guerra Irã-Iraque, esse percentual ficou entre 92% e 97%. Nos anos 1990, tal percentual 

manteve-se em constantes 93%, durante a invasão ao Kuwait. Nessa invasão – conhecida 

como Campanha Tempestade no Deserto -, o preço do barril do óleo bruto subiu de US$ 

16,00 para mais de US$ 28,00, e chegou a U$S 34,00 no final de 1990. As Nações Unidas 

aprovaram o uso de força contra o Iraque, o que gerou um colapso no abastecimento 

mundial de 4,3 milhões b/d – referentes às produções do Iraque e do Kuwait. A reação da 

indústria e dos governos foram medidas de eficiência energética ainda mais rígida para os 

automóveis e o uso dos estoques de segurança.  

 

20,83% 

0,93% 

14,61%

4,27% 3,08%

56,29%

0,00% 

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

América do Norte América Latina Europa Ocidental Oriente Médio África Ásia-Pacífico
 

Gráfico 35: Distribuição das Exportações de Petróleo - Arábia Saudita, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Não se submete às quotas de exportação impostas pela Organização. 
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 O Irã, por sua vez, em 2006, teve 93% de sua pauta de exportação composta de 

hidrocarbonetos, o que o colocou também dentro de uma classificação considerada 

extremamente desfavorável. Da trajetória do percentual de exportações de petróleo dentro 

do total de exportações dos países, pode-se perceber que houve uma tentativa de 

diversificação de sua pauta de exportações nos anos 80, muito devido ao aquecimento 

econômico proporcionado pela guerra Irã x Iraque, cujos esforços econômicos lograram 

levar o país de uma situação de 94% de VC em 1983 para 78% em 1988. A política externa 

iraniana baseia-se em dois princípios: eliminar influências externas na região 

(especialmente os EUA, com quem não mantém relações diplomáticas desde a Revolução 

Iraniana, 1979) e manter contatos estreitos com países em desenvolvimento e não-alinhados 

(aos EUA). Foi também após a Revolução Iraniana que os investimentos estrangeiros 

caíram muito no país, denotando um fechamento ainda mais severo da economia. Nos anos 

90, 87% das exportações do país estavam atreladas ao setor petrolífero, e este índice caiu 

até 68% em 2002, mas voltou a subir quando dos sucessivos aumentos dos preços do óleo 

cru no mercado internacional. É possível então correlacionar que os preços altos tiveram 

levou o Irã à armadilha da especialização, uma vez que o país passou a se aproveitar desses 

novos patamares estabelecidos para exportar mais petróleo em detrimento de investimentos 

em diversidade industrial (além do petróleo, o país exporta tapetes e frutos secos). O 

gráfico 36 demonstra a distribuição dos destinos de exportação do Irã, valendo o destaque à 

região Ásia-Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: Distribuição das Exportações de Petróleo – Irã, 2006 
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 Já em uma posição de desfavorável a neutra se encontra a Argélia. Nos anos 1980, a 

participação do setor petrolífero no total de exportações do país variou de 63% a 76%. Nos 

anos 1990, manteve os mesmos níveis de 63%. A partir de 2000, esse percentual vem 

subindo, ano após ano: 65% em 2000, 66% em 2002, 68% em 2003, 71% em 2004 e 71% 

em 2005. Finalmente, em 2006, esse percentual foi de 72%. É importante destacar que os 

72% de resultado da Argélia deve ser qualificado, já que é um percentual 

consideravelmente alto. Entretanto, como os resultados dos demais países é ainda mais alto, 

dando uma tendência na interpolação que enviesa a análise. Desde 2000, as finanças 

argelinas têm se beneficiado dos preços do petróleo e de uma política fiscal apertada por 

parte do governo, que levou a um grande aumento no excedente comercial, a máximos 

históricos nas reservas de divisas e a uma redução na dívida externa. Os esforços do 

governo para diversificar a economia mediante a atração de investimento estrangeiro e 

doméstico fora do setor energético tem tido pouco sucesso na redução do elevado nível de 

desemprego e na melhoria do nível de vida da população argelina. Vale notar que 53% das 

exportações da Argélia se destinam aos EUA (vide gráfico 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37: Distribuição das Exportações de Petróleo – Argélia, 2006 

  

 Já em uma posição de neutra a favorável do ponto de vista comercial se encontra, na 

seqüência, a Venezuela. As exportações de seus óleos ultrapesados foram responsáveis por 

oscilantes 83% a 99% de suas receitas de exportação. Nos anos 1990 está média cai a 80%, 

seguindo uma tendência de queda em 2000, 78%. Já em 2001, atinge os 74%, mas volta a 
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subir em 2002 para 80%. É importante destacar que a greve dos petroleiros na Venezuela 

em 2003 retirou 2 milhões de b/d do mercado internacional (EIA, 2007). Em 2004, o 

percentual de exportações de petróleo foi de 82%, em 2005, 87% e 74% em 2006. Assim 

como o Iraque, a Venezuela tem uma distribuição mais homogênea em relação à 

concentração de seus destinos de exportação: 46% se destinam à América do Norte, 37% à 

América Latina e 11% à Europa Oriental (vide gráfico 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38: Distribuição das Exportações de Petróleo – Venezuela, 2006 

  

 Com sua forte vocação petrolífera estão os EAU segundo a metodologia aqui 

desenvolvida, uma posição em relação ao indicador de VP classificada como de 

desfavorável a neutra em relação ao volume de petróleo na sua pauta de exportações. Nos 

anos 1980, esse índice variou entre 85% em 1983, 68% em 1986 – ano do contra-choque do 

petróleo – e caiu ainda mais em 1988,  para 62%. Em 1996, esse índice cai para 45%, 

demonstrando uma maior diversificação industrial do país. É nessa época também que o 

país começou a despontar como um pólo turístico alavancado por fortes investimentos no 

setor. Qualquer empreendimento ou lucro é totalmente isento de impostos ou taxas em todo 

o território nacional, com isso, o país consegue atrair investimentos do mundo inteiro, 

principalmente de grandes economias. O Estado arrecada fundos mediante suas estatais, 

como as empresas de petróleo e como as companhias aéreas Emirates e Al Etihad, adotando 

um sistema de arrecadação que lembra aspectos da Suíça e de Mônaco. No ano 2000, o 

percentual de petróleo nas exportações do país aumenta para 52%, voltando a cair em 2001 
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para 46%, 42% em 2002, e ainda 38% em 2003. A partir daí, como em vários outros países-

membros da OPEP, os EAU começam a apresentar um maior percentual de exportações de 

petróleo, devido ao significativo aumento de preços do óleo bruto no mercado 

internacional. Em 2004, esse percentual foi de 42%, 45% em 2005 e 51% em 2006. O que 

exacerba o indicador de VC do país ainda é a concentração dos destinos de suas 

exportações (gráfico 39): 97% dessas se destinam à região da Ásia, o que deixa a economia 

dos Emirados sensível a eventos de ordem econômica e financeira não só em seu país, mas 

também nos países da Ásia, seus únicos importadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39: Distribuição das Exportações de Petróleo – EAU, 2006 

  

 Na seqüência, em posição praticamente neutra do ponto de vista comercial, está a 

Noruega. No conjunto de países que estão sendo analisados nessa tese, este é o único 

considerado desenvolvido. Sob uma perspectiva histórica, em 1983, o setor petrolífero 

representava 34,41% das exportações totais do país. Esse total caiu em 1986 para 27,16%, e 

ainda para 22,50% em 1988. A partir dos anos 1990 esse índice voltou a subir para 29,95%, 

37,20% em 1996 e 44,48% em 2000. Em 2001, voltou a cair para 42,04%, 40,83% em 2002 

e 40,16% em 2003. A partir de então, com o aumento dos preços do mercado internacional, 

esse percentual voltou a subir: para 42,51% em 2004, 45,21% em 2005 e 45,36% em 2006. 

Vale destacar que pelo senso comum, ter 45% de suas exportações atreladas a um produto 

apenas é considerado um estado vulnerável. Entretanto, deve-se relativizar esta análise uma 
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vez que os índices dos outros países analisados são mais altos do que o da Noruega, o que 

enviesa a análise.  

 Com a qualidade de vida mais elevada do mundo, os noruegueses preocupam-se 

bastante com o futuro, quando suas reservas de petróleo começarem a se depletar (vide 

gráfico 40). Conseqüentemente, a Noruega tem acumulado os seus excedentes orçamentais, 

derivados do petróleo, em um fundo governamental que investe no exterior e que em 2003 

foi avaliado em US$ 114 bilhões. O gráfico 41 mostra a distribuição dos destinos das 

exportações da Noruega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40: Produção e Projeção de Produção de óleo bruto – Noruega. Fonte: IMF, 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41: Distribuição das Exportações de Petróleo – Noruega, 2006 
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 O México, em seguida, se encontra em uma posição praticamente favorável do 

ponto de vista comercial. Analisando o percentual de exportações de petróleo no total das 

exportações do país, pode-se perceber que esse indicador vem decaindo desde 1983. Neste 

ano, o percentual foi de 76,5%, aumentou para 88,2% em 1986 e 73,2% em 1988. Uma 

queda foi observada em 1990 para 37,4%, 26,2% em 1996, 16,7% em 2000. Em 2001 subiu 

um pouco para 18,3%, subindo ainda mais em 2002, 19,4%. Em 2003, esse índice foi de 

19,9%, caiu em 2004 para 17,8%, em 2005 15,7% e, finalmente, em 2006 foi de 13,7%. 

Essa queda das exportações de petróleo do México é explicada pelo declínio da produção 

do campo de Cantarell, que nos primeiros meses de 2008, por exemplo, decaiu em 9,2% 

(STRATFOR, 2008). Segundo o governo do país, o problema básico está na necessidade de 

modernização da indústria de energia, uma vez que a Pemex é incapaz, tanto tecnológica 

quanto financeiramente, de fazê-lo. O gráfico 42 ilustra a distribuição das exportações de 

petróleo do México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42: Distribuição das Exportações de Petróleo – México, 2006 
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percentual ficou em 12%, e permaneceu no patamar de 11% de 2002 a 2005. Em 2006, a 

participação do setor petróleo nas exportações da Indonésia foi de 16%. Aliada às suas 

também decrescentes reservas, a vulnerabilidade da economia da Indonésia a sua produção 

de petróleo é a menor de todos os países da OPEP. Conjectura-se, inclusive, que o país 

passe do status de exportador de petróleo para importador de petróleo em muito pouco 

tempo, o que não garante seu lugar como membro da OPEP. Por isso, a metodologia 

proposta confere a esse país uma posição favorável no que concerne a sua VC. O gráfico 43 

demonstra a distribuição dos destinos de exportação de petróleo da Indonésia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43: Distribuição das Exportações de Petróleo – Indonésia, 2006 
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compor os blendings para as refinarias nacionais. Entretanto, as novas descobertas do pré-

sal nacional tem despertado os interesses exportadores do país.  

 Neste ponto, o leitor pode levantar a seguinte questão: como esses países 

administram a volatilidade dos preços de uma commodity em economias que dependem tão 

fortemente das receitas geradas pela venda de seus recursos naturais? Como explicado na 

seção anterior, há inúmeras instituições e instrumentos econômicos que podem reduzir a 

exposição dos governos aos riscos originados pela volatilidade dos preços. Instituições 

financeiras, tais como fundos de estabilização ou fundos de poupança, podem funcionar 

como uma reserva para proteger o orçamento. Podem contar com alternativas de hedge 

como mercados futuros, opções e outros derivativos que protejam os governos. O custo 

para reduzir os riscos, entretanto, equivale a abrir mão de parte das receitas quando os 

preços do petróleo e do gás natural estiverem inesperadamente altos, e nem sempre os 

governos estão dispostos a abrir mão dessa “sorte inesperada” (DODD, 2007 in TSALIK; 

SCHIFFRIN, 2005). 

 Segundo a OFID (THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 

2006), um ambiente de preços altos de petróleo é importante por dois motivos: primeiro, 

gera recursos financeiros suficientes para investir em upstream e downstream, e com isso, 

receber retornos maiores. Segundo, tal fato reposiciona o setor nessas economias, tanto 

como provedor de receitas quanto como veículo de diversificação. Segundo ainda este 

mesmo órgão, a finitude do petróleo e a propriedade estatal do mesmo nos países-membros 

fazem com que a alocação e o uso das receitas mediante as gerações, a intervenção estatal 

na economia e as tardias respostas das iniciativas e políticas governamentais sejam centrais 

no desenvolvimento e crescimento econômico dos países (OFID, 2006). 

 Com a análise deste Indicador de Vulnerabilidade Comercial pode-se perceber que, 

a fim de atingir desafios futuros, será necessário que as economias dos países-membros da 

OPEP se transformem de hidrocarboneto-intensivas em mais diversificadas e de fechadas 

em economias mais abertas e integradas não só com o mundo árabe, mas também 

globalmente. Entretanto, devido ao peso do setor petrolífero nessas economias em termos 

de PIB, balança comercial e de pagamentos, e crescimento econômico geral, o setor 

continuará a ser central para o sucesso dos ajustes econômico-financeiros. 
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3.4 Indicadores de Vulnerabilidade Macroeconômica 

 Dada a metodologia apresentada no capítulo 3, os resultados para a VM são 

apresentados na quadro 9  e comparados no gráfico 44. 

 

Quadro 9: Cálculos do Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Países 
Score 

4.1 

Peso 

relativo 

4.1 

Score 

4.2 

Peso 

relativo 

4.2 

Cálculo 

Indicador de 

Vulnerabilidade 

Macroeconômica 

Angola 3,0 86 0,0 14 (3,0x86)+(0,0x14) 2,57 

AS 3,0 86 4,0 14 (3,0x86)+(4,0x14) 3,14 

Argélia 5,0 86 0,0 14 (5,0x86)+(0,0x14) 4,29 

EUA 4,0 86 4,0 14 (4,0x86)+(4,0x14) 4,00 

Indonésia 1,0 86 1,0 14 (1,0x86)+(1,0x14) 1,00 

Irã 3,0 86 1,0 14 (3,0x86)+(1,0x14) 2,71 

Iraque 0,0 86 0,0 14 (0,0x86)+(0,0x14) 0,00 

Kuwait 5,0 86 4,0 14 (5,0x86)+(4,0x14) 4,86 

Líbia 5,0 86 0,0 14 (5,0x86)+(0,0x14) 4,29 

Nigéria 4,0 86 0,0 14 (4,0x86)+(0,0x14) 4,43 

Qatar 3,0 86 4,0 14 (3,0x86)+(4,0x14) 3,14 

Venezuela 1,0 86 1,0 14 (1,0x86)+(1,0x14) 1,00 

Brasil 1,0 86 2,0 14 (1,0x86)+(2,0x14) 1,14 

México 3,0 86 3,0 14 (3,0x86)+(3,0x14) 3,00 

Noruega 1,0 86 5,0 14 (1,0x86)+(5,0x14) 1,57 
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Indicadores de VM
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Gráfico 4470: Indicadores de VM – Comparações. Fonte: Elaboração própria 

  

 Este quarto indicador de vulnerabilidade socioeconômica visa avaliar o grau de 

confiabilidade de um país em honrar seus compromissos financeiros. Para tanto, o 

indicador foi dividido em dois subindicadores: a razão entre a Dívida Pública e o PIB e um 

índice de alavancagem financeira.  A idéia é avaliar o peso do endividamento dos estados 

face a sua capacidade de geração de riqueza, que, em sua maioria, está intrinsecamente 

relacionada ao setor petrolífero. As derivações que podem ser feitas a partir da análise da 

robustez financeira do país dizem respeito à, por exemplo, atração de investimentos 

estrangeiros nas áreas de P&D e à velocidade de mitigação desses países a possíveis 

choques externos. Notadamente Angola, Nigéria e Brasil são áreas de fronteira exploratória 

que têm atraído a atenção de investidores internacionais.  

 Dessa forma, o Iraque aparece em destaque com atribuição de um score zero, uma 

vez que não foram encontrados dados disponíveis sobre sua dívida pública. Entretanto, em 

relação a sua dívida externa, cabe ressaltar que o país esteve livre de dívidas externas até 

1980 (e contava, em 1980, com reservas externas na ordem de US$ 35 bilhões), quando do 

                                                 
70 Como dito anteriormente, a CIA foi utilizada como fonte de dados devido a uniformização e padronização 
dos seus conceitos e cálculos dos indicadores, mesmo levando-se em consideração não tratar-se de uma fonte 
primária de informação. 

escala de vulnerabilidade 
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início da guerra com o Irã. Desde então o país tem se endividado, e estima-se que hoje em 

dia sua dívida externa esteja na ordem de US$ 108 bilhões (SANFORD et al. 2003). 

 Já a Indonésia desponta em uma posição classificada como extremamente 

desfavorável, uma vez que sua dívida pública representa 38,6% de seu PIB (2006). Além 

disso, a classificação da Indonésia pela Moody´s (como apresentado na discussão 

metodológica do capítulo 1) foi de Ba2 o que significa um investimento considerado de 

risco por esta agência e conforme adotado por esta metodologia. Entretanto, o governo da 

Indonésia tem depletado seus recursos naturais de forma eficiente, promovendo 

crescimento e diversificação econômica (MEHRARA E OSKOUI, 2006). 

 Em igual classificação, ou seja, extremamente desfavorável, está a Venezuela, onde 

a dívida pública representou 24% de seu PIB em 2006. A classificação da alavancagem 

financeira do país foi B1, o que também o coloca em um patamar de investimento de risco. 

É importante considerar aqui as questões de ordem política por trás das ações do governo 

venezuelano em relação ao seu setor petrolífero, o que tem levado à redução de 

investimentos externos no país e a nacionalização de instalações de E&P (STRATFOR, 

2008). 

 Ainda em uma classificação considerada extremamente desfavorável se encontra o 

Brasil, cuja dívida pública representa 46% de seu PIB. Entretanto, em 2008, a classificação 

do Brasil pela Moody´s foi Baaa3, o que o coloca dentro do rol de países categorizados 

como de destino de investimentos, tanto nacionais quanto internacionais. Segundo o IPEA 

(2006), o fundamento dívida bruta do governo sobre o PIB e indicadores de governança 

(como o rating da Moody´s), assim como qualidade na regulação do setor (petrolífero, no 

caso), são importantes mitigadores da vulnerabilidade dos países emergentes a possíveis 

choques externos.  

 Na seqüência se encontra a Noruega, em uma posição de extremamente 

desfavorável a desfavorável. Em 2006, a dívida pública da Noruega representava 41% de 

seu PIB, apesar de o país ter a melhor classificação sob a ótica da Moody´s em termos de 

alavancagem financeira: Aaa. Nota-se assim que a análise do indicador deve ser 

relativisada em relação a este país, já que a saúde econômica de um país não está 

diretamente relacionada com seu nível de endividamento público, uma vez que não só a 

Noruega, mas outras grandes economias mundiais (países industrializados) também se vêm 
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com altos níveis de comprometimento de seus PIBs em relação às suas dívidas públicas 

(vide capítulo 1).  

 Partindo-se para a análise de posições de desfavoráveis a neutras está Angola, cuja 

dívida pública representa 26% do seu PIB. Já dentro do subindicador de alavancagem 

financeira o país alcançou score zero, visto que não há classificação para este em relação à 

sua robustez econômica nas agências de classificação de risco. Segundo o Banco Mundial 

(2007), o país precisa ajustar uma série de problemas internos de forma a se tornar uma real 

economia de mercado. Entre eles, reforçar o desempenho macroeconômico de forma a 

garantir algum nível de estabilização econômica sustentável e proteger a economia da 

volatilidade associada com os preços internacionais do petróleo, solucionar questões sobre 

governança e transparência em relação à gestão da riqueza mineral do país, promover o 

desenvolvimento do setor privado (o clima de negócios em Angola é tido como um dos 

menos propícios do mundo, e, qualquer estratégia para apoiar o crescimento do setor 

privado irá precisar promover reformas que sejam favoráveis à criação de um ambiente de 

negócios atraente) e melhorar a prestação dos serviços públicos de forma a conseguir 

aumentar o estado de bem-estar social mediante as despesas públicas e prestação de 

serviços sociais e econômicos (BANCO MUNDIAL, 2007). 

 Na ordem segue o Irã, cuja dívida pública representa 23,6% do seu PIB, mas a 

classificação pela Moody´s foi B2, o que o coloca em uma zona de risco para 

investimentos. Apesar de ter se recuperado da crise de 1990, o desempenho 

macroeconômico do Irã permanece volátil e sensível às flutuações dos preços do petróleo 

no mercado internacional. Uma política de reconstrução após o conflito com o Iraque se 

refletiu em um maciço endividamento externo do país. A austeridade econômica necessária 

para superar a crise diminuiu os níveis de crescimento do país e aumentou o desemprego. 

Além disso, a ausência de reformas estruturais manteve o Irã vulnerável financeiramente (e 

macroeconomicamente) às oscilações de preços do petróleo. Mesmo com a alta dos preços 

percebida a partir de 2003, não foram detectados no país esforços em prol de maiores 

reformas econômicas (PFC, 2002). 

 Segue o México, em uma posição classificada como neutra, cuja dívida pública 

representa 23,3% do PIB (CIA, 2008). Ademais, a classificação de risco do país em 2008 

foi A1, o que o coloca no rol dos países destino dos investimentos internacionais. 
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Entretanto, a situação do México em relação a seus recursos naturais, no caso o petróleo, 

deve ser qualificada, pois o declínio de seu maior campo produtor (Cantarell) é notório e 

poderá, já em 2008, afetar as receitas de exportação derivadas do setor petrolífero para o 

país.  

 O Qatar e a Arábia Saudita vêm logo em seguida, em posições classificadas de 

neutra a favorável. A dívida pública do Qatar representava 26,8% do PIB em 2006 (CIA, 

2008), e 32,2% na Arábia Saudita (CIA, 2008). As classificações de risco dos países foram 

Aa2 e Aa3 em 2008, respectivamente. 

 Os EAU aparecem em seguida, em uma situação classificada como favorável. A 

dívida pública do país representa apenas 16% de seu PIB (CIA, 2008), e sua classificação 

de risco, segundo a Moody´s é Aa2, ou seja, propícia a investimentos. 

 Em seguida, encontram-se a Líbia e a Argélia, em situações classificadas de forma 

muito semelhante, como de favorável a extremamente favorável. A dívida pública líbia 

representa apenas 5,4% do seu PIB (CIA, 2008). Já na Argélia, sua dívida representa 12,8% 

de seu PIB (CIA, 2008), mas em compensação ambos os países não participam da listagem 

de países potenciais recebedores de investimentos das agências de classificação de risco.  

 Em seguida, encontra-se a Nigéria, também em uma situação classificada como 

favorável do ponto de vista macroeconômico. Neste país, a dívida pública representa 15% 

do PIB (CIA, 2008), mas igualmente à Líbia e à Argélia, o país não participa da listagem de 

países potenciais recebedores de investimentos das agências de classificação de risco.  

 E por fim, em uma posição praticamente extremamente favorável está o Kuwait. A 

dívida pública representa apenas 8% do seu PIB (CIA, 2008) e a situação econômica atual o 

levou a ser classificado como Aa2 pela Moody´s, o que significa um país apto a recepção 

de investimentos estrangeiros. Seu crescimento econômico pode ser também explicado pelo 

crescimento do setor não-petrolífero. Dentro deste contexto, importa referir que as 

atividades das instituições financeiras contribuíram com a parcela mais elevada (33%) do 

crescimento no total do valor do setor não-petrolífero, durante o ano de 2005. As atividades 

de transportes, armazenagem e comunicações ficaram em segundo lugar no que diz respeito 

à sua contribuição relativa (27%) para o crescimento do total do valor desse setor, também 

durante o ano de 2005 (CENTRAL BANK OF KUWAIT, 2006).  
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 Foi possível perceber, a partir da avaliação do Indicador de VM - mesmo para 

países grandes exportadores de recursos naturais, que têm economias fracas e não-

diversificadas, e algumas, sem mecanismos de estabilização financeira (como analisado na 

VP) -, que o impacto das receitas petrolíferas em seus PIB faz com que a relação entre este 

e a dívida pública total do país não seja de grande expressividade. Assim, não foi possível 

derivar, de forma homogênea, que isso represente que investimentos nesses países sejam 

menos arriscados do ponto de vista de sua insolvência. Entretanto, o indicador foi 

considerado uma boa medida de avaliação quanto à percepção do risco-país, que buscou 

expressar o risco a que investidores estrangeiros estão submetidos quando investem em um 

determinado país. Quanto maior o risco, menor, a priori , a capacidade de o país atrair 

capital estrangeiro. Em conseqüência, maior é o prêmio com que seus instrumentos de 

dívida devem remunerar os investidores para compensá-los por assumir esse risco 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006). Assim as considerações tecidas pelo Banco 

Mundial (2007) para Angola podem ser validadas para outros países como a Venezuela, a 

Indonésia, a Nigéria, a Líbia e a Argélia, no que diz respeito a um reforço ao desempenho 

macroeconômico de forma a garantir algum nível de estabilização econômica sustentável e 

proteger a economia da volatilidade associada com os preços internacionais do petróleo, 

solucionar questões sobre governança e transparência em relação à gestão da riqueza 

mineral do país, promover o desenvolvimento do setor privado e melhorar a prestação dos 

serviços públicos de forma a conseguir aumentar o estado de bem estar social mediante 

despesas públicas e prestação de serviços sociais e econômicos (BANCO MUNDIAL, 

2007). 

 

3.5 Indicadores de Vulnerabilidade Fiscal 

 Dada a metodologia apresentada no capítulo 2, os resultados para a VFS são 

apresentados na quadro 10 e comparados no gráfico 45. 
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Quadro 10: Cálculos do Indicador de Vulnerabilidade Fiscal 

Países Indicador de Vulnerabilidade Fiscal 

Angola 1,0 

AS 1,0 

Argélia 1,0 

EAU 1,0 

Indonésia 5,0 

Irã 1,0 

Iraque 1,0 

Kuwait 1,0 

Líbia 1,0 

Nigéria 5,0 

Qatar 1,0 

Venezuela 5,0 

Brasil 5,0 

México 5,0 

Noruega 1,0 

Qatar
Iraque
Irã
Angola
Líbia
Argélia
Noruega
AS
EAU
Kuwait

Nigéria
Venezuela

México
Brasil

Indonésia

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
 

 

Gráfico 45: Indicadores de VFS – Comparações 
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Este quinto indicador de vulnerabilidade fiscal foi construído para complementar a 

análise macroeconômica no que diz respeito à posição de um governo nacional dependente 

da produção de petróleo em relação à arrecadação de impostos. Como detalhado no capítulo 

1, do ponto de vista de países exportadores de petróleo, os desafios fiscais estão no fato de 

que as receitas advindas do setor petrolífero são exauríveis, voláteis e incertas, e se 

originam, em grande parte, de fora do país. Para tanto, este indicador de vulnerabilidade 

fiscal foi definido como a razão entre o total fiscal arrecadado pelo governo de um país com 

impostos provenientes do setor petrolífero e o PIB do país. 

 Já a grande maioria dos países – Qatar, Iraque, Irã, Angola, Líbia, Argélia, Noruega, 

Arábia Saudita, EAU e Kuwait – apresentou uma posição extremamente desfavorável do 

ponto de vista fiscal em relação à arrecadação estatal. No Qatar, por exemplo, 26,9% do 

PIB do país derivam das receitas fiscais do setor petrolífero (IMF, 2008). No Iraque esse 

percentual é de 20,7% e no Irã de 21,8% (IMF, 2008). Segundo a metodologia adotada a 

escala classificatória foi sugerida por Varsano (2002), que compara o volume de receita 

fiscal gerada a partir do petróleo com o PIB do país. Segundo este autor, se essa razão for 

maior do que 20% o país se encontra em uma situação de alta vulnerabilidade, nesse caso, 

em uma posição extremamente desfavorável. Ainda nessa mesma posição se encontram 

Angola com 37,2%, Líbia com 32,5% e Argélia com 25,6% (IMF, 2008).  

 A Noruega, mesmo sendo o único país desenvolvido no rol de países analisados, 

arrecada com o setor petrolífero o equivalente a 23,9% do seu PIB (IMF, 2008). Aqui é 

intrínseca a relação entre a abundância de recursos naturais e o crescimento econômico, 

uma vez que, segundo a teoria econômica clássica, um impacto positivo na economia é 

previsto quando existe uma abundância de recursos naturais71. Entretanto, observações 

empíricas indicam uma significativa correlação negativa entre a abundância de recursos 

naturais e o crescimento econômico. Dessa forma, é possível dizer que a grande 

disponibilidade de recursos naturais leva a um lento crescimento econômico (GYLFASON, 

2001; KRONENBERG, 2004). HAUSMANN E RIGOBON (2002) sugerem ainda que o 

principal problema da dependência das receitas petrolíferas está associado com a 

                                                 
71 A Noruega tem um único sistema para capturar renda a partir de petróleo e produção de gás. Em contraste 
com as jurisdições usuais, que recolhem a maior parte das receitas do petróleo e do gás a partir de royalties, as 
principais fontes de receita na Noruega são as receitas associadas com a propriedade parcial dos recursos 
petrolíferos e de gás. O imposto especial sobre o lucro, em especial, permite ao governo norueguês captar 
receitas significativas e uma elevada parcela da renda econômica. 
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volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional e com a exaustão dessas 

riquezas. Assim, como mencionado no capítulo 1, a abundância de recursos naturais pode 

criar na população uma falsa sensação de segurança, quando, na verdade, seus governos é 

que se tornam extremamente confiantes e tendem a não perceber as necessidades de ajustes 

econômicos ou políticas fiscais (GYLFASON, 2001). Tal fato demonstra que o 

gerenciamento de rendas petrolíferas é uma questão complexa, em que  diferentes fatores se 

inter-relacionam: a arrecadação, a distribuição e o uso dessa riqueza (PACHECO, 2007).  

 Ainda em uma posição extremamente desfavorável se encontram a Arábia Saudita, 

com 45,3%, os EAU, com 22,7% e o Kuwait, com 23,8% (IMF, 2008). É possível derivar 

que a Arábia Saudita é o país que se encontra na posição de maior vulnerabilidade a essas 

receitas fiscais petrolíferas, e, portanto, vulnerável à volatilidade dos preços do barril no 

mercado internacional, que exerce um efeito negativo na disciplina orçamentária, no 

controle das finanças públicas, assim como nos esforços de planejamento do país. Ela 

também afeta negativamente os investimentos efetivos, a melhor distribuição de renda e 

medidas de redução da pobreza (PACHECO, 2007). Segundo HAUSMANN E RIGOBON 

(2002), a chave de compreensão para se atingir a performance macroeconômica e propiciar 

um estado de bem-estar social está na redução dos níveis de volatilidade dos gastos do 

governo. Com isto, reduções não-previstas nas receitas petrolíferas levam a desigualdade 

fiscal e a desequilíbrios financeiros. Entretanto, não é objeto deste trabalho avaliar como se 

dá a distribuição dessa arrecadação em cada um dos países analisados72. 

 Em contrapartida, a Nigéria aparece logo em seguida em uma situação também 

favorável, em que suas receitas fiscais representam 8,6% de seu PIB (IMF, 2008). Segundo 

a metodologia proposta, quando a razão entre a arrecadação do setor e o PIB do país for 

menor do que 10%, o país se encontra em uma situação favorável. Neste ponto é importante 

lembrar que a Nigéria é uma área de fronteira exploratória, destino de muitas empresas 

internacionais e muitos investimentos73, que, para se tornar suficientemente atraente do 

ponto de vista fiscal, tem uma incidência menor de impostos sobre seu setor petrolífero. 

Dessa forma, a competitividade necessária para o desenvolvimento da exploração de óleo e 

                                                 
72 Para maiores detalhes vide PACHECO, 2007. 
73  As três principais multinacionais que se encontram atualmente na Nigéria são a Shell, a Mobil e a Chevron. 
Estas mantêm suas operações no país mesmo com toda problemática social nigeriana atual, como o seqüestro 
de um petroleiro em 25 de outubro de 2008 (STRATFOR, 2008). 
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gás pode levar os países a adotarem regimes fiscais muito diferentes, e, portanto, terem 

percentuais de receitas advindas do setor petrolífero também muito dispares. A tabela 39 

demonstra as características gerais de alguns Regimes Fiscais Petrolíferos nos países 

analisados nessa tese. 

 Já o Brasil e a Indonésia demonstraram posições tidas como extremamente 

favoráveis do ponto de vista da VFS. Estes países apresentaram 8,11% e 4,3%, 

respectivamente, como resultado de sua vulnerabilidade fiscal (IMF, 2008). Pela 

metodologia utilizada, as razões entre 9% e 1% em relação à arrecadação do setor 

petrolífero e o PIB do país o coloca em uma zona de conforto, ou seja, em uma situação de 

não-vulnerabilidade.  

 

Tabela 39: Regimes Fiscais Petrolíferos 

País Royalties74 Percentual de Imposto de Renda 

Angola 16-20% 50% 

Argélia 10-20% n.d. 

Indonésia n.d. 75-90% 

Líbia 16,67% 5-90% 

Nigéria 0-20% 50-85% 

Qatar nenhum 35-90% 

Venezuela 30% 50% 

México nenhum nenhum 

Noruega nenhum 78%* 

Brasil 5-10% 34% 

Fonte: Pacheco, 2007 

  

A partir da análise de VFS foi possível verificar que a maior parte dos países 

analisados está fortemente vulnerável às receitas fiscais advindas do setor petrolífero, o que 

                                                 
74 A expressão royalties usualmente designa o fluxo de pagamentos ao proprietário de um ativo não renovável 
que o cede para ser explorado, usado ou comercializado por outras empresas ou indivíduos. Por royalties 
petrolíferos entendam-se as espécies de quase-tributos que incidem sobre o valor da produção (tributos ad 
valorem) do petróleo e do gás natural. Em muitos países, em diferentes épocas, tributos com estas 
características foram denominados de forma diferenciada. No Brasil, por exemplo, o que a legislação define 
hoje como royalty, já recebeu o nome de indenização e, posteriormente, compensação financeira pela extração 
de petróleo e gás natural (PACHECO, 2007). 
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os leva à dependência dos recursos naturais como vetor principal de suas receitas 

orçamentárias. A expansão das atividades da indústria petrolífera gera um impacto 

econômico positivo nas economias mundiais, devido ao surgimento de novas oportunidades 

empresariais, abertura de empregos diretos e indiretos e crescimento do mercado 

consumidor local onde ocorrem essas atividades. Há também um impacto financeiro 

associado ao pagamento de impostos, contribuições sociais e taxas, além de compensações 

financeiras sobre o valor da produção de petróleo e gás natural nos estados pertencentes às 

zonas exploratórias/ produtoras. Estas compensações financeiras estão promovendo um 

rápido crescimento das receitas orçamentárias dos beneficiários (PACHECO, 2007).  

 

3.6 Indicadores de Vulnerabilidade Social 

 Dada a metodologia apresentada no capítulo 3, os resultados para a VS são 

apresentados no quadro 11 e comparados no gráfico 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Indicadores de VS – Comparações. Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 11: Cálculos do Indicador de Vulnerabilidade Social 

Países Score 6.1 

Peso 

relativo 

6.1 

Score 

6.2 

Peso 

relativo 

6.2 

Score 

6.3 

Peso 

relativo 

6.3 

Score 

6.4 

Peso 

relativo 

6.4 

Cálculo 

Indicador de 

Vulnerabilidade 

Social 

Angola 1,0 0,59 0,0 0,23 2,0 0,10 1,0 0,09 (1,0x59)+(0,0x23)+(2,0x10)+(1,0x9) 0,87 

AS 3,0 0,59 1,0 0,23 2,0 0,10 2,0 0,09 (3,0x59)+(1,0x23)+(2,0x10)+(2,0x9) 2,36 

Argélia 2,0 0,59 4,0 0,23 4,0 0,10 4,0 0,09 (2,0x59)+(4,0x23)+(4,0x10)+(4,0x9) 2,83 

EAU 5,0 0,59 5,0 0,23 1,0 0,10 5,0 0,09 (5,0x59)+(5,0x23)+(1,0x10)+(5,0x9) 4,60 

Indonésia 3,0 0,59 0,0 0,23 3,0 0,10 4,0 0,09 (3,0x59)+(0,0x23)+(230x10)+(4,0x9) 2,41 

Irã 3,0 0,59 0,0 0,23 3,0 0,10 5,0 0,09 (3,0x59)+(0,0x23)+(3,0x10)+(5,0x9) 2,50 

Iraque 2,0 0,59 0,0 0,23 3,0 0,10 1,0 0,09 (2,0x59)+(0,0x23)+(3,0x10)+(1,0x9) 1,56 

Kuwait 5,0 0,59 1,0 0,23 2,0 0,10 4,0 0,09 (5,0x59)+(1,0x23)+(2,0x10)+(4,0x9) 3,71 

Líbia 1,0 0,59 3,0 0,23 3,0 0,10 3,0 0,09 (1,0x59)+(3,0x23)+(3,0x10)+(3,0x9) 1,83 

Nigéria 4,0 0,59 0,0 0,23 2,0 0,10 1,0 0,09 (4,0x59)+(0,0x23)+(2,0x10)+(1,0x9) 2,63 

Qatar 5,0 0,59 1,0 0,23 2,0 0,10 5,0 0,09 (5,0x59)+(1,0x23)+(2,0x10)+(5,0x9) 3,80 

Venezuela 3,0 0,59 5,0 0,23 3,0 0,10 3,0 0,09 (3,0x59)+(5,0x23)+(3,0x10)+(3,0x9) 3,45 

Brasil 4,0 0,59 5,0 0,23 4,0 0,10 4,0 0,09 (4,0x59)+(5,0x23)+(4,0x10)+(4,0x9) 4,23 

México 5,0 0,59 0,0 0,23 4,0 0,10 3,0 0,09 (5,0x59)+(0,0x23)+(4,0x10)+(3,0x9) 3,59 

Noruega 5,0 0,59 0,0 0,23 5,0 0,10 5,0 0,09 (5,0x59)+(0,0x23)+(5,0x10)+(5,0x9) 3,87 
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 O sexto e último indicador de vulnerabilidade dos países exportadores de petróleo 

diz respeito aos aspectos sociais. Nota-se que Angola, Iraque e Líbia se encontram em 

posições extremamente desfavoráveis. Entre estes, o de menor índice é Angola, cujos 

indicadores sociais analisados neste trabalho apontam para uma maior vulnerabilidade do 

país a questões de ordem social. A taxa de desemprego em Angola, em 2006, foi calculada 

em 50% (CIA, 2005), o que significa dizer que metade da população economicamente ativa 

do país se encontrava fora do mercado de trabalho formal. Em termos de crescimento 

populacional, Angola só fica atrás dos EAU, com 2,8% a.a. Essa população desempregada, 

na sua maioria composta por homens, e com uma grande concentração na faixa etária de 0 a 

14 anos (43,70%) (CIA, 2007) pressiona o Estado por empregos, saúde e melhores 

condições de vida apesar da guerra civil no país que já durou aproximadamente 26 anos. 

Essa pressão, por sua vez, leva o Estado a necessitar de liquidez e, para tal, lança mão de 

seu recurso natural mais abundante, os hidrocarbonetos. As políticas de desenvolvimento 

para o setor petrolífero no país privilegiam a gestão da produção na costa marítima e 

ambicionam: restringir a queima do gás associado ao petróleo devido a questões 

ambientais, obrigar os operadores de atividades de petróleo e gás a desenvolver planos para 

a monetização do gás associado à produção de petróleo e que as novas atividades 

petrolíferas incluam um plano de aproveitamento do gás, assim como promover o 

crescimento econômico do país mediante a comercialização do gás associado à produção de 

petróleo.  

 Logo em seguida, e também em posição extremamente desfavorável está o Iraque. 

A taxa de desemprego do país esteve em 25% em 2005, em parte como conseqüência de 

uma trajetória do país nos últimos 20 anos por conta dos seus conflitos internacionais (Irã, 

Kuwait e EUA) com graves conseqüências no tecido social, mas com outros de ordem 

intranacional (questão curda e tensões xiitas/sunitas). Hoje o país está afundado em uma 

crise de legitimidade das instituições públicas, na desconfiança extrema da população sobre 

a proteção norte-americana, na desorientação econômica e na contenda interna entre 

facções religiosas e grupos étnicos.  Além disso, no Iraque, 39,4% da população está entre 

os 0 e 14 anos de idade, o que representa, como nos moldes de Angola, uma forte pressão 

social em relação a saúde e bem-estar social, assim como o que diz respeito à geração de 

empregos. 
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 Ainda em uma situação classificada como extremamente desfavorável está a Líbia, 

com uma taxa de desemprego semelhante à média mundial, 30% (CIA, 2004). Além disso, 

59% da população economicamente ativa no país se encontra empregada no setor público, o 

que corrobora a visão de que a ineficiência do desenvolvimento do setor privado 

sobrecarrega o Estado e o torna ainda mais dependente das receitas advindas do setor 

petrolífero. A economia da Líbia, orientada por princípios socialistas, depende, 

basicamente, do setor petrolífero, donde os rendimentos proporcionados pelo petróleo, e o 

fato de a população ser reduzida, faz com que esse país tenha um dos maiores rendimentos 

per capita da África. Contudo, há uma deficiente distribuição desses rendimentos, já que as 

classes mais baixas apresentam dificuldades na obtenção de alimentos, devido, também, a 

restrições nas importações. 

 Já em uma situação classificada como desfavorável estão a Arábia Saudita, a 

Indonésia e o Irã. Em relação à Arábia Saudita é possível notar que o país apresenta uma 

taxa de desemprego de 13% da população economicamente ativa 75, entretanto, 80% dessa 

população encontra-se empregada no setor público (BANCO MUNDIAL, 1999), o que 

desfavorece a classificação do país em seu indicador de Vulnerabilidade Social, já que 

sobrecarrega o Estado o qual se vê, mais do que nunca, pressionado por sua população. A 

questão torna-se mais grave ainda já que atualmente os preços do petróleo despencaram em 

quase 70% nos últimos meses, e os sinais de recuperação têm sido lentos76. Assim, embora 

todos os países árabes tenham compartilhado as riquezas petrolíferas com suas populações, 

nenhum deles repetiu os erros dos anos 1970 (primeiro e segundo choques do petróleo, 

1974 e 1979), quando gastaram mais do que arrecadaram e se comprometeram com 

custosos programas sociais. Todos pouparam vastas quantidades de capital, e os sauditas, 

por exemplo, economizaram mais de US$ 1 trilhão (STRATFOR, 2008). Portanto, embora 

nenhum dos estados árabes do petróleo esteja particularmente inclinado na direção - e em 

particular na velocidade – dos níveis atuais de preço do petróleo, nenhum desses governos 

                                                 
75 Como já explicitado no capítulo 1, cada órgão responsável pelas estatísticas sociais de cada país tem uma 
forma de medir o desemprego. Por essa razão, optou-se por utilizar os dados consolidados da CIA, 
independente de sua fonte primária. 
76 Sucessivos acontecimentos geopolíticos marcam o início de 2009: o anúncio de queda de produção na 
Rússia, a saída de Bush do poder, o conflito entre Israel e Palestina (geograficamente próximo ao Canal de 
Suez e ao Iraque), e a crise de desabastecimento de gás na Ucrânia (implicando no comprometimento do 
fornecimento para o leste europeu) fizeram com que o preço do barril do Brent subisse de US$ 40,00 para 
algo em torno de US$ 46,00/b, depois de haver estado em torno de US$ 140,00 em julho de 2008 . 
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enfrenta um perigo de colapso em um cenário de preços baixos. Eles já estão sentindo falta 

da habilidade de serem capazes de causar um substancial impacto no mundo a sua volta77 
78. 

 A Indonésia, por sua vez, também em uma posição desfavorável, apresentou, em 

2006, uma taxa de desemprego de 12,5% (CIA, 2007). Entretanto, o resultado da Indonésia 

pode estar enviesado pela falta de informação a respeito do percentual da mão-de-obra 

economicamente ativa empregada no setor público. Apesar disso, 28,7% da população se 

encontra na faixa etária entre 0 e 14 anos, o que, mesmo apresentando o maior nível de 

desenvolvimento e diversificação industrial dentre os países da OPEP, significa possíveis 

pressões populacionais futuras por um estado de bem-estar social. Como já mencionado 

anteriormente, em alguns anos a Indonésia deixará de ser membro da OPEP, uma vez que 

devido a depleção de suas reservas, e ao seu acelerado crescimento econômico, o país 

deixará a condição de exportador para se tornar importador de petróleo. 

 Ainda dentro do espectro de uma classificação desfavorável se encontra o Irã. A 

taxa de desemprego do país foi de 14% em 2007 (CIA, 2007). Similarmente à Indonésia, o 

Irã não disponibiliza informação a respeito do percentual da mão-de-obra economicamente 

ativa empregada, especificamente, no setor público, o que, de certa forma, compromete o 

cálculo do indicador de VS do país. Embora seja o segundo maior produtor da OPEP, bem 

como o quarto maior exportador de petróleo do mundo, o Irã está em uma delicada situação 

econômica devido a anos de má gestão econômica e financeira, falta de investimentos 

estrangeiros, assim como sanções econômicas e as atribulações de ser um estado "pária" 

entre os membros da OPEP. Todos esses fatores colocam uma forte pressão sobre o setor 

energético do país. Em relação ao refino, por exemplo, no que diz respeito à produção de 

                                                 
77 Em 17/12/2008, a OPEP anunciou que reduziria sua produção em 2,2 milhão b/d a partir do nível atual, em 
janeiro de 2009. O corte visa dar uma margem de manobra de 12% de capacidade ociosa de produção ao 
cartel, e visa pressionar os preços para cima. A gravidade e a profundidade deste corte e a subseqüente queda 
dos preços do petróleo (no dia seguinte, 18/12), ilustra quão pouca confiança os investidores têm de que a 
OPEP possa realmente implementar tal redução como anunciaram (STRATFOR, 2008). 
78 Entretanto, algumas análises (STRATFOR, AMÉRICA ECONOMIA, 2008) indicam que a baixa dos 
preços do petróleo são um problema para a OPEP, não apenas porque eles ameaçam as receitas petrolíferas, 
mas também porque ameaçam o poder dos governos. O boom das commodities no primeiro semestre de 2008 
deu a muitos países exportadores de petróleo uma falsa impressão do que estava por vir, e os orçamentos 
governamentais foram elaborados no pressuposto de preços de US $ 60 a $ 90/b. Com o petróleo em torno de 
US $ 30 a $ 40/b, a maioria dos estados exportadores de petróleo, da Venezuela ao Irão, estão sendo forçados 
a rever seus orçamentos,  e fazer sacrifícios orçamentais que podem ameaçar a frágil estabilidade social e 
política de seus países. 
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gasolina, a falta de investimento e tecnologia necessários para expandir as refinarias locais 

têm sido incapazes de acompanhar o crescente consumo de gasolina no país. Com os preços 

fortemente subsidiados para manter a ordem social e comprar apoio político para o regime, 

o consumo iraniano tem aumentado muito nos últimos anos79.  

 A Nigéria por sua vez aparece na sequência, com um pontuação de desfavorável a 

neutra no que diz respeito ao seu indicador de VS. Sua taxa de desemprego foi, em 2006, de 

5,7% e a taxa de crescimento da população foi de 2,3% no mesmo ano. De uma forma 

geral, o problema mais sério da Nigéria não é tanto o colapso dos preços que leva à redução 

do orçamento nacional mas o impacto que esta redução de orçamento tem no combate à 

violência no país. A área de exploração do Delta do Niger tem sido constantemente atacada, 

o que significa frequentes paradas de produção e interrupções das exportações, e por tal, o 

fluxo financeiro para dentro do país. Além das questões de pobreza e saneamento básico da 

população, 42% dessa se encontra na faixa entre 0 e 14 anos, o que significa fortes pressões 

atuais pela implementação de programas assistencialistas e educacionais para essa 

população, e, no futuro, significarão forte pressão sobre o governo pela geração de 

empregos. 

Já em uma posição de desfavorável a neutra estão o Qatar e a Argélia. A taxa de 

desemprego do Qatar é uma das menores dos países analisados, 2,2% em 2006 (CIA, 

2006), estando o país, assim, em uma situação considerada como de pleno emprego. 

Entretanto, 81,5% dessa população empregada está no setor público, o que sobrecarrega os 

gastos estatais e denota o baixo índice de diversificação da economia, fazendo com que a 

população dependa do Estado para garantir não só as questões básicas de saúde e 

saneamento, mas também de empregos80. Com isso, é perfeitamente compreensível que 

esse Estado inchado e pesado precise obter o máximo de seu setor primário como a 

extração de hidrocarbonetos. Além de abundantes, esses recursos apresentam baixos custos 

                                                 
79 Em 2007, o Irã foi forçado a implementar um racionamento de gasolina para reduzir o consumo, fixando 
em 26 litros por mês por pessoa e em US $ 0,48 por galão, com a opção de compra de gasolina extra de US$ 
1,91 por galão. No entanto, a política teve um efeito contrário sobre o consumo. De fato, o montante total da 
gasolina vendida aumentou de 566.000 b/d para 618.300 b/d após o racionamento.  
80 Por isso é tão complexo o corte de produção para estes países, principalmente em épocas de óleo barato, 
quando esses governos não podem se privar de qualquer receita que advenha de seu “único” setor produtivo. 
Para maiores detalhes vide STRATFOR, 2008. 
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de produção em todo o Oriente Médio, sem mencionar as altas probabilidades de sucesso 

exploratório81.  

 Já a Argélia, em uma mesma posição, apresentou uma taxa de 23,7% de 

desemprego em 2006 (OCDE, 2006). Além disso, 32% dessa população empregada está no 

setor público. Os esforços do governo para diversificar a economia mediante a atração de 

investimento estrangeiro e doméstico fora do setor energético tem tido pouco sucesso na 

redução do elevado nível de desemprego e na melhoria do nível de vida. Em 2001, o 

governo assinou um Tratado de Associação com a União Européia que visava, 

eventualmente, baixar as tarifas e aumentar as trocas comerciais. 

 Em posição de neutra a favorável estão a Venezuela, o México e o Kuwait. Os 

planos sociais da Venezuela foram prejudicados pela nova onda de preços baixos do barril 

do petróleo desde o final de 2008. Algumas estimativas (STRATFOR, 2009) avaliam que 

os programas sociais venezuelanos necessitam de preços de petróleo a aproximadamente 

US$ 60,00/b para se financiarem.  Soma-se a isso uma taxa de desemprego de 15% em 

2006 (CIA, 2006) e o fato de que 25% da população empregada está dentro do setor 

público82.  

Na sequência vem o México em uma posição de neutra a favorável. Apesar de ter 

uma pequena taxa de desemprego (2,2% em 2006), e também baixo crescimento 

populacional, notórios 30% de sua população se encontra na faixa de 0 a 14 anos. Essa 

população jovem exerce fortes pressões sobre o governo mexicano no que concerne a infra-

estrutura social e acesso a empregos. O maior problema do México hoje, em dia, parece ser 

as questões relativas ao narcotráfico e a falta de investimentos no aparelho policial para 

combatê-lo. Mesmo sendo uma das economias mais diversificadas entre os países 

estudados, o México ainda enfrenta sérios problemas endêmicos de um país em 

desenvolvimento, além de contar com a falta de investimentos no setor petrolífero. O 

regime fiscal do país regia que 70% de todo lucro da estatal PEMEX fosse direcionado ao 
                                                 
81 Ao contrário de outros campos de petróleo em todo o mundo, que são profundos, abaixo da superfície e 
estão em veios verticais, os campos de petróleo e gás do Qatar são grandes lagos que não exigem uma série de 
perfurações. Este aspecto é extremamente importante do ponto de vista dos altos custos de produção, razão 
pela qual o país é um lugar ideal para as empresas de energia. 
82 O Ministro do Petróleo da Venezuela informou haver direcionado ao governo US$ 34 bilhões em royalties 
e impostos nos primeiros nove meses de 2008, mais da metade do orçamento nacional. Esses recursos vem 
possibilitando o presidente Chavéz dar educação, saúde e alimentos baratos à população. Com isso, Chávez 
drena os recursos da PDVSA, que não consegue cumprir duas metas de investimentos e produção. (VALOR 
ECONÔMICO, 2009). 



 173 

governo mexicano, que se utilizava dele em seu orçamento geral. Essa prática, ao longo dos 

anos, levou ao sucateamento da estatal e a falta de investimentos para novas descobertas no 

país. Há sinais, hoje em dia (janeiro, 2009) de que a PEMEX está se expandindo para 

operações offshore, buscando, com isso, aumentar sua produção. 

Também em uma posição de neutra a favorável se econcontra o Kuwait, onde a taxa 

de desemprego do país foi de 2,2% em 2004 (CIA, 2006), mas onde 95% da população se 

encontra empregada no setor público. O caso do Kuwait é emblemático no sentido de que a 

quase totalidade dos trabalhadores do país se encontram empregados pelo Estado, o que o 

torna depentende das receitas petrolíferas petrolíferas, ainda mais em épocas de óleo barato. 

Os empregos no setor privado, são, na sua maioria, ocupados por não-kuwaitianos, o que 

faz com que o maior desafio do país, nesse momento, seja a atração de investimentos e a 

criação de empregos para sua população. Desde 2001, o governo vem tentando medidas de 

maior liberalização econômica visando  promover os investimentos estrangeiros, como o 

acesso a bancos internacionais ao país e a eliminação da exigência de um parceiro 

kuwaitiano para qualquer investimento petrolífero. Além disso, 26,7% da população do país 

se encontra entre 0 e 14 anos, o que siginifica que as pressões sociais sobre este Esatdo 

tendem ainda a aumentarem nos próximos anos. 

 Já em posição favorável em relação ao indicador de VS estão Noruega, Brasil e 

EAU. Na Noruega, por exemplo, as taxa de desemprego foram de 3,5% em 2006 (CIA), o 

que significa pleno emprego pela teoria econômica clássica. Além disso, como a maioria 

dos países europeus, a Noruega apresenta um crescimento populacional muito pequeno, em 

comparação com os demais países estudados, 0,6% aa (2006). Os resultados sociais para 

esse país só não foram melhores devido à falta de informações disponíveis sobre o 

percentual da população empregada no setor público, o que, de certa forma, enviesa o 

resultado. É importante considerar aqui também as diferenças culturais, econômicas e 

sociais da Noruega. Vale destacar a importância dada pelo governo do país à educação 

infantil básica e aos indicadores microeconômicos que envolvem poupança, consumo da 

classe média, entre outros. Além disso, o marco regulatório norueguês para o setor de óleo 

e gás é bastante eficiente e rígido, o que inclui o pagamento de taxas na ordem de 

aproximadamente 80% do valor da produção e a existência de um fundo soberano receptor 



 174 

das rendas extras advindas das exportações de hidrocarbonetos83. Dessa forma, é possível 

afirmar que a intervenção estatal no setor, assim como suas políticas governamentais, tem 

sido essenciais para o desenvolvimento econômico do país. 

 Os EAU, como a Noruega, também mostraram pequena taxa de desemprego, 

crescimento populacional na ordem de 2,9% aa (UNSD, 2007), e um percentual de apenas 

10% de sua população empregada no setor público, o que deixa o país, de certa forma, 

menos aderente às problemáticas de oscilações de preços no mercado internacional. 

Segundo a OFID (2006), as economias árabes, exportadoras de hidrocarbonetos, estão mais 

diversificadas e flexíveis, e também apresentaram incrementos no mercado de trabalho e no 

papel do estado na economia. Programas de reforma econômica, incluindo reformas nos 

preços, privatizações e redução de subsídios têm reduzido as pressões sobre o governo, seja 

como pagador/fornecedor, seja como fonte geradora de empregos. Os EAU são um dos 

países mais ricos do mundo, fortemente centrados no petróleo e no turismo. A cada dia, os 

Emirados Árabes Unidos vêm construindo uma sociedade mais desenvolvida, seja por meio 

de investimentos oníricos, como a construção de ilhas artificiais, seja com a construção de 

uma sociedade mais aberta à diversidade, sendo Dubai o principal emirado em 

desenvolvimento do país. Qualquer empreendimento ou lucro é totalmente isento de 

impostos ou taxas em todo o território nacional, com isso, o país consegue atrair 

gigantescas somas em investimentos do mundo inteiro, principalmente das grandes 

economias. O Estado arrecada fundos mediante suas estatais, como as empresas de petróleo 

e como as companhias aéreas Emirates e Al Etihad, adaptando um sistema de arrecadação 

que lembra aspectos da Suíça e de Mónaco, porém muito mais intenso e muito mais 

incentivador (OPEP, 2008). 

 E por fim, em posição também favorável está o Brasil. Em 2006, a taxa de 

desemprego do país foi de 9,6% (CIA, 2006). Entretanto, a crise financeira mundial que 

assola os mercados desde outubro de 2008 fez com que essa taxa já passasse a 15% 

(VALOR ECONÔMICO, 2009). Em 2007, segundo o IBGE, 17% da população empregada 

                                                 
83 A Noruega tem um sistema único para capturar as rendas da produção de óleo e gás natural, ao contrário de 
muitas ligislações, que coletam a maior parte das receitas do setor petrolífero por meio da cobrança de 
royalties, na Noruega, essas receitas estão associadas à propriedade parcial dos recursos de óleo e gás, uma 
taxa especial cobrada sobre os lucros das companhias de petróleo e uma taxa corporativa. Essa taxa especial 
sobre os lucros permite ao governo da Noruega, em particular, capturar uma parcela significativa das receitas 
e altas proporções das rendas econômicas (PFC, 2008). 
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estava no serviço público. Além disso, o crescimento populacional foi de 1,3% em 2007 e 

25% da população se encontra na faixa etária entre 0 e 14 anos. Dessa forma é possível 

perceber que o país não se encontra em uma posição vulnerável socialmente do ponto de 

vista dos indicadores trabalhados (e posicionados em relação ao setor petrolífero). Mesmo 

assim é possível perceber que o país tem problemas socias endêmicos graves como falta de 

segurança pública, deficiente rede hospitalar, alto índice de crianças não matriculadas na 

escola entre outros. O quadro 12 consolida os resultados dos indicadores de cada país para 

uma rápida referência. No próximo capítulo também serão consolidados e analisados os 

dados obtidos até agora se consubstanciando-os em gráficos de radar.  

 

Quadro 12: Resultados consolidados 

País VF VP VC VM VFS VS 

Angola 1,98 1,51 1,50 2,57 1,0 0,87 

Argélia 2,59 2,38 1,50 3,14 1,0 2,36 

Indonésia 1,86 3,25 2,38 4,29 1,0 2,83 

Irã 2,59 3,25 2,75 4,00 1,0 4,60 

Iraque 1,94 3,62 3,88 1,00 5,0 2,41 

Kuwait 3,06 3,25 1,50 2,71 1,0 2,50 

Líbia 4,19 2,38 1,50 0,00 1,0 1,56 

Nigéria 2,59 2,38 1,25 4,86 1,0 3,71 

Qatar 1,86 1,51 1,13 4,29 1,0 1,83 

AS 2,79 3,25 1,38 4,43 5,0 2,63 

EAU 2,39 3,25 1,00 3,14 1,0 3,80 

Venezuela 3,53 3,25 2,38 1,00 5,0 3,45 

Noruega 2,67 3,62 4,13 1,14 5,0 4,23 

México  1,81 4,13 3,75 3,00 5,0 3,59 

Brasil 1,94 3,25 2,88 1,57 1,0 3,87 
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Capítulo 4 

Avaliação e Consolidação dos Resultados dos Países Exportadores de Petróleo 

 

 Esta seção objetiva consolidar os resultados dos indicadores calculados e 

organizados até agora, país a país, em gráficos de radar numerados do 47 ao 62. O gráfico 

de radar propicia a apresentação de várias dimensões, no caso, indicadores, 

simultaneamente, de fácil visualização comparativa entre os países, assim como a 

uniformização das unidades de medidas dos diferentes indicadores. Esta estrutura permite 

colocar os critérios analisados lado a lado, e a área colorida simboliza os resultados a serem 

considerados válidos pela metodologia. Vale relembrar que, quanto mais o indicador se 

aproxima de um dos vértices da figura, mais próximo esse resultado está de 5 considerado 

para fins dessa metodologia uma posição extremamente favorável. Já o inverso pode ser 

entendido da seguinte forma: quanto mais próximo do eixo central maior a tendência a zero 

do indicador, significando que ele é extremamente desfavorável (no caso de resultado 1) ou 

que há ausência de informação (no caso de resultado zero). 
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 4.1 Angola 

 O país apresentou os piores resultados entre os outros países analisados, e, portanto, 

se encontra em uma posição extremamente desfavorável. A estreiteza da mancha do radar 

produzida pela consolidação dos seis indicadores calculados para o país demonstra que ele 

não atingiu, em nenhum dos indicadores, uma posição neutra (entendida como mínima) 

(gráfico 47). O país, que passou a fazer parte da OPEP em janeiro de 2007, apresentou 265 

anos de relação R/P para o gás natural, o que o coloca como uma região de fronteira 

exploratória, uma vez que tem havido um crescente interesse internacional e nacional pela 

exploração e comercialização de gás natural na região. Além disso, 77% do PIB angolano 

advieram do setor petrolífero e, em 2006, o VA do setor foi de 80%. Já em relação à VC, 

98% da renda em moeda estrangeira que aporta ao país vêm das exportações de 

hidrocarbonetos, sendo que 53% destas são direcionadas ao mercado norte-americano. 

Deve-se considerar também que a dívida pública de Angola representa 26% do seu PIB, e 

que para esse país não há classificação em relação à sua robustez econômica nas agências 

de classificação de risco.  

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Dados Consolidados – Angola – Radar 

 

 4.2 Arábia Saudita 

 Em relação à Arábia Saudita, nota-se que a mancha formada pelo radar é de maior 

área que a de Angola, e, portanto entende-se que o país obteve melhores resultados 

(gráfico 48). Em relação ao indicador de VF, por exemplo, a Arábia Saudita alcançou uma 

pontuação de 2,59 pontos, o que a coloca, de acordo com os parâmetros dessa 

metodologia, em uma posição de desfavorável a neutra. O país pode manter sua atual 

produção de petróleo para os próximos 78 anos, e a tendência declinante da relação R/P 
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saudita indica um possível comprometimento das estruturas macroeconômicas de longo 

prazo do país, caso não haja uma correção de rumo por meio de maiores investimentos em 

E&P e em reposição de reservas. Em relação ao indicador de VP, o score do país, 2,38, o 

coloca, mais uma vez, em uma situação entre desfavorável e neutra. Em 2006, o VA do 

setor petróleo foi de 55%, o que representa um mercado substancialmente concentrado e 

vulnerável em relação à produção petrolífera. No indicador de VC, Arábia Saudita 

apresentou, em 2006, 90% de toda receita obtida com exportações no país derivadas das 

exportações de hidrocarbonetos. Em relação ao indicador de VM, o país alcançou uma 

posição neutra, onde sua dívida pública representava, em 2008, 32,2% do PIB do país. Em 

relação à VFS, é possível derivar que a Arábia Saudita é o país que se encontra na posição 

de maior vulnerabilidade a essas receitas fiscais petrolíferas, e, por tanto, vulnerável à 

volatilidade dos preços do barril no mercado internacional, que exerce um efeito negativo 

na disciplina orçamentária, no controle das finanças públicas, assim como nos esforços de 

planejamento do país. A chave de compreensão para se atingir a performance 

macroeconômica e propiciar um estado de bem-estar social está na redução dos níveis de 

volatilidade dos gastos do governo. Com isso, reduções não previstas nas receitas 

petrolíferas levam a desigualdade fiscal e a desequilíbrios financeiros.  

 Em relação ainda à Arábia Saudita, é possível notar que o país apresenta uma taxa 

de desemprego de 13% da população economicamente ativa. Entretanto, 80% da população 

empregada encontra-se no setor público, o que desfavorece a classificação do país no que 

diz respeito ao seu indicador de VS, já que sobrecarrega o Estado que se vê, mais do que 

nunca, pressionado por sua população. Tal fato ocorre por que os preços do petróleo 

despencaram em quase 70% nos últimos meses, e os sinais de recuperação têm sido lentos. 

Assim, embora todos os países árabes tenham compartilhado as riquezas petrolíferas com 

suas populações, nenhum deles repetiu os erros dos anos 1970 (primeiro e segundo choques 

do petróleo, 1974 e 1979), quando gastaram mais do que arrecadaram e se comprometeram 

com custosos programas sociais. Para o governo da Arábia Saudita, o mais importante é 

maximizar suas receitas, desenvolver novas áreas produtoras de gás e uma indústria 

petroquímica de escala mundial, com a participação de investimentos internacionais (PFC, 

2008). 
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 Vale destacar que os freqüentes conflitos militares no Oriente Médio já representam 

perdas acumuladas de US$ 12 trilhões para 13 países da região. Um estudo do Strategic 

Foresight Group de Genebra (VALOR ECONÔMICO, 2009) avaliou que as perdas de 

oportunidades para a Arábia Saudita já foram quantificadas em U$S 4,5 trilhões. No Iraque, 

por exemplo, estima-se que o PIB do país poderia ser 30 vezes maior do que o atual, se não 

fossem os sucessivos coflitos ente Irã, Kwait e EUA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48: Dados Consolidados – Arábia Saudita – Radar 

 

 4.3 Argélia 

 A Argélia, por sua vez, possui uma das menores relações R/P dos países da OPEP, 

porém muito regulares ao longo das últimas duas décadas, alcançando um score de 1,86, e, 

portanto, encontra-se em posição desfavorável.  Mas essa avaliação de alta vulnerabilidade 

física da Argélia deve ser qualificada, pois depende também do ritmo de reposição de 

reservas do país, que está diretamente relacionado ao seu esforço exploratório e à 

reavaliação técnica das reservas, ou seja, ao seu RRR. Dessa forma, seguindo a lógica 

estabelecida na metodologia, para que a Argélia mantivesse um R/P constante, por 

exemplo, deveria haver incorporado às suas reservas 24 vezes o que produziu em 2006. No 

entanto, essa evolução tem demonstrado justamente o contrário: de 2005 para 2006 suas 

reservas diminuíram em 0,5% (passaram de 12.270 mb para 12.200 mb).  

 Em relação à VP, o país alcançou um score de 3,25, situação classificada de neutra 

a favorável em relação a sua capacidade de gerar riqueza a partir dos recursos petrolíferos. 

Em 2006, 28% das riquezas geradas pelo país advieram do setor petrolífero. Aliada a essa 
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considerada baixa vulnerabilidade do PIB do país ao setor petróleo (o que demonstra maior 

diversificação industrial), a Argélia também conta com um fundo de estabilização que se 

utiliza de recursos petrolíferos para dar segurança aos gastos do governo contra as 

flutuações da receita do setor petróleo. O indicador de VC (score 2,38), por sua vez, 

classifica o país em uma posição de desfavorável a neutra, já que, em 2006, as exportações 

de hidrocarbonetos significaram 72% das exportações do país84. Entretanto, em relação ao 

indicador de VM o país alcançou uma pontuação de 4,29, o que coloca a Argélia em uma 

situação de favorável a extremamente favorável, uma vez que sua dívida representa 12,8% 

de seu PIB, mas em compensação o país não participa da listagem de países potenciais 

recebedores de investimentos das agências de classificação de risco. Já em relação ao 

aspecto social, a Argélia apresentou uma taxa de 23,7 % de desemprego em 2006, sendo 

que 32% da população empregada se encontram no setor público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49: Dados Consolidados – Argélia - Radar 

 

4.4 EAU 

 O score de VF alcançado pelos Emirados Árabes foi de 2,59, o que coloca o país em 

uma posição de desfavorável a neutra. O país pode produzir petróleo, nas atuais condições, 

para mais 104 anos (2006). Como já destacado, pode-se perceber que a relação R/P dos 

Emirados Árabes vem caindo gradualmente, devido ao aumento da produção de petróleo e 

à manutenção do volume de reservas. Em relação ao seu índice de VP, o score alcançado, 

                                                 
84 A Sonatrach, a NOC argelina, aumentou em 33% seu faturamento em 2008 com a exploração de petróleo e 
gás. O volume de negócios da Sonatrach em 2008 somou US$ 76 bilhões, comparados com US$ 57 bilhões 
em 2007. 
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de acordo com a metodologia proposta, foi de 3,25, o que o coloca entre neutro e favorável, 

uma vez que 37% das riquezas geradas dentro do país advieram, em 2006, do setor 

petróleo. Os fundos de estabilização que funcionam com as receitas petrolíferas têm sido 

responsáveis por ações direcionadas para a criação de uma economia mais diversificada e 

sustentável, cuja variedade de negócios levará ao desenvolvimento dos serviços do petróleo 

e ao crescimento internacional de uma infra-estrutura industrial relacionada, 

principalmente, com o setor energético mas também com a indústria de base. 

 Com sua forte vocação petrolífera, os EAU são um dos países mais ricos do mundo, 

e tiveram, segundo a metodologia aqui desenvolvida, uma posição em relação ao indicador 

de VP classificada como de desfavorável a neutra levando-se em conta o volume de 

hidrocarbonetos na sua pauta de exportações (score 2,75). No final dos anos 1990, o país 

consegue um destaque maior, despontando como um pólo turístico alavancado por fortes 

investimentos no setor. Qualquer empreendimento ou lucro é totalmente isento de impostos 

ou taxas em todo o território nacional, e, com isso, o país consegue atrair investimentos do 

mundo inteiro, principalmente de grandes economias. Mesmo assim, em 2006, a VC dos 

Emirados Árabes Unidos ainda era de 51%. É importante mencionar que a onda de preços 

altos que regeu o mercado petrolífero internacional de 2003 a outubro de 2008 é também 

bastante responsável pela falta de diversificação dos investimentos nos países do Oriente 

Médio, pois a lógica da maldição dos recursos naturais faz com que o país se aproveite dos 

preços altos para produzir cada vez mais (deixando os outros setores econômicos de lado).  

 Já em relação ao índice de VM, os EAU alcançaram score 4,0, o que os classifica 

em uma situação favorável. A dívida pública do país representa apenas 16% de seu PIB, e 

sua classificação de risco, segundo a Moody´s, é Aa2, ou seja, propício a investimentos. Os 

EAU mostraram pequena taxa de desemprego, crescimento populacional na ordem de 2,9% 

aa e um percentual de apenas 10% de sua população empregada no setor público, o que 

deixa o país, de certa forma, menos aderente às problemáticas de oscilações de preços no 

mercado internacional. De uma forma geral, as economias árabes, exportadoras de 

hidrocarbonetos, estão mais diversificadas e flexíveis, e também apresentaram incrementos 

no mercado de trabalho e no papel do estado na economia. Programas de reforma 

econômica, incluindo reformas nos preços, privatizações e redução de subsídios têm 
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reduzido as pressões sobre o governo, seja como pagador/ fornecedor, seja como fonte 

geradora de empregos (score de VS 4,6) (gráfico 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50: Dados Consolidados – EAU - Radar 

  

4.5 Indonésia 

 Com 1,94 de indicador de VF (de extremamente desfavorável a desfavorável), a 

Indonésia deve passar de exportador a importador de óleo nos próximos anos, mas mesmo 

assim tem havido esforços governamentais consideráveis em busca de incremento nos 

investimentos na indústria upstream, assim como nos subsídios fiscais concedidos aos 

investidores dessa área, racionalização do uso dos recursos energéticos e incremento na 

infra-estrutura dos gasodutos.  

 Em contrapartida, o país aparece em posição praticamente favorável do ponto de 

vista produtivo (com score de 3,62), o que, por sua vez, denota sua maior diversidade 

econômica. A participação do setor petróleo na economia da Indonésia representou 6% de 

seu PIB em 2006. Percebe-se com isso que, ao contrário dos países analisados até aqui, a 

Indonésia tem uma pauta de exportações mais diversificada, composta não só de óleo, mas 

de aparelhos eletrônicos (com maior valor agregado) e têxteis. O score de 3,88 alcançado 

pelo país, segundo essa metodologia, lhe confere uma posição favorável (gráfico 51). 

 Em contrapartida, em relação ao seu índice de VM, a Indonésia desponta em uma 

posição classificada como extremamente desfavorável, uma vez que sua dívida pública 

representa 38,6% de seu PIB (2006). Além disso, a classificação da Indonésia pela 

Moody´s foi de Ba2 o que significa um investimento considerado de risco. No indicador de 
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VFS, o país alcançou score máximo e uma posição tida como extremamente favorável. Na 

Indonésia, o resultado do indicador de VFS foi de 4,3%, o que, pela metodologia utilizada, 

as razões entre 9% e 1% em relação à arrecadação do setor petrolífero e o PIB do país, o 

coloca em uma zona de conforto, ou seja, em uma situação de não-vulnerabilidade. 

 Pari passu, em relação ao indicador de VS, o país alcançou score 2,41, o que o 

coloca em uma posição desfavorável, com uma taxa de desemprego de 12,5% em 2006 e 

com 28,7% da população na faixa etária entre 0 e 14 anos, o que, mesmo apresentando o 

maior nível de desenvolvimento e diversificação industrial entre os países da OPEP, 

significa possíveis futuras pressões populacionais por um estado de bem-estar social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51: Dados Consolidados – Indonésia - Radar 

  

 4.6 Irã 

 O indicador de VF do Irã o classifica em uma posição favorável do ponto de vista 

de suas reservas físicas, uma vez que o país alcançou um score de 3,06 (gráfico 52). O Irã 

é um exemplo de país com muitos anos futuros de produção de petróleo e também baixa 

necessidade de incremento de seu esforço exploratório – para que o Irã mantenha um R/P 

constante anual, por exemplo, deve incorporar às suas reservas 8 vezes o que produziu em 

2006. A relação R/P para o gás natural do país foi calculada em 265 anos para 2006, o que 

denota um bom posicionamento do país quando de um aumento da demanda pelo gás 

natural em razão de questões ambientais, por exemplo. Já em relação ao indicador de VP, a 

pontuação do Irã o coloca de neutro a favorável, com um score de 3,25. Em 2006, o setor 
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petróleo representou 37% do PIB iraniano. A ansiedade geopolítica em torno da oferta 

futura criou um cenário em que o mercado responde às ameaças potenciais de ruptura de 

abastecimento, não importa quão vago seja, de forma bullish, constantemente. 

 O país, ainda em 2006, teve 93% de sua pauta de exportação composta de 

hidrocarbonetos, o que o colocou também dentro de uma classificação considerada 

extremamente desfavorável (score 1,50). Vale mencionar aqui que a retirada das tropas 

americanas do Iraque pelo presidente Barack Obama abrirá um precedente e uma 

fragilidade na região, uma vez que exporá o frágil e desgastado Iraque às intenções 

expansionistas do Irã.  

 Em relação à VM, o país alcançou um score de 2,71, ou seja, uma posição 

igualmente  desfavorável. Em 2006, a dívida pública do país representou 23,6% do seu PIB, 

mas a classificação pela Moody´s foi B2, o que colocou o Irã em uma zona de risco para 

investimentos. Ainda dentro do espectro de uma classificação desfavorável, o pais 

apresenta uma pontuação de 2,50 no indicador de VS. A sua taxa de desemprego foi de 

14% em 2007. Similarmente à Indonésia, o Irã não disponibiliza informação a respeito do 

percentual da mão-de-obra economicamente ativa empregada de maneira específica no 

setor público, o que, de certa forma, compromete o cálculo do indicador de VS do país. 

Embora seja o segundo maior produtor da OPEP, bem como o quarto maior exportador de 

petróleo do mundo, o Irã está em uma delicada situação econômica, devido a anos de má 

gestão econômica e financeira, falta de investimentos estrangeiros, assim como sanções 

econômicas, o que leva a uma forte pressão sobre o setor petrolífero do país. Vale a pena 

destacar aqui que investimentos substanciais têm sido feitos na indústria bélica iraniana, e 

as intenções nucleares do Irã, como novo ponto fulcral de risco na região, vêm alterar o 

equilíbrio de poder no Oriente Médio e na Ásia central, assim como aumentar a capacidade 

iraniana de exercer infuência regional. 

 

 

 

 

 

 



 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52: Dados Consolidados – Irã – Radar 

  

4.7 Iraque 

 O Iraque também desponta com uma posição favorável (score 4,19) no que diz 

respeito às suas reservas físicas, apresentando uma relação R/P de óleo bruto de 155 anos 

(2006), ou seja, muito superior à média OPEP de 78 anos. Como anteriormente destacado, é 

importante considerar que quanto maiores as reservas de óleo e gás do país, mais suas 

estratégias se ponderarão pelo maior açambarcamento de uma parcela do mercado do que 

necessariamente, por um aumento de preços. Para esses países de grandes reservas, de 

modo que consigam uma constância em suas receitas petrolíferas, o importante é manter a 

longevidade da produção, mesmo que a preços não tão altos, de forma que o petróleo se 

mantenha como principal fonte energética das matrizes mundiais. A situação do Iraque em 

relação ao seu indicador de VP é também desfavorável, com score de 2,38, ponderando que 

54% do valor total da produção atual de produtos e serviços finais obtidos dentro do 

território nacional iraquiano derivaram do setor petrolífero, o que reflete a fragilidade da 

economia em relação a esse produto. Igualmente desfavorável é o indicador de VC do país, 

já que, em 2006, 98% de suas receitas de exportação derivaram do setor de 

hidrocarbonetos.  

 Também desfavorável é a posição do Iraque em relação ao seu indicador de VFS, 

uma vez que a relação entre o arrecadado pelo setor petrolífero corresponde a 20,7% do 

PIB do país. 
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 Em relação à VS, a taxa de desemprego do país esteve em 25% em 2005 (score 

1,56), em parte como conseqüência de uma trajetória errante nos últimos 20 anos por conta 

dos seus conflitos internacionais (Irã, Kuwait e EUA), com graves conseqüências no tecido 

social. No Iraque, 39,4% da população estão entre os 0 e 14 anos, o que representa uma 

forte pressão social em relação a saúde e bem-estar social, assim como no que diz respeito a 

geração de empregos. Vale destacar que a desordem nacional em que se encontra o país 

afasta investimentos externos e a presença de multinacionais, o que só corrobora a 

necessidade do Estado iraquiano de ser o provedor de sua população. Entretanto, os 

esforços do país se envidam nesse sentido. Segundo o Ministro do Petróleo do Iraque, Al-

Shahristani, apesar da crise internacional, o país é um lugar que poderia atrair mais 

investimentos globais na área de energia, devido ao baixo custo de desenvolvimento e do 

elevado potencial de sucesso exploratório (STRATFOR, 2009). Por isso, o Ministro 

anunciou, nas primeiras semanas de 2009, uma nova licitação para o desenvolvimento de 

11 grandes campos de petróleo em um esforço para aumentar a produção no país (gráfico 

53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53: Dados Consolidados – Iraque - Radar 

  

 

 4.8 Kuwait 

 O Kuwait é o segundo país da OPEP com maior relação R/P, a qual, atualmente, 

está em 104 anos (2006). Mesmo sendo classificado em uma situação tida como neutra (já 
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que a comparação se dá com os anos de relação R/P dos outros países-membros da OPEP, 

e o país alcançou score 2,59), a relação R/P do Kuwait vem caindo, ainda que de forma 

lenta. Essa redução é explicada pelo aumento da produção anual do país e a não 

conseqüente reposição dessas reservas mediante novas descobertas. Vale considerar que o 

país possui 122 anos de produção de gás natural a partir da produção do ano de 2006. Na 

seqüência, o índice de VP do Kuwait foi classificado como de desfavorável a neutro, com 

pontuação de 2,38. A participação do setor petrolífero na economia do Kuwait foi de 64% 

em 2006, o que demonstra a dependência do país do setor de hidrocarbonetos, assim como 

sua falta de diversificação industrial. 

 Por sua vez, a VC do Kuwait também é classificada como extremamente 

desfavorável, uma vez que o país alcançou uma pontuação de 1,25, conforme a 

metodologia adotada. O Kuwait é um dos maiores exportadores mundiais de gás natural e 

óleo bruto, e, como conseqüência, o setor petroquímico também tem destaque no país. 

Impressionantes 96% de suas exportações são de petróleo, e 82% destas são direcionadas 

ao mercado asiático (gráfico 54) 

 Em relação ao indicador de VM, o país se encontra em uma posição extremamente 

favorável com score 4,86. A dívida pública do Kuwait representa apenas 8% do seu PIB, e 

sua situação econômica atual o levou a ser classificado como Aa2 pela Moody´s, o que 

significa um país apto à recepção de investimentos estrangeiros. Por fim, em relação ao 

indicador de VS o país alcançou score 3,71, o que o coloca em uma posição de neutra a 

favorável. O mais notório em relação às questões sociais do Kuwait é que 95% da 

população kuwaitiana está empregada no serviço público, o que sobrecarrega o Estado para 

o pagamento de todos esses salários e demonstra a falta de diversificação da indústria local.  
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Gráfico 54: Dados Consolidados – Kuwait - Radar 

 

 4.9 Líbia 

 Os indicadores construídos para a Líbia também apontam para um país 

extremamente vulnerável, o segundo mais vulnerável dos países estudados, de acordo com 

a estreiteza da mancha do gráfico gerado. Do ponto de vista da VF, o país atingiu score 

1,86, o que o coloca em uma posição de extremamente desfavorável a desfavorável. Os 

últimos dados, de 2006, apontam para 64 anos a relação R/P da Líbia. Com uma condição 

extremamente desfavorável, o país alcançou 1,51 pontos em relação ao seu indicador de 

VP. Notáveis 90% em 2006, ou seja, apenas 10% de toda riqueza que foi produzida na 

Líbia em 2006 advieram de outras fontes que não o petróleo. É relevante comentar que o 

governo Líbio tem feito substanciais progressos em reformas econômicas como parte de 

um grande programa para reintegrar o país no cenário econômico mundial. Vale relembrar 

que quase todas as sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Líbia já foram 

removidas, o que tem atraído novos e diretos investimentos externos para o país, 

especialmente no setor energético.  

 Em 2006, 99% de todas as receitas advindas das exportações derivaram do setor 

petrolífero.  Essas receitas e sua pequena população dão à Líbia o PIB per capita mais alto 

da África, e permitem ao Estado líbio extensivos e impressionantes investimentos em 

fundos de aposentadoria e educação.  
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 Já o indicador de VM, score de 4,29, coloca o país em uma posição favorável. Em 

2006, a dívida pública líbia representava apenas 5,4% do seu PIB, e o país não participava 

da listagem de países potenciais recebedores de investimentos das agências de 

classificação de risco, um resquício das sanções econômicas perpetradas sobre a Líbia 

desde 1999. A VFS também classifica a Líbia em uma posição extremamente 

desfavorável, com pontuação 1,00, e com a arrecadação fiscal do setor petroquímico 

correspondendo a 25,6% do PIB do país. Analisando o indicador de VS, a Líbia apresenta 

um perfil extremamente desfavorável, onde alcançou a pontuação de 1,83. Além disso, 

59% da população economicamente ativa no país se encontra empregada no setor público, 

o que corrobora a visão de que a ineficiência do desenvolvimento do setor privado 

sobrecarrega o Estado e o torna ainda mais dependente das receitas advindas do setor 

petrolífero. Por isso, em janeiro de 2009, o ditador da Líbia anunciou que cogita 

nacionalizar as companhias petroliferas estrangeiras que operam no país, caso o barril do 

óleo não se aproximasse dos US$ 100,00/b (FOLHA ONLINE, 2009). A crise financeira 

internacional que assola o mundo desde o final de 2008 tem incentivado ações 

nacionalisantes por parte de vários países85, e, nequeles tão dependentes das receitas do 

setor não poderia ser diferente. Por um lado, nacionalizar empresas direciona mais recursos 

para os governos locais, mas, por outro, tira os investimentos internacionais do país e 

acarreta para os investidores e mercado internacional uma sensação de insegurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Por exemplo, no Brasil o governo restituiu a necessidade de licenças de importação em janeiro de 2009 com 
o intuito de, ao burocratizar ainda mais o processo, arrefecer a demanda de importações. No mesmo mês, os 
EUA também impuseram a obrigatoriedade de uso do aço nacional em suas contruções, de forma a incentivar 
esse setor econômico, ato esse chamado de “buy America”. 
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Gráfico 55: Dados Consolidados – Líbia - Radar 

 

 4.10 Nigéria 

 Dos indicadores construídos para a Nigéria, o de VF alcançou um score de 2,79, o 

que coloca o país em uma posição de desfavorável a neutra. Atualmente a Nigéria possui 

petróleo para os próximos 44 anos (2006). O país conta ainda com 185 anos de R/P para o 

esta fonte energética. Vale destacar que o país é uma fronteira exploratória para o gás 

natural, e o OGJ (2008) estima que a Nigéria tenha 182 Tcf de reservas provadas desta 

fonte de energia, o que a torna a sétima maior reserva de gás natural do mundo e a maior 

da África. Já o indicador de VP calculado para o país o coloca em uma situação de neutra a 

favorável, com score 3,25. As sucessivas quedas do valor absoluto do VA em 2003 e 2004 

muito podem ser explicadas por interrupções na produção nacional devido a tumultos 

sociais, o que explicou a redução da formação da riqueza do país pela simples diminuição 

da produção. Em 2004, a participação do petróleo no PIB total do país foi de 45%, subiu 

para 48% em 2005 e, finalmente, foi de 47% em 2006.  

 A Nigéria apresentou ainda, dentro de uma classificação tida como extremamente 

desfavorável no que diz respeito ao seu indicador de VC, em 2006, 100% de sua pauta de 

exportações atrelada ao setor petrolífero (score 1,38). Ou seja, toda a receita de exportações 

obtidas com o comércio internacional veio do setor petrolífero. Além disso, 70% das 

exportações de petróleo da Nigéria são direcionados para a América do Norte.  
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 Em seguida, em seu indicador de VM, o país se encontra em uma situação 

classificada como favorável. Na Nigéria, a dívida pública representou 15% do PIB em 

2006. Entretanto, a Nigéria não participa da listagem de países potenciais recebedores de 

investimentos das agências de classificação de risco (score de VM 4,43). 

 Em contrapartida, a Nigéria aparece logo em seguida em uma situação favorável, 

onde suas receitas fiscais representam 8,6% de seu PIB (IMF, 2008). Neste ponto é 

importante lembrar que a Nigéria é uma área de fronteira exploratória, destino de muitas 

empresas internacionais e muitos investimentos, que, para se tornar suficientemente 

atraente do ponto de vista fiscal, tem uma incidência menor de impostos sobre seu setor 

petrolífero. Dessa forma, a competitividade necessária para o desenvolvimento da 

exploração de óleo e gás pode levar os países a adotarem regimes fiscais muito diferentes, e 

portanto, terem percentuais de receitas advindas do setor petrolífero também muito 

dispares. 

Em relação à VS, o score alcançado pelo país foi de 2,63, o que o coloca em uma 

posição de desfavorável do ponto de vista social. A atual queda dos preços do óleo no 

mercado internacional só corroboram os problemas da Nigéria e sua incessante necessidade 

de geração de receita de forma a atender à população. O atual declínio das receitas deixa o 

governo da Nigéria com menores margens de manobra devido aos escassos recursos 

financeiros, o que leva à não-intervenção em zonas de conflito, como o delta do Niger, e 

desse modo, compromete a busca e a manutenção da  paz. Esse vácuo de esforços em busca 

da paz dá abertura a gangues que se utilizam de estratégias como seqüêstros, ataques às 

instalações industriais e reoubo de combustíveis. Vale destacar o aumento dos episódios de 

pirtaria no offshore Nigéria. 
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Gráfico 56: Dados Consolidados – Nigéria - Radar 

  

4.11 Qatar 

 O resultado do indicador de VF do Qatar alcançou uma pontuação de 2,39, tida 

como desfavorável de acordo com a metodologia proposta. O Qatar possui petróleo para os 

próximos 51 anos (2006). Nas atuais condições, assim como em outros países da OPEP, o 

aumento da produção não tem sido acompanhado do aumento do RRR, o que tem levado à 

queda do índice de VF física do país nos últimos anos. Em relação ao gás natural, o Qatar é 

detentor da maior reserva do mundo, e a relação R/P para o gás natural é de 518 anos em 

2006.   

 O Qatar por sua vez, apresentou índice de VP em uma posição de neutra a favorável 

dentro da metodologia proposta (score 3,25), em que 42% da geração de riqueza do país 

esteve atrelada ao setor petrolífero. A posição mais confortável desse país em relação aos 

outros se deve, em grande medida, à presença de fundos de estabilização financeira no país. 

De uma forma geral, ao se compararem os indicadores de vulnerabilidade produtiva dos 

países da OPEP antes e após o aumento dos preços do petróleo em 2004, nota-se que 

ocorreram substanciais aumentos.  

 No que se refere à VC, a situação do Qatar foi classificada como extremamente 

desfavorável (score 1,0). O país apresentou, em 2006, 79% de suas exportações derivadas 

do setor de hidrocarbonetos (em especial, gás natural). Mesmo não sendo o resultado mais 

alto entre os países estudados, no que diz respeito às exportações de petróleo, 99% das 
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exportações do país são destinadas à região da Ásia, o que o deixa sensível a eventos de 

ordem econômica e financeira não só em seu próprio terrotório, mas também nos países da 

Ásia, seus únicos importadores. 

 Já o indicador de VM, score 3,14, classificou o país em posição neutra, onde a 

dívida pública equivale a 26,8% de seu PIB.  

 A taxa de desemprego do Qatar é uma das menores dos países analisados: 2,2% em 

2006, estando o país, em uma situação considerada como de pleno emprego (score de VS 

3,80, o que o coloca em uma posição de neutra a favorável). Entretanto, 81,5% dessa 

população empregada está no setor público, o que sobrecarrega os gastos estatais e denota o 

baixo índice de diversificação da economia, fazendo com que a população dependa do 

Estado para garantir não só as questões básicas de saúde e saneamento, mas também de 

empregos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57: Dados Consolidados – Qatar - Radar 

 

 4.12 Venezuela 

 Dos indicadores construídos para a Venezuela, o de VF a coloca em uma posição de 

neutra a favorável, com score 3,53. O esforço exploratório do país retomou seu ritmo usual 

após 2004, o que se refletiu no R/P de 2006: 76 anos. A relação R/P para o gás natural foi 

calculada em 164 anos para 2006, e notam-se movimentos venezuelanos em direção à 

maior exploração de suas jazidas de gás natural visando à exportação. Na seqüência, o 

indicador de VP da Venezuela (score 3,25), classificado como de desfavorável a neutro, 

apresentou, em 2006, 39% do PIB do país derivado do setor petrolífero. O país ainda conta 
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com o Investment Fund for Macroeconomic Stabilization. Este fundo, ligado ao Banco 

Central da Venezuela, tem como objetivo principal garantir que as flutuações do preço do 

petróleo e, conseqüentemente, dos lucros advindos deste setor, não afetem o equilíbrio 

fiscal, cambial e monetário necessário do país.  

 Em relação ao seu indicador de VC (score 2,38), as exportações dos óleos ultra-

pesados venezuelanos foram responsáveis por 83% a 99% de suas receitas de exportação 

nos últimos anos, chegando em 74% em 2006. Assim como o Iraque, a Venezuela tem uma 

distribuição mais homogênea em relação à concentração de seus destinos de exportação: 

46% se destinam à América do Norte, 37% à América Latina e 11% à Europa Oriental. 

 Já sua VM (score 1,0) classifica o país de forma extremamente desfavorável, uma 

vez que sua dívida pública representou 24% de seu PIB em 2006. A classificação da 

alavancagem financeira do país foi B1, o que também a coloca em um patamar de 

investimento de risco. É importante considerar aqui as questões de ordem política por trás 

das ações do governo venezuelano em relação ao seu setor petrolífero, o que tem levado a 

redução de investimentos externos no país e a nacionalização de instalações de E&P.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58: Dados Consolidados – Venezuela – Radar 

 

 4.13 México 

 A partir da mancha geral do radar construído para o México, pode-se perceber que 

este tem a maior área entre os países estudados até agora, o que o coloca em uma situação 

menos vulnerável do que os outros países (ou pelo menos, menos aprisionado na armadilha 

dos recursos naturais, como os demais) (gráfico 59). Em relação ao indicador de VF o país 

alcançou score 1,81. A relação R/P do país, em 2006, foi calculada em 9 anos. Dados 
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estatísticos comprovam o declínio das operações no campo de Cantarell mesmo com o uso 

de técnicas de recuperação terciária como a injeção de nitrogênio para aumentar a pressão 

dos poços. As preocupações com o declínio da produção do país perpassam pela questão 

das importações norte-americanas do petróleo mexicano e o possível impacto da 

diminuição desse fluxo comercial para a balança comercial do México. 

 Em contrapartida, o México aparece um uma posição praticamente favorável do 

ponto de vista produtivo (score 4,13), o que por sua vez denota sua maior diversidade 

econômica. Impende comentar que os resultados deste indicador corroboram com os 

resultados do indicador de VF, uma vez que uma posição desfavorável em relação às 

reservas fez com que estas economias buscassem maior diversidade industrial, o que é 

demonstrado no indicador de VP. Entretanto, esta análise deve ser qualificada, pois se deve 

considerar também outros motivos para México ser mais diversificado economicamente do 

que os outros países, como motivos históricos de formação da base econômica do país, 

motivos sociais associados ou não à existência de classe média consumidora, assim como à 

existência de uma indústria maquiladora no país, cujos produtos são destinados 

exclusivamente ao mercado norte-americano. 

 Em seguida, no que concerne o indicador de VC (score 3,75), o país se encontra em 

uma posição praticamente favorável do ponto de vista comercial, uma vez que apenas 

13,7% das exportações do país em 2006 advieram do setor petróleo. Essa queda das 

exportações de petróleo do México é explicada pelo declínio da produção do campo de 

Cantarell, que nos primeiros meses de 2008, por exemplo, decaiu em 9,2% . Segundo o 

governo do país, o problema básico está na necessidade de modernização da indústria de 

energia, uma vez que a Pemex é incapaz, tanto tecnológica quanto financeiramente, de 

fazê-lo.  Cabe destacar que essa dupla queda de receitas do México: tanto em relação à 

queda dos preços, quanto em relação a redução da produção do país compromete 

sobremaneira o orçamento governamental, principalmente em épocas como as atuais, em 

que o governo e a sociedade se encontram em conflito com o narcotráfico no país - guerras 

não podem ser ganhas sem dinheiro, assim a redução das receitas da PEMEX garantem que 

a guerra do governo mexicano contra o cartel das drogas não terminará tão cedo 

(STRATFOR, 2009). Vale destacar que na busca de maior diversificação de seus recursos 

petrolíferos, a Pemex tem investido fortemente na prospecção em águas profundas. 
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 Já o indicador de VM do México alcançou uma posição classificada como neutra 

(score 3,0), uma vez que sua dívida pública representou, em 2006,  23,3% do PIB do país. 

Ademais, a classificação de risco do país em 2008 foi A1, o que coloca o país no rol dos 

países-destino dos investimentos internacionais.  

Apesar de ter uma pequena taxa de desemprego (2,2% em 2006), o México 

alcançou uma pontuação 3,59, o que o colocou em uma posição de neutra a favorável, 

segundo a metodologia proposta, além de também apresentar baixo crescimento 

populacional. Entretanto, notórios 30% de sua população se encontra na faixa de 0 a 14 

anos. Essa população jovem exerce (melhor dizendo exercerá, no futuro) fortes pressões 

sobre o governo mexicano no que concerne a infra-estrutura social e acesso a empregos. O 

maior problema do México hoje em dia, parece ser as questões relativas ao narcotráfico e a 

falta de investimentos no aparelho policial para combatê-lo. Mesmo sendo uma das 

economias mais diversificadas entre os países estudados, o México ainda enfrenta sérios 

problemas endêmicos de um país em desenvolvimento, além de contar com a falta de 

investimentos no setor petrolífero. O regime fiscal do país regia que 70% de todo lucro da 

estatal PEMEX fosse direcionado ao governo mexicano, que se utilizava dele em seu 

orçamento geral. Essa prática, ao longo dos anos, levou ao sucateamento da estatal e a falta 

de investimentos para novas descobertas no país. Há sinais, hoje em dia (janeiro, 2009) de 

que a PEMEX esteja se expandindo para operações offshore, buscando, com isso, aumentar 

sua produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59: Dados Consolidados –México - Radar 
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 4.14 Noruega 

 A Noruega aparece em seguida com uma das menores pontuações em relação ao 

seu indicador de VF, 1,94. Entre 1996 e 2006 a relação R/P para o óleo esteve estabilizada 

entre 9 e 8 anos, o que coloca o país em situação desfavorável do ponto de vista de sua VF. 

Já o RRR da Noruega foi calculado em apenas 2,94, ou seja, para que sua relação R/P se 

mantenha constante nos próximos anos, partindo da produção atual, ela deve encontrar 

2,94 vezes o que produziu no último ano.  

Já em relação ao seu setor produtivo, o score alcançado pela Noruega foi de 3,25, o 

que a coloca em uma situação de neutra a favorável sob a ótica da participação do setor 

petrolífero no total de geração de riqueza do país. Desde 2004 esse percentual gira em 

torno dos 22%, e em 2006 foi de 25%. É claro que sob uma perspectiva de 

desenvolvimento industrial e econômico, a Noruega apresenta características 

significativamente diferentes dos demais países analisados até agora. O mais importante é 

considerar que a Noruega é um país estável do ponto de vista econômico, financeiro e 

político. Analistas consideram que países com alta estabilidade, como a Noruega,  

apresentam as seguintes características comuns: instituições estatais eficientes, alto grau de 

institucionalização, alto grau de legitimidade política entre a população, significativa 

ausência de posições contrárias ao Estado, baixos níveis de tensões sociais, étnicas ou 

religiosas, entre outras características (PFC, 2009).  

 Na seqüência, em posição praticamente neutra do ponto de vista comercial, está o 

indicador de VC do país. Em 2006, 45,36% das receitas advindas das exportações advieram 

do setor petrolífero. Com a qualidade de vida mais elevada do mundo, os noruegueses 

preocupam-se bastante com o futuro, quando suas reservas de petróleo começarem a se 

depletar e por tal, tem acumulado os seus excedentes orçamentais, derivados do petróleo, 

em um fundo governamental que investe no exterior e que em 2003 foi avaliado em US$ 

114 bilhões.  

Em relação ao indicador de VS, a Noruega alcançou um score praticamente 

favorável, com um score 3,87. A taxa de desemprego foi, em 2006, de 3,5% em 2006, o que 

significa pleno emprego pela teoria econômica clássica. Além disso, como a maioria dos 

países europeus, a Noruega apresenta um crescimento populacional muito pequeno, em 

comparação com os demais países estudados, 0,6% aa. Além disso, o marco regulatório 
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norueguês para o setor de óleo e gás é bastante eficiente e rígido, o que favorece a 

arrecadação do estado e que inclui o pagamento de taxas na ordem de aproximadamente 

80% do valor da produção e a existência de um fundo soberano receptor das rendas extras 

advindas das exportações de hidrocarbonetos. Dessa forma, é possível afirmar que a 

intervenção estatal no setor, assim como suas políticas governamentais, tem sido essenciais 

para o desenvolvimento econômico do país, mesmo que dependente de recursos naturais, o 

que vai contra o modelo visto até agora entre os demais países analisados. Há, portanto, na 

Noruega, uma quebra de paradigma em relação a maldição dos recursos naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 60: Dados Consolidados – Noruega – Radar 

 

 

 

4.15 Brasil 
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 Já em relação ao seu indicador de VP, o Brasil alcançou um score de 3,62, o que o 

coloca em uma posição de neutra a favorável do ponto de vista da geração de receitas a 

partir do setor petrolífero. Entretanto essa relação deve ser qualificada, pois a uma séria 

intenção do Governo brasileiro e de sua estatal Petrobras de praticamente dobrar a 

produção de peróleo do país até 2013, considerando áreas onshore e offshore, assim como 

áreas fora do país.  

 O indicador de VC do Brasil indicou uma posição favorável (score 4,13), 

colocando-o na melhor posição entre os países estudados. Ou seja, entre os países-menbros 

da OPEP, México e Noruega, o Brasil é o menos dependente das receitas petrolíferas 

advindas das exportações desse recurso. Em 2006, as exportações do setor representaram 

5,49% das exportações totais do país. Vale destacar que a Petrobras anunciou em dezembro 

de 2008 (PETROBRAS, 2009) que atingiu um record nas exportações de óleo, 673 mil b/d, 

já superando o volume de petróleo importado, que foi, no mesmo mês de 103 mil b/d86. Em 

relação ao indicador de VM, o Brasil alcançou score 1,14, colocando-o em posição 

extremamentde desfavorável, já que a dívida pública representou 24% do PIB do país. 

Entretanto, em 2008, a classificação do Brasil pela Moody´s foi Baaa3, o que o coloca 

dentro do rol de países categorizados como de destino de investimentos.   

 O indicador de VFS, score 5,0 para o Brasil, apresentando uma participação da 

arrecadação fiscal do setor petrolífero de 8,11% do seu PIB, consubstanciando uma posição 

de não-vulnerabilidade. Entretanto, vale destacar, que a queda do preço do petróleo no 

mercado internacional e a apreciação do dólar em relação ao real já tem impactado as 

finanças dos municípios brasileiros dependentes de royalties. Um levantamento da ANP 

(ANP, 2009) mostra queda de 36% no valor repassado às cidades nos intervalo entre 

dezembro de 2008 e janeiro de 2009.  

 E, por fim, o indicador de VS, onde o país alcançou um score de 4,23, colocando-o 

em uma posição de favorável a extremamente favorável. Mesmo parecendo contraditório, é 

importante ressaltar que o Brasil se encontra nessa posição favorável, do ponto de vista da 

metodologia proposta, uma vez que se pauta pelo setor petrolífero, e o impacto que suas 

receitas geram para a população local. Ou seja, como essas receitas geradas pelo setor 

                                                 
86 Entretanto, apesar do resultado em volume, a balança comercial em dólares das importações e exportações 
foi negativa, por conta da flutuação dos preços e também do fato de a Petrobras importar mais óleo leve e 
derivados, que tem valor de mercado maior do que o óleo pesado exportado. 
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petrolífero se tornam subsídios para a construção de um Estado de bem-estar social. Em 

grande medida o indicador é enviesado pela participação dos trabalhadores no setor 

público, de forma a se pensar o quão dependente o Estado é das riquezas que ele gera para 

o bem-estar de sua população. Quando comparam-se países onde 95% da trabalhadores 

estão no setor público, os 17% do Brasil classifican-se de forma favorável, além de serem 

considerados outros critérios no cálculo. O capítulo seguinte tratará as considerações finais 

desse trabalho e as implicações, relacionadas aos indicadores construídos, para o Brasil 

caso esse venha a se tornar um exportador de petróleo como os demais países estudados e 

analisados aqui. A intenção deste capítulo final é, então, demonstrar que nem sempre a 

abundância de um recurso natural é sinônimo de desenvolvimento econômico e social, mas 

sim, circunscrevendo-se apenas à geração de receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61: Dados Consolidados – Brasil - Radar 
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Considerações Finais e Implicações para o Brasil 

  

Esse trabalho discutiu e aplicou uma metodologia de quantificação de níveis de 

vulnerabilidade de países exportadores de petróleo. Como o leitor acompanhou até aqui, o 

capítulo anterior já, de certa forma, apresentou uma análise geral dos resultados. Assim, 

este capítulo de considerações finais intenciona responder a hipótese formulada na 

introdução desta tese, assim como enunciar as limitações do estudo e as implicações deste 

para o Brasil, caso se confirmem as ambições exportadoras do país.  

Ao longo do texto foi possível verificar que alguns dos indicadores escolhidos 

apresentaram fragilidades. O indicador de Vulnerabilidade Física, por exemplo, foi pautado 

na razão entre reserva provada e produção de petróleo, e este subindicador estabeleceu uma 

relação estática, retratando somente o momento em que foi calculado. Como visto, tal 

relação pode se modificar significativamente no tempo, pois podem ocorrer variações tanto 

no numerador (reservas provadas) quanto no denominador (produção). As reservas 

provadas podem variar por incorporação de volumes decorrentes de novas descobertas e/ou 

de reavaliação destas. Por outro lado, a produção de petróleo, sem a correspondente 

reposição de volumes (incorporação de reservas provadas), leva à depleção das reservas 

provadas, reduzindo progressivamente o numerador da razão. Vale destacar, aqui também, 

que a relação R/P pode ser manipulável de acordo com os interesses das empresas de um 

país, sejam estas estatais ou privadas; o chamado viés declaratório. A fragilidade do 

indicador também pode ser percebida na correlação entre a relação R/P e o ritmo de 

reposição de reserva. Assim, a aplicação desse indicador enviesou a análise de alguns 

países, como por exemplo a Arábia Saudita, que mesmo com um R/P de 79 anos foi 

classificado em uma posição de apenas neutra, já que os altos resultados da relação R/P de 

outros países desestabilizaram a análise. Além disso, a necessidade de reposição de reservas 

ficou também frágil  quando consideramos países com  reservas para produções para os 

próximos 100 ou 115 anos. Isso posto, mesmo com essas fragilidades reconhecidas e 

apontadas, o indicador de VF forneceu uma boa proxy da posição física do país em relação 

à detenção de reservas provadas, além de mostrar por quanto tempo as reservas provadas 

dos países ainda podem ser utilizadas segundo os níveis atuais de produção de petróleo. 

Estudos futuros podem considerar o uso dos dados de reserva e produção em boe (barril de 
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óleo equivalente) apenas, de forma a simplificar a análise, não separando óleo e gás em 

dois subindicadores distintos. 

As críticas aos indicadores também se extendem ao indicador de Vulnerabilidade 

Produtiva, que por relacionar o PIB do país com o valor agregado do setor petróleo não 

leva em consideração, por exemplo, o estágio de desenvolvimento econômico da economia. 

A forma como é medida a geração de riqueza dentro de uma economia não leva em 

consideração o estado de bem estar da população, já que o PIB não considera dados de 

distribuição de renda. Entretanto, mesmo com essas limitações, o PIB foi considerado uma 

medida comparável da saúde econômica de um país, sendo muito utilizado por vários 

orgãos ligados aos setores energéticos como a Agência Internacional de Energia (AIE), o 

Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) e a própria OPEP. Além disso, como 

mencionado no capítulo 1, a diversificação industrial a partir do próprio petróleo, como o 

setor de refino ou petroquímico, por exemplo, não representa um avanço significativo em 

termos de diversificação industrial para uma economia, já que continua a haver uma grande 

dependência do próprio petróleo.  

Já em relação ao indicador de VC (Vulnerabilidade Comercial), vale destacar que a 

fragilidade deste está na simplificação adotada, uma vez que a análise das exportações de 

um país não pode ser considerada um balizador completo do estado das finanças 

internacionais de um país. Devem ser consideradas também as contas externas, o balanço 

de pagamentos, a taxa de câmbio e a poupança externa do país, que, juntamente com os 

dados de comércio exterior, farão parte da formulação de políticas econômicas do país. 

Assim, a escolha do uso deste sub-indicador para avaliar a vulnerabilidade econômica do 

produtor de petróleo em relação às suas exportações passa, novamente, pela questão da 

diversificação industrial do país. Em outras palavras, viu-se que quanto maior o peso do 

setor petróleo para a geração de receitas advindas das exportações, menos diversificada é a 

economia em relação a outras fontes de riqueza não-petróleo.  

Cabe mencionar que o subindicador de presença ou ausência de fundos de 

estabilização financeira não apresentou dados suficientes para sua utilização futura na 

metodologia. Ademais, não foram discutidas as limitações para os países onde essa 

realidade não é aplicável. 
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O indicador de VFS apresentou, por sua vez, de certa maneira, problemas de 

colinearidade com o indicador de VP, já que quando se calculou o valor agregado do setor 

petrolífero este considera, no seu escopo, as receitas fiscais advindas desse setor 

econômico.  

O indicador de VM (Vulnerabilidade macroeconômica.) também apresentou 

fragilidades na medida em que os países estudados eram pouco endividados do ponto de 

vista público em relação aos seus PIBs. Além disso, foi possível concluir que o 

endividamento público não representa, por si só, uma fragilidade do sistema econômico do 

país, uma vez que não só a Noruega, mas outras economias desenvolvidas também se 

encontram com altos níveis de comprometimento de seus PIBs em relação às suas dívidas 

públicas. 

Por fim, pode-se apontar que dentro da metodologia da AHP utilizada houve uma 

tendência a se escolher analistas do setor público para responder aos questionários. O 

comprometimento da análise, em boa medida, pode haver sido influenciado pela visão mais 

“estatal” da amostra de analistas escolhidos para estabelecer os pesos dos subindicadores 

dentro dos indicadoes propostos. 

Destarte, mesmo com as fragilidades acima descritas que exigem certa relativização 

dos resultados encontrados, o conjunto de indicadores propostos, assim como a 

metodologia como um todo, serviu para uma idéia inicial de como organizar e classificar 

países exportadores de petróleo de acordo com suas vulnerabilidades socioeconômicas a 

este setor produtivo, a partir de uma série de indicadores. Estudos futuros podem, por 

exemplo, incluir dados de relevância ambiental, política ou mesmo utilizar a relação R/P 

em boe (barril de óleo equivalente) ao invés de segmentar entre R/P de óleo e de gás. Pode-

se pensar também na abordagem dos indicadores através de outro tipo de metodologia de 

análise multicritério, ou talvez levar a metodologia para o nível dos indicadores 

estabelecendo um ranking dos países estudados de forma a identificar quais os mais 

vulneráveis do ponto de vista dos países exportadores de petróleo.  

A resposta à pergunta formulada na introdução – em que medida uma alta 

vulnerabilidade ao petróleo interfere no grau de autonomia na tomada de decisão de países 

exportadores – é respondida pela fato de que, como observado nas análises, a detenção de 

vastos recursos naturais não implica obrigatoriamente em um Estado desenvolvido, ou em 
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consideráveis níveis de qualidade de vida para sua população. A detenção dos recursos 

naturais por si só não garante o desenvolvimento sócioeconomico, o fundamental, na 

verdade é como os países aplicam e gerenciam as receitas derivadas desses recursos como 

no caso dos royaties e das participações especiais, por exemplo. 

 Assim, quanto mais vulnerável o país do ponto de vista socioeconômico, menos 

margens de ação real ele tem para quando da oscilação de preços no mercado internacional, 

ou a proposta de cortes de produção ou ainda o surgimento de algum tipo de backstop 

technology.  

Angola e Iraque e Líbia, por exemplo, foram os países que obtiveram os piores 

resultados na metodologia proposta, evidenciando seus graus de vulnerabilidade ao setor 

petrolífero tanto pelo lado econômico quanto pelo lado social. Em particular é emblemático 

o caso da Venezuela, que teve seus programas sociais comprometidos, e está na eminência 

de um colapso político. Assim, verifica-se a primeira premissa dessa tese: de que os países 

perdem consideráveis margens de manobra quando das oscilações dos preços do barril de 

petróleo no mercado internacional87. 

Já em situações consideradas menos vulneráveis sob o ponto de vista proposto nesta 

metodologia estão Noruega, Indonésia, México e Brasil. Entendem-se esses Estados não tão 

vulneráveis às receitas petrolíferas, tendo em vista os resultados favoráveis obtidos por eles 

na maioria dos indicadores analisados. É importante considerar que a Indonésia, por 

exemplo, teve sua diversificação industrial a partir de outros setores econômicos que não 

necessariamento o petrolífero. 

Entende-se também que o futuro econômico dessas regiões dependentes das receitas 

petrolíferas (países membros da OPEP) será determinado, em boa medida, pelo destino de 

seu mercado de trabalho. Se a tendência observada até agora de crescimento de desemprego 

persistir, o desempenho econômico e o bem-estar de suas populações estarão 

comprometidas pelo crescimento do desemprego e pela baixa produtividade econômica, 

ainda mais em situações de preços baixos de petróleo no mercado internacional. As 

políticas de emprego na maioria dos países da OPEP têm sido utilizadas como um meio 

para apoiar o bem-estar das suas populações e, embora o aumento do preço do petróleo 

                                                 
87 Crises sociais severas também derivadas da queda dos preços, podem ser observadas atualmente em 
Angola, na Nigéria e no México, como analisado no indicador de VS. 
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experimentado até outubro de 2008 tenha atenuado a insuficiência das políticas fiscais dos 

países desta região, no longo prazo o desafio é aumentar a oferta de empregos no setor 

privado em economias historicamente dominadas por um grande setor público produtor e 

exportador de recursos naturais e capital intensivo.  

 Para o Brasil então, passada a empolgação inicial em relação às descobertas das 

reservas do cluster chamado pré-sal, resta considerar os exemplos internacionais analisados 

de forma a não cair na armadilha dos recursos naturais que atrapou alguns países notórios 

exportadores de petróleo, com exceção à Noruega e à Indonésia. Com nível de 

conhecimento técnico já disponível, é possível afirmar que estas descobertas modificam as 

condições de contorno da exploração de petróleo no Brasil, tanto pelo tamanho das 

reservas, quanto pelos desafios tecnológicos. E na esfera internacional abre-se para a 

indústria petrolífera mundial uma nova fronteira de exploração (ALMEIDA et al. 2008). 

Assim, para a exploração das áreas do pré-sal88, além de fortalecimento da base 

macroeconômica do país, com a diversificação industrial e a criação de fundos para as 

futuras gerações, é essencial também que se discuta o marco regulatório possível, de forma 

a melhor beneficiar a distribuição desses recursos que advirão, favorecendo a população. 

Deve-se considerar ainda que, independentemente do desenho institucional escolhido, deve 

haver transparência e constância do marco regulatório brasileiro89. 

                                                 
88 Para a exploração das áreas do pré-sal há que se considerar os desafios tecnológicos intrínsecos como a 
questão da perfuração dos poços (manutenção das condições desses, mais especificamente), grandes 
espessuras de lâmina d’água e ainda o fato de que nem todos os elementos constituintes do play (cenário cujos 
constituintes são responsáveis pela estocagem de hidrocarbonetos) assim como a gênese dos mesmos, estão 
bem definidos. 
89 O maior risco do pré-sal é macroeconômico, uma vez que o país é classificado como em desenvolvimento e 
sem poupança interna, fica a pergunta: como financiar uma média de US$ 400 milhões (estimativas iniciais da 
ANP) sem comprometer os outros investimentos govrnamentais?  
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ANEXO 1 

 

Tabela 1: Relação Reserva Provada/ Produção de óleo, em anos 

 

R/P ÓLEO   1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Angola   45,66 17,1 40,9 35,8 48,4 49,4 150,5 108,7 33,9 16,3 20,1 23,7 27,0 23,4 23,3 

Arábia S   101,81 93,0 99,7 96,4 82,2 76,3 79,6 76,1 124,8 101,9 80,2 66,5 51,7 55,9 66,0 

Argélia   45,54 40,8 38,0 36,8 36,3 27,6 22,9 21,2 23,2 21,6 34,3 25,1 19,1 20,9 20,5 

EAU    964,7 426,3 112,9 97,1 95,1 107,6 104,8 74,2 44,9 53,0 51,9 45,6 55,4 53,0 

Indonésia   61,34 60,4 61,7 60,0 56,0 56,9 51,3 42,2 33,2 32,1 31,9 25,4 21,5 29,9 30,5 

Irã   79,76 76,0 68,0 60,9 57,4 56,8 46,1 52,1 44,6 42,9 35,2 35,5 29,4 30,0 33,0 

Iraque   72,09 70,6 60,1 54,6 52,2 47,2 52,4 51,0 49,5 56,6 58,2 54,2 42,8 48,7 41,5 

Kuwait    102,64 93,4 89,5 82,4 79,7 82,9 84,1 80,2 73,6 73,3 67,0 60,8 66,0 87,6 93,6 

Líbia   451,60 67,6 43,4 28,6 22,5 36,5 46,0 31,6 25,4 22,8 26,4 31,6 31,5 44,1 44,3 

Nigéria   17,87 16,2 17,9 22,8 30,0 23,0 30,5 77,6 25,4 23,5 20,9 22,6 26,7 25,4 31,0 

Qatar   42,52 44,1 42,2 44,5 35,3 37,6 31,7 31,3 42,4 32,5 38,2 39,8 31,2 31,7 36,6 

Venezuela   16,47 14,6 14,3 13,7 13,6 14,1 13,1 11,8 11,2 10,3 10,6 11,8 11,2 17,1 21,5 

  OPEP   65,53 60,5 59,1 53,8 49,8 50,5 50,7 48,7 51,6 46,9 45,2 42,9 37,7 43,4 47,2 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Nota: os dados de reserva probada e produção foram obtidos em OPEP, 2008. 
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Tabela 1: Relação Reserva Provada/ Produção de óleo, em anos 

 

R/P ÓLEO   1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Angola   27,0 19,5 19,9 24,1 24,7 22,1 31,7 26,5 28,6 23,9 13,6 15,3 12 12,6 9 

Arábia S   53,5 48,9 55,8 47,8 46,5 46,9 69,9 101,9 115,3 148,0 97,2 116,9 137 140,7 111 

Argélia   17,3 15,7 14,9 20,0 22,0 27,7 36,7 38,2 35,5 35,9 35,8 36,2 37 34,8 32 

EAU   44,1 44,4 46,9 44,0 49,0 58,7 71,0 77,1 83,3 89,6 236,0 216,4 203 168,7 152 

Indonésia   25,5 21,7 21,4 21,0 20,2 18,8 21,8 22,2 20,6 21,3 19,6 21,3 21 11,4 11 

Irã   29,3 30,0 31,4 50,9 108,8 123,7 63,6 62,0 79,4 73,7 124,9 110,7 103 90,4 81 

Iraque   38,6 40,3 34,3 24,4 31,1 97,7 149,9 162,1 145,8 126,8 105,1 116,2 100 98,3 130 

Kuwait    90,1 97,5 89,3 75,1 111,9 164,3 223,2 174,1 218,4 270,6 220,5 266,5 218 208,3 310 

Líbia   32,9 29,9 30,1 27,5 30,4 50,8 53,5 53,2 59,6 58,5 47,8 64,2 61 55,3 45 

Nigéria   25,8 24,6 26,3 20,7 22,2 31,4 35,7 36,7 32,9 30,3 30,0 33,1 33 25,5 27 

Qatar   31,4 34,5 22,5 20,3 20,8 22,8 28,3 33,9 37,9 42,6 40,3 56,3 54 38,5 20 

Venezuela   21,8 22,1 23,1 21,5 24,7 25,8 36,0 39,4 45,3 95,4 92,3 101,0 102 92,6 77 

  OPEP   40,8 39,6 41,0 38,9 44,6 53,5 67,5 76,9 85,8 95,7 97,2 107,4 111 99,6 95 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Nota: os dados de reserva probada e produção foram obtidos em OPEP, 2008. 
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Tabela 1: Relação Reserva Provada/ Produção de óleo, em anos 

 

R/P ÓLEO   1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Angola   8,0 6,7 10,3 14,8 14,1 15 15,0 15,5 19,2 22,2 24,1 27 27 24 20 18 

Arábia S   88,1 85,9 89,0 89,0 89,3 88 89,4 86,5 95,2 88,9 91,2 102 86 81 77 79 

Argélia   31,4 33,3 33,7 36,3 36,3 37 36,3 37,5 41,4 38,9 39,9 42 34 24 25 24 

EAU   132,6 120,2 124,5 124,1 125,1 124 124,0 119,4 130,8 123,2 126,7 141 119 114 113 104 

Indonésia   11,2 11,4 10,7 10,2 10,3 10 10,0 10,6 10,5 11,0 11,5 11 11 11 11 14 

Irã   74,7 74,1 74,3 71,8 71,4 71 70,4 69,1 74,2 74,5 76,0 110 98 95 91 93 

Iraque   969,8 520,7 415,4 365,9 371,8 414 222,7 141,3 113,3 109,7 121,5 148 229 150 165 156 

Kuwait    1426,8 250,1 140,5 131,8 131,8 132 131,7 128,9 141,2 132,5 135,8 151 129 121 108 104 

Líbia   44,4 43,6 45,9 44,9 57,8 58 57,9 55,8 62,8 73,2 74,5 82 75 68 67 65 

Nigéria   28,9 29,4 30,2 31,6 31,0 31 30,4 31,8 44,6 38,7 42,8 52 45 42 42 44 

Qatar   21,0 20,2 21,9 25,3 26,0 26 25,0 16,4 16,7 55,6 65,8 73 62 55 54 52 

Venezuela   75,1 74,0 75,9 75,1 76,4 84 85,1 66,8 75,2 72,8 76,2 76 80 73 70 77 

  OPEP   92,1 86,3 85,2 84,1 84,8 89 84,0 77,8 83,0 80,8 84,0 99 91 83 81 78 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Nota: os dados de reserva probada e produção foram obtidos em OPEP, 2008. 
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Tabela 2: Relação Reserva Provada/ Produção de gás natural, em anos 

 

R/P de Gás 1983 1986 1988 1990 1996 2002 2003 2004 2005 2006 

Angola  125 98 93 88 448 414 360 297 265 

Arábia S  160 173 156 128 116 112 104 97 97 

Argélia  87 70 64 63 56 55 55 50 51 

EAU  356 293 254 171 140 135 131 129 127 

Indonésia  64 67 60 31 36 36 37 38 36 

Irã  918 710 703 569 356 338 307 273 265 

Iraque  530 480 781 1037 1352 2882 1811 1196 906 

Kuwait   204 201 362 160 179 157 144 128 122 

Líbia  130 150 195 205 242 233 241 132 108 

Nigéria  727 657 708 636 313 266 234 230 185 

Qatar  766 789 733 620 874 821 658 560 518 

Venezuela  137 150 156 136 147 162 151 149 164 

  OPEP  242 227 224 200 210 204 190 177 170 

Brasil 47 33 30 32 29 27 24 30 27 30 

México 70 82 80 76 65 12 12 11 10 9 

Noruega 86 88 81 88 80 56 44 40 35 33 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: os dados de reserva probada e produção foram obtidos 

em OPEP, 2008. 
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Tabela 3: PIB – em milhões de Dólares (a não ser onde indicado) em preços correntes 

 

País/ Ano 1983 1986 1988 1990 1996 2002 2003 2004 2005 2006 

Angola 5.294 6.473 8.027 10.278 6.535 10.792 13.825 19.595 28.860 40.483 

Arábia S 128.860 86.954 88.256 116.778 157.743 188.803 214.859 250.892 307.770 346.330 

Argélia 47.529 61.535 51.664 45.443 46.941 57.053 68.013 85.016 102.026 117.473 

EAU 28.108 21.674 24.190 33.653 47.993 74.959 88.536 104.204 133.768 152.446 

Indonésia 99.645 93.262 98.112 126.445 250.746 200.042 237.468 254.466 276.004 315.434 

Irã 162.432 83.336 84.167 83.026 110.623 116.412 133.750 161.483 196.409 240.420 

Iraque 37.495 23.151 30.266 29.980 9.994 17.437 10.621 27.366 33.379 40.314 

Kuwait 20.317 17.376 19.281 18.293 31.492 38.120 46.202 55.719 74.598 87.528 

Líbia 30.170 22.641 23.661 28.926 33.681 19.241 23.396 30.162 38.735 44.759 

Nigéria 35.990 22.960 25.379 32.019 46.471 46.090 57.564 71.318 99.147 116.177 

Qatar 6.468 4.950 5.004 7.360 9.059 19.707 23.604 28.451 37.852 44.909 

Venezuela 79.675 60.516 60.226 48.393 70.795 92.889 83.436 110.104 132.848 156.482 

Brasil          843.966,00 1.477.822,00 1.699.948,00 1.941.948,00 2.147.239,00 3.322.818,00 

México  158.731,00 138.017,00 183.144,00 262.710,00 332.337,00 648.630,00 638.797,00 683.070,00 767.970,00 829.618,00 

Noruega  439.023,00 561.842,00 643.375,00 726.799,00 1.026.924,00 1.519.131,00 1.576.745,00 1.716.933,00 1.903.841,00 2.151.670,00 

Fonte: IMF, 2008; IBGE, 2008; UNSTATS, 2008 e SSB, 2008 
Nota: Brasil, PIB em Reais; México em milhões de Dólares e Noruega em milhões de Kronners – preços correntes 
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Tabela 4: Valor Agregado do setor Petrolífero, em milhões de Dólares 

 

País/ Ano 1983 1986 1988 1990 1996 2002 2003 2004 2005 2006 

Angola  103.039,50 165.016,50 3.398,21 4.955,68 7.921,32 9.162,44 13.188,73 23.137,61 31.537,07 

Arábia S 44.735,79 42.084,22 23.083,05 44.938,80 55.302,25 61.099,96 81.655,60 101.124,19 154.583,86 190.999,01 

Argélia 7.333,35 3.647,79 37.111,44 6.900,64 6.269,80 6.676,32 9.971,86 18.442,81 27.077,25 33.129,27 

EAU 12.271,21 5.622,97 6.724,44 13.960,67 16.014,15 17.250,07 23.212,51 28.793,24 42.843,00 57.682,67 

Indonésia 454.534,50 6.637,85 6.528,79 11.253,82 10.420,96 10.425,37 12.305,00 16.325,77 22.139,26 21.887,05 

Irã 24.508,56 9.814,75 11.760,48 23.116,57 24.544,50 27.883,43 36.723,24 48.422,11 75.655,52 90.780,49 

Iraque 11.470,37 9.177,96 13.723,87 771.099,00 270.246,00 17.774,35 13.586,10 26.764,38 32.873,91 42.839,25 

Kuwait 10.518,97 5.422,04 5.499,33 4.719,64 13.476,93 15.045,56 20.685,78 28.636,67 45.893,76 56.657,73 

Líbia 12.169,65 6.831,88 5.494,76 12.077,25 10.715,54 10.940,68 15.156,66 21.220,42 32.643,71 40.684,32 

Nigéria 13.280,70 7.649,57 7.343,62 14.962,03 14.423,47 16.473,39 22.653,54 32.681,71 48.246,73 54.662,64 

Qatar 2.859,15 1.501,87 1.134,29 3.141,49 2.792,15 5.058,32 6.790,28 9.938,43 14.944,93 19.163,10 

Venezuela 657.292,00 14.741,71 7.430,48 14.480,29 16.929,39 22.958,87 26.017,82 36.980,56 51.905,74 62.463,75 

Brasil (IBGE, 2007)         5.063,79 12.318,00 15.729,00 18.322,00 30.252,00   

México (UNSTATS, 2008) 5.621,00 4.922,00 7.168,00 8.894,00 8.241,00 16.476,00 15.026,00 17.136,00 19.580,00 22.545,00 

Noruega (ssb.no, 2007) 75.188,00 65.717,00 58.299,00 104.961,00 179.059,00 289.991,00 307.267,00 369.713,00 483.030,00 541.218,00 

 

 

 

 

Fonte: IMF, 2007; OPEC, 2007 
Nota 1: Brasil, PIB em Reais; México em milhões de Dólares e Noruega em milhões de Kronners – preços correntes 
Nota 2: como valor agregado do setor petróleo considera-se apenas o setor de extração de petróleo e gás, não inclui 

refino, comércio ou distribuição de petróleo ou derivados. 
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Tabela 5: Percentual da Participação do VA do Setor Petróleo no PIB, % 

 

País/ Ano 1983 1986 1988 1990 1996 2002 2003 2004 2005 2006 

Angola - - - 33  75  73  66  67  80  77  

Arábia S 34  48  26  38  35  32  38  40  50  55  

Argélia 15  5  71  15  13  11  14  21  26  28  

EAU 43  25  27  41  33  23  26  27  32  37  

Indonésia - 7  6  8  4  5  5  6  8  6  

Irã 15  11  13  27  22  23  27  29  38  37  

Iraque 30  39  45  - - 54  53  67  63  54  

Kuwait 51  31  28  25  42  39  44  51  61  64  

Líbia 40  30  23  41  31  56  64  70  84  90  

Nigéria 36  33  28  46  31  35  39  45  48  47  

Qatar 44  30  22  42  30  25  28  34  39  42  

Venezuela - 24  12  29  23  24  31  33  39  39  

Brasil -   -  -  - 0,60 0,83 0,93 0,94 1,41   

México 3,54 3,57 3,91 3,39 2,48 2,54 2,35 2,51 2,55 2,72 

Noruega 17,13 11,70 9,06 14,44 17,44 19,09 19,49 21,53 25,37 25,15 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

Notas: obtido através dos dados obtidos em IMF, 2008; IBGE, 2008; 
UNSTATS, 2008; OPEP, 2007 e SSB, 2008 
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Tabela 6: Exportações Totais dos Países da OPEP em milhões de Dólares – preços correntes 

 

País/ Ano 1983 1986 1988 1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Argélia 12,703 8,255 8,429 14,707 14,066 21,871 19,132 18,82 24,105 32,324 45,631 53,22 

Angola  1,316 2,52 3,883 4,922 7,703 6,38 7,516 9,237 12,975 23,6 28,07 

Indonésia 21,146 14,805 19,509 26,807 50,188 65,407 57,365 59,165 64,109 71,785 86,179 98,55 

Irã 21,507 7,171 10,709 19,305 22,391 28,345 23,904 28,186 33,788 44,628 60,012 63,25 

Iraque 8,161 7,465 9,609 10,314 0,731 20,38 16,51 13,25 7,99 18,49 24,027 29,34 

Kuait 11,574 7,251 7,758 7,042 14,889 19,436 16,212 15,351 20,675 28,729 45,011 57,27 

Líbia 12,341 7,711 6,673 13,225 10,155 12,716 11,337 9,879 13,763 19,363 28,7 37,46 

Nigéria 10,363 5,083 6,877 13,673 16,142 26,449 17,688 18,573 24,047 35,05 47,928 52,77 

Qatar 3,345 1,849 2,21 3,529 3,752 11,424 10,156 10,978 13,193 15,51 24,386 30,6 

Arábia S  45,861 20,183 24,376 44,416 60,728 77,481 67,973 72,464 93,245 125,997 174,635 215,48 

EAU 15,391 10,129 12,25 23,544 33,613 49,878 48,773 52,163 65,826 90,626 111,116 137,15 

Venezuela 13,937 8,535 10,082 17,444 23,414 33,529 26,667 26,781 27170 38,748 55,487 65,21 

  OPEP 176,328 99,649 121,002 197,888 254,991 374,618 322,097 333,129 398,717 536,166 738,538 868,36 

 
Fonte: OPEC, 2007 



 228 

Tabela 7: Exportações Totais dos demais Países 

 

 1983 1986 1988 1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Brasil 19.873,00 21.024,00 30.886,00 28.520,00 43.958,00 50.456,00 53.936,00 55.190,00 66.441,00 87.464,00 107.611,00 125.542,00 

México 21.800,00 16.000,00 20.600,00 40.700,00 96.000,00 166.100,00 158.800,00 161.000,00 164.800,00 188.600,00 213.700,00 250.000,00 

Noruega 185.560,00 195.448,00 215.574,00 295.591,00 421.261,00 689.316,00 703.348,00 630.235,00 642.194,00 732.669,00 868.352,00 1.005.483,00 

 
 

Fonte: IBGE, 2008; UNSTATS, 2008 e SSB, 2008 
Nota 1: Brasil e México: Exportações em milhões de dólares FOB; Noruega em milhões de Kronners – 

preços correntes, 2007 
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Tabela 8: Exportações Totais dos Países da OPEP em milhões de Dólares – preços correntes  

 

País/ Ano 1983 1986 1988 1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Argélia 9,655 5,161 5,725 9,588 8,826 14,204 11,736 12,37 16,476 23,05 32,882 38,342 

Angola  1,276 2,199 3,67 4,91 7,059 5,774 7,538 8,711 12,579 23,1 27,5 

Indonésia 13,558 5,501 5,042 7,404 7,228 7,742 6,904 6,535 7,175 7,62 9,248 15,33 

Irã 20,273 5,9 8,419 16,831 19,441 25,443 21,42 19,219 26,124 34,289 48,286 59,131 

Iraque 7,816 6,905 9,312 9,594 0,68 19,771 15,685 12,593 7,519 17,751 23,4 28,8 

Kuait 10,069 6,378 6,84 6,385 14,132 18,185 14,969 14,06 19,005 26,675 42,583 54,726 

Líbia 12,431 7,568 6,07 10,715 9,543 12,23 10,875 9,472 13,567 18,653 28,324 36,95 

Nigéria 9,941 4,77 6,267 13,265 14,888 20,04 17,188 17,083 22,184 33,309 46,77 52,523 

Qatar 2,993 1,72 1,709 3,273 3,489 7,834 6,964 6,885 8,814 11,694 18,634 24,29 

Arábia S 44,829 18,06 20,205 40,129 54,272 70,866 59,788 63,815 82,271 110,896 164,71 193,663 

EAU 13,016 6,865 7,627 14,846 14,98 26,148 22,414 21,768 25,153 38,099 49,7 69,81 

Venezuela 13,857 7,049 8,023 13,912 18,246 26,153 19,84 21,532 22,029 31,917 48,059 48,391 

  OPEP 158,347 77,151 87,439 149,611 170,635 255,675 213,557 209,895 255,549 360,557 532,591 649,457 

 
Fonte: OPEC, 2007 
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Tabela 9: Exportações de Petróleo dos demais Países  

 

 1983 1986 1988 1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Brasil - - - - 13.004,00 158.585,00 720.871,00 1.691.372,00 2.121.930,00 2.527.621,00 4.164.450,00 6.894.289,00 

México 16.672,40 14.108,97 15.077,82 15.239,30 25.109,51 27.713,31 29.065,68 31.225,42 32.759,44 33.607,19 33.546,63 34.414,57 

Noruega 63.844,00 53.077,00 48.513,00 88.540,00 156.690,00 306.625,00 295.716,00 257.330,00 257.937,00 311.485,00 392.592,00 456.131,00 

 
 

Fonte: IBGE, 2008; UNSTATS, 2008 e SSB, 2008 
Nota 1: Brasil e México: Exportações em milhões de dólares FOB; Noruega em milhões de Kronners – preços 

correntes, 2007 
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Tabela 10: Exportações de Petróleo/Exportações Totais - % 

 

País / Ano 1983 1986 1988 1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Argélia 76% 63% 68% 65% 63% 65% 61% 66% 68% 71% 72% 72% 

Angola -  97% 87% 95% 100% 92% 91% 100% 94% 97% 98% 98% 

Indonésia 64% 37% 26% 28% 14% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 16% 

Irã 94% 82% 79% 87% 87% 90% 90% 68% 77% 77% 80% 93% 

Iraque 96% 92% 97% 93% 93% 97% 95% 95% 94% 96% 97% 98% 

Kuwait 87% 88% 88% 91% 95% 94% 92% 92% 92% 93% 95% 96% 

Líbia 101% 98% 91% 81% 94% 96% 96% 96% 99% 96% 99% 99% 

Nigéria 96% 94% 91% 97% 92% 76% 97% 92% 92% 95% 98% 100% 

Qatar 89% 93% 77% 93% 93% 69% 69% 63% 67% 75% 76% 79% 

Arábia S 98% 89% 83% 90% 89% 91% 88% 88% 88% 88% 94% 90% 

EAU 85% 68% 62% 63% 45% 52% 46% 42% 38% 42% 45% 51% 

Venezuela 99% 83% 80% 80% 78% 78% 74% 80% 0% 82% 87% 74% 

  OPEP 90% 77% 72% 76% 67% 68% 66% 63% 64% 67% 72% 75% 

Brasil - - - - 0,03% 0,31% 1,34% 3,06% 3,19% 2,89% 3,87% 5,49% 

México 76,48% 88,18% 73,19% 37,44% 26,16% 16,68% 18,30% 19,39% 19,88% 17,82% 15,70% 13,77% 

Noruega 34,41% 27,16% 22,50% 29,95% 37,20% 44,48% 42,04% 40,83% 40,16% 42,51% 45,21% 45,36% 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do IBGE, 2008; UNSTATS, 2008; OPEC, 
2007 e SSB, 2008 
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Tabela 11: Principais Destinos das Exportações de óleo bruto 

 

 América 

 do Norte 

América  

Latina 

Europa  

Oriental 

Europa  

Ocidental 

Oriente  

Médio 

África Ásia- 

Pacífico 

Inespecífico 

Argélia 53,80% 4,31% 0,11% 30,61%   2,21% 8,98% 

Angola 53,16%   8,83%   3,90% 34,10% 

Indonésia 5,21%      75,87% 18,88% 

Irã    36,67%  6,28% 56,81% 0,24% 

Iraque 44,91%   24,92%   30,17%  

Kuwait 7,29%  0,30% 7,52%  2,69% 82,16%  

Líbia 5,41%   85,29%  2,52% 6,78%  

Nigéria 69,90%   27,27%   2,83%  

Qatar 0,23%      99,77%  

Arábia S 20,83% 0,93%  14,61% 4,27% 3,08% 56,29%  

EAU 0,27%   1,16%  1,42% 97,14%  

Venezuela 46,30% 37,70%  11,01%   4,99%  

Brasil 28,78% 35,42%  16,17%   19,60%  

México 89,20%   9,15% 1,63%    

Noruega 11,97%   86,48%   1,44%  

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de OPEP, 2008 
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Tabela 12: Dívida Pública/ PIB, % 

 

País % 

Argélia 12,80% 

Angola 26,60% 

Indonésia 38,60% 

Irã 23,60% 

Iraque  

Kuwait 8,20% 

Líbia 5,40% 

Nigéria 15,70% 

Qatar 26,80% 

Arábia S 32,20% 

EAU 16,20% 

Venezuela 24,30% 

Brasil 46,00% 

México 23,30% 

Noruega 41,20% 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da CIA, 2008, OPEP, 2007; IBGE, 2008; UNSTATS, 2008 e SSB, 2008 
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Tabela 13: Nível de Alavancagem Financeira – Classificação Moody´s 

 

País Classificação Ano 

Argélia - - 

Angola - - 

Indonésia Ba2 2008 

Irã B2 2002 

Iraque no - 

Kuwait Aa2 2008 

Líbia no - 

Nigéria - - 

Qatar Aa2 2008 

Arábia S Aa3 2008 

EAU Aa2 2007 

Venezuela B1 2008 

Brasil Baa3 2008 

México A1 2008 

Noruega Aaa 2008 

 
Fonte: MOODY´S, 2008 
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Tabela 14: Receitas Fiscais do Setor Petróleo/PIB 

 

 

País % Ano Fonte 

Argélia 25,6 2004 IMF 

Angola 37,2 2006 IMF 

Indonésia 4,3 2006 Jackarta Embassy 

Irã 21,8 2006 IMF 

Iraque 20,7 2006 IMF 

Kuwait 23,8 2004 IMF 

Líbia 32,5 2004 IMF 

Nigéria 8,6 2004 IMF 

Qatar 26,9 2006 IMF 

Arábia S 45,3 2004 IMF 

EAU 22,7 2005 IMF 

Venezuela 7,7 2006 IMF 

Brasil 8,1 2007 Pacheco 

México 8,0 2006 IMF 

Noruega 23,9 2007 IMF 

 

 
Fonte: IMF, 2007 e PACHECO, 2008 
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Tabela 15: Taxa de Desemprego, em percentual da população economicamente ativa 

 

País % Ano 

Argélia 23,7 2006 

Angola 50,0 2006 

Indonésia 12,5 2006 

Irã 15,0 2007 

Iraque 25,0 2005 

Kuwait 2,2 2004 

Líbia 30,0 2004 

Nigéria 5,8 2006 

Qatar 3,2 2006 

Arábia S 13,0 2004 

EAU 2,4 2001 

Venezuela 15,0 2004 

Brasil 9,6 2006 

México 3,2 2006 

Noruega 3,5 2006 

 

Fonte: OCDE, 2007; ONU, 2007 e CIA, 2007
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Tabela 16: Percentual de Empregados no Setor Público, em percentual do número de empregados no país 

 

País % Fonte 

Argélia 32,0% Banco Mundial, 1999 

Angola -  

Indonésia -  

Irã 29,2% Bureau of Statistics ILO, 2007 

Iraque -  

Kuwait 95,0% (Chemingui and Roe, 2007) 

Líbia 59,3% Banco Central da Líbia, 2005 

Nigéria -  

Qatar 81,5% Qatar Central Bank, 2005 

Arábia S 80,0% Banco Mundial, 1999 

EAU 10,3% IMF, 2005 

Venezuela 25,0% atravesdevenezuela, 2007 

Brasil 17,0% IBGE, 2007 

México 13,0% OCDE, 2008 

Noruega 28,0% OCDE, 2008 
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Tabela 17: Crescimento Populacional, em % 

 

País % 

Argélia 1,5% 

Angola 2,8% 

Indonésia 1,2% 

Irã 1,4% 

Iraque 1,8% 

Kuwait 2,4% 

Líbia 2,0% 

Nigéria 2,3% 

Qatar 2,1% 

Arábia S 2,2% 

EAU 2,9% 

Venezuela 1,7% 

Brasil 1,3% 

México 1,1% 

Noruega 0,6% 

 
Fonte: UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION, 2008 
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Tabela 18: Percentual da População entre 0 e 14 anos 

 

País % 

Argélia 27,20 

Angola 43,70 

Indonésia 28,70 

Irã 23,20 

Iraque 39,40 

Kuwait 26,70 

Líbia 33,40 

Nigéria 42,20 

Qatar 23,10 

Arábia S 38,20 

EAU 20,60 

Venezuela 31,60 

Brasil 25,30 

México 30,10 

Noruega 19,00 

 
Fonte: CIA, 2007 
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ANEXO 2 - MODELO DO QUESTIONÁRIO PARA AS ANÁLISES P AR A PAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado: Indicadores de Vulnerabilidade do Produtor de Petróleo: OPEP, México e Noruega – 

Comparações e Implicações para o Brasil 

 

O objetivo da minha Tese é avaliar a vulnerabilidade sócio-econômica de um país produtor de petróleo a 

partir da utilização de uma metodologia de análise multicritério. 

Para tal, os indicadores que comporão os índices dessa vulnerabilidade devem ser hierarquizados segundo sua 

importância dentro deste contexto, a partir de uma comparação entre eles. Assim, gostaria da sua ajuda como 

especialista na área de petróleo e gás, para construir essas comparações recíprocas a partir de pesos relativos. 

A idéia então é atribuir valores de 1 a 9 que correspondam à importância que cada sub-indicador pode ter 

dentro de um indicador. Seguindo a lógica estabelecida por Saaty (2005): 

 

Importância Definição 

1 Importância Fraca 

3 Pouco importante 

5 Moderadamente importante 

7 Mais importante 

9 Extremamente mais importante 

 

Por exemplo, o primeiro indicador diz respeito à disponibilidade de recursos físicos de petróleo e gás, assim, 

no seu julgamento, ao analisar a vulnerabilidade de um produtor de petróleo em relação às suas reservas 

físicas como você atribuiria pesos a importância desses sub-indicadores atribuindo-lhes estes valores de 1 a 9, 

e assim sucessivamente para os outros sub-indicadores. 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo  

Ritmo de Reposição de Reservas  

Relação R/P de gás natural  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia COPPE/ PPE - 
Programa de Planejamento Energético Junho, 2008 

 
QUESTIONÁRIO PARA TESE DE DOUTORADO 

Aluna (Doutoranda): Fernanda Delgado 
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2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB  

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira  

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais  

Concentração de Destino das Exportações  

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB  

Índice de rating da Agência MOODY´S  

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego  

Percentual de empregados nacionais no setor público  

Taxa de Crescimento Populacional  

Percentual da População entre 0 e 14 anos  
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Respostas:  

Joaquim Dib Cohen - Petrobras 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo  7 

Ritmo de Reposição de Reservas 9 

Relação R/P de gás natural 7 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 8 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 6 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 5 

Concentração de Destino das Exportações 7 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 7 

Índice de rating da Agência MOODY´S 7 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 7 

Percentual de empregados nacionais no setor público 5 

Taxa de Crescimento Populacional 5 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 6 
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Jason Carneiro – Vale E&P 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 7 

Ritmo de Reposição de Reservas 9 

Relação R/P de gás natural 5 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 9 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 7 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 9 

Concentração de Destino das Exportações 3 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 5 

Índice de rating da Agência MOODY´S 5 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 5 

Percentual de empregados nacionais no setor público 5 

Taxa de Crescimento Populacional 3 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 3 
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Ernesto Martins – EPE 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 9 

Ritmo de Reposição de Reservas 9 

Relação R/P de gás natural 5 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 7 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 5 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 9 

Concentração de Destino das Exportações 9 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 5 

Índice de rating da Agência MOODY´S 3 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 5 

Percentual de empregados nacionais no setor público 1 

Taxa de Crescimento Populacional 7 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 3 
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Rafael Pertusier – Petrobras 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 9 

Ritmo de Reposição de Reservas 5 

Relação R/P de gás natural 3 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 9 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 9 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 5 

Concentração de Destino das Exportações 5 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 5 

Índice de rating da Agência MOODY´S 3 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 9 

Percentual de empregados nacionais no setor público 3 

Taxa de Crescimento Populacional 9 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 5 
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Marina Rodrigues – Petrobras 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 7 

Ritmo de Reposição de Reservas 9 

Relação R/P de gás natural 7 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 7 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 3 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 7 

Concentração de Destino das Exportações 9 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 7 

Índice de rating da Agência MOODY´S 9 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 7 

Percentual de empregados nacionais no setor público 5 

Taxa de Crescimento Populacional 5 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 3 

 



 247 

Carlos Pacheco – EPE 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 9 

Ritmo de Reposição de Reservas 7 

Relação R/P de gás natural 7 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 9 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 7 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 7 

Concentração de Destino das Exportações 5 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 7 

Índice de rating da Agência MOODY´S 5 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 7 

Percentual de empregados nacionais no setor público 3 

Taxa de Crescimento Populacional 3 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 3 
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Marina Tavares – EPE 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 7 

Ritmo de Reposição de Reservas 9 

Relação R/P de gás natural 7 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 7 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 3 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 7 

Concentração de Destino das Exportações 9 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 7 

Índice de rating da Agência MOODY´S 9 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 7 

Percentual de empregados nacionais no setor público 5 

Taxa de Crescimento Populacional 5 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 3 
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Amanda Aragão – EPE 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 7 

Ritmo de Reposição de Reservas 7 

Relação R/P de gás natural 5 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 9 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 5 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 7 

Concentração de Destino das Exportações 9 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 5 

Índice de rating da Agência MOODY´S 7 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 7 

Percentual de empregados nacionais no setor público 3 

Taxa de Crescimento Populacional 3 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 5 

 



 250 

Ricardo Bedregal – Vale E&P 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 7 

Ritmo de Reposição de Reservas 9 

Relação R/P de gás natural 7 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 9 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 7 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 9 

Concentração de Destino das Exportações 5 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 7 

Índice de rating da Agência MOODY´S 3 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 5 

Percentual de empregados nacionais no setor público 1 

Taxa de Crescimento Populacional 1 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 3 
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Victor Uller – Petrobras 

 

 

1. Indicador de Vulnerabilidade Física 

Sub-indicador Importância 

Relação R/P de óleo 9 

Ritmo de Reposição de Reservas 7 

Relação R/P de gás natural 7 

 

2. Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

Sub-indicador Importância 

Valor Agregado do setor petróleo/ PIB 9 

Presença ou Ausência de Fundos de Estabilização Financeira 7 

 

3. Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

Sub-indicador Importância 

Exportações de petróleo/ Exportações Totais 7 

Concentração de Destino das Exportações 5 

 

4. Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

Sub-indicador Importância 

Dívida Externa/PIB 7 

Índice de rating da Agência MOODY´S 5 

 

5. Indicador de vulnerabilidade social 

Sub-indicador Importância 

Taxa de Desemprego 7 

Percentual de empregados nacionais no setor público 3 

Taxa de Crescimento Populacional 3 

Percentual da População entre 0 e 14 anos 3 
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ANEXO 3  

Matrizes De Análise Par A Par Derivadas Das Respostas Dos Questionários 

 
C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 7,00 9,00 

1.2   1,00  7,00 

1.3     1,00 

Matriz 2: Respostas Especialista 1 – VF 

 

C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 7,00 9,00 

1.2   1,00  5,00 

1.3     1,00 

Matriz 3: Respostas Especialista 2 – VF 

 

 

C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 9,00 9,00 

1.2   1,00  5,00 

1.3     1,00 

Matriz 4: Respostas Especialista 3 – VF 

 

C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 9,00 5,00 

1.2   1,00  3,00 

1.3     1,00 

Matriz 5: Respostas Especialista 5 – VF 
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C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 7,00 9,00 

1.2   1,00  7,00 

1.3     1,00 

Matriz 6: Respostas Especialista 5 – VF 

 

C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 9,00 7,00 

1.2   1,00  7,00 

1.3     1,00 

Matriz 7: Respostas Especialista 6 – VF 

 

C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 7,00 9,00 

1.2   1,00  7,00 

1.3     1,00 

Matriz 8: Respostas Especialista 7 – VF 

 

 

C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 7,00 7,00 

1.2   1,00  5,00 

1.3     1,00 

Matriz 9: Respostas Especialista 8 – VF 

 

C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 7,00 9,00 

1.2   1,00  7,00 

1.3     1,00 

Matriz 10: Respostas Especialista 9 – VF 
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C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00 9,00 7,00 

1.2   1,00  7,00 

1.3     1,00 

Matriz 11: Respostas Especialista 10 – VF 

 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 8,00 

2.2   1,00 

Matriz 12: Respostas Especialista 1 – VP 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 9,00 

2.2   1,00 

Matriz 13: Respostas Especialista 2 – VP 

 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 7,00 

2.2   1,00 

Matriz 14: Respostas Especialista 3 – VP 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 9,00 

2.2   1,00 

Matriz 15: Respostas Especialista 4 – VP 
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C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 7,00 

2.2   1,00 

Matriz 16: Respostas Especialista 5 – VP 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 9,00 

2.2   1,00 

Matriz 17: Respostas Especialista 6 – VP 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 7,00 

2.2   1,00 

Matriz 18: Respostas Especialista 7 – VP 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 9,00 

2.2   1,00 

Matriz 19: Respostas Especialista 8 – VP 

 

 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 9,00 

2.2   1,00 

Matriz 20: Respostas Especialista 9 – VP 

 

Especialista 10 - VP 

C2 2.1 2.2 

2.1 1,00 9,00 

2.2   1,00 

Matriz 21: Respostas Especialista 10 – VP 
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C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 5,00 

3.2   1,00 

Matriz 22: Respostas Especialista 1 – VC 

 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 9,00 

3.2   1,00 

Matriz 23: Respostas Especialista 2 - VC 

 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 9,00 

3.2   1,00 

Matriz 24: Respostas Especialista 3 – VC 

 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 5,00 

3.2   1,00 

Matriz 25: Respostas Especialista 4 - VC 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 7,00 

3.2   1,00 

Matriz 26: Respostas Especialista 5 - VC 

 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 7,00 

3.2   1,00 

Matriz 27: Respostas Especialista 6 - VC 
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C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 7,00 

3.2   1,00 

Matriz 28: Respostas Especialista 7 - VC 

 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 7,00 

3.2   1,00 

Matriz 29: Respostas Especialista 8 – VC 

 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 7,00 

3.2   1,00 

Matriz 30: Respostas Especialista 9 - VC 

 

C3 3.1 3.2 

3.1 1,00 7,00 

3.2   1,00 

Matriz 31: Respostas Especialista 10 - VC 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 7,00 

4.2   1,00 

Matriz 32: Respostas Espececialista 1 – VM 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 5,00 

4.2   1,00 

Matriz 33: Respostas Especialista 2 - VM 
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C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 5,00 

4.2   1,00 

Matriz 34: Respostas Especialista 3 - VM 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 5,00 

4.2   1,00 

Matriz 35: Respostas Especialista 4 - VM 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 7,00 

4.2   1,00 

Matriz 36: Respostas Especialista 5 - VM 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 7,00 

4.2   1,00 

Matriz 37: Respostas Especialista 6 - VM 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 7,00 

4.2   1,00 

Matriz 38: Respostas Especialista 7 - VM 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 5,00 

4.2   1,00 

Matriz 39: Respostas Especialista 8 – VM 
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C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 5,00 

4.2   1,00 

Matriz 40: Respostas Especialista 9 – VM 

 

C4 4.1 4.2 

4.1 1,00 7,00 

4.2   1,00 

Matriz 41: Respostas Especialista 10 – VM 

 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 7,00 5,00 5,00 

6.2 0,14 1,00 5,00 5,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 6,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 42: Respostas Especialista 1 – VS 

 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 5,00 5,00 3,00 

6.2 0,14 1,00 5,00 3,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 3,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 43: Respostas Especialista 2 – VM 
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C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 1,00 1,00 7,00 

6.2 0,14 1,00 1,00 7,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 3,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 44: Respostas Especialista 3 – VM 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 9,00 3,00 9,00 

6.2 0,14 1,00 3,00 9,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 5,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 45: Respostas Especialista 4 – VM 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 7,00 5,00 5,00 

6.2 0,14 1,00 5,00 5,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 3,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 46: Respostas Especialista 5 – VM 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 7,00 3,00 3,00 

6.2 0,14 1,00 3,00 3,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 3,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 47: Respostas Especialista 6 – VM 
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C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 7,00 5,00 5,00 

6.2 0,14 1,00 5,00 5,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 3,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 48: Respostas Especialista 7 – VM 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 7,00 3,00 3,00 

6.2 0,14 1,00 3,00 3,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 5,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 49: Respostas Especialista 8 – VM 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 5,00 1,00 1,00 

6.2 0,14 1,00 1,00 1,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 3,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 50: Respostas Especialista 9 – VM 

 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00 7,00 3,00 3,00 

6.2 0,14 1,00 3,00 3,00 

6.3 0,25 0,33 1,00 3,00 

6.4 0,20 0,25 1,00 1,00 

TOTAL 1,59 8,58 9,00 11,00 

Matriz 51: Respostas Especialista 10 – VM 
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ANEXO4  

 Memória de cálculo dos vetores de prioridades 

 

I. Para o Indicador de Vulnerabilidade Física 

 
C1 1.1 1.2 1.3 

1.1 1,00/1,26 8,00/9,17 8,00/15,00 

1.2 0,13/1,26 1,00/9,17 6,00/15,00 

1.3 0,13/1,26 0,17/9,17 1,00/15,00 

Matriz 53 :Vetores de Prioridades 

 

Assim, usando a fórmula 14, obtém-se o vetor de prioridades: 

vk (1.1) = (1,00/1,26 + 8,00/9,18 + 8,00/15,00)/ 3 = 2,21 

vk (1.2) = (0,13/1,26 + 1,00/9,17 +  6,00/15,00)/ 3 = 0,61 

vk (1.3) = (0,13/1,26 + 0,17/9,17 + 1,00/15,00)/ 3 = 0,18 

 

C1 1.1 1.2 1.3 TOTAL 

1.1 0,80 0,87 0,53 2,21 

1.2 0,10 0,11 0,40 0,61 

1.3 0,10 0,02 0,07 0,18 

Matriz 54 : Resultados dos Vetores de Prioridades 

 

 

II.  Para o Indicador de Vulnerabilidade Produtiva 

 
C2 2.1 2.2 

2.1 1,00/1,17 8,00/9,00 

2.2 0,17/1,17 1,00/9,00 

Matriz 57 :Vetores de Prioridades 

 

Assim, usando a fórmula 14, obtém-se o vetor de prioridades: 

vk (2.1) = (1,00/1,17 + 8,00/9,00)/ 2 = 1,75 
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vk (2.2) = (0,17/1,17 + 1,00/9,00)/ 2 = 0,25 

 

C2 2.1 2.2 TOTAL 

2.1 0,86 0,89 1,75 

2.2 0,14 0,11 0,25 

Matriz 58 : Resultados dos Vetores de Prioridades 

 

 

III.  Para o Indicador de Vulnerabilidade Comercial 

 
C3 3.1 3.2 

3.1 1,00/1,14 7,00/8,00 

3.2 0,14/1,14 1,00/8,00 

Matriz 61 :Vetores de Prioridades 

 
Assim, usando a fórmula 14, obtém-se o vetor de prioridades: 

vk (3.1) = (1,00/1,14 + 7,00/8,00)/ 2 = 1,75 

vk (3.2) = (0,14/1,14 + 1,00/8,00)/ 2 = 0,25 

 
 

C3 3.1 3.2 TOTAL 

3.1 0,88 0,88 1,75 

3.2 0,13 0,13 0,25 

Matriz 62 : Resultados dos Vetores de Prioridades 

 

 

IV.  Para o Indicador de Vulnerabilidade Macroeconômica 

 
C4 4.1 4.2 

4.1 1,00/1,17 6,00/7,00 

4.2 0,17/1,17 1,00/7,00 

Matriz 65 :Vetores de Prioridades 

Assim, usando a fórmula 14, obtém-se o vetor de prioridades: 



 264 

vk (4.1) = (1,00/1,17 + 6,00/7,00)/ 2 = 1,71 

vk (4.2) = (0,17/1,17 + 1,00/7,00)/ 2 = 0,29 

 
 

C4 4.1 4.2 TOTAL 

4.1 0,86 0,86 1,71 

4.2 0,14 0,14 0,29 

Matriz 66 : Resultados dos Vetores de Prioridades 

 

 

V. Para o Indicador de Vulnerabilidade Social 

 
C6 6.1 6.2 6.3 6.4 

6.1 1,00/1,59 7,00/8,58 4,00/9,00 5,00/11,00 

6.2 0,14/1,59 1,00/8,58 3,00/9,00 4,00/11,00 

6.3 0,25/1,59 0,33/8,58 1,00/9,00 1,00/11,00 

6.4 0,20/1,59 0,25/8,58 1,00/9,00 1,00/11,00 

Matriz 70:Vetores de Prioridades 

 

Assim, usando a fórmula 14, obtém-se o vetor de prioridades: 

vk (6.1) = (1,00/1,59 + 7,00/8,58 + 4,00/9,00 + 5,00/11,00)/ 4 = 2,34 

vk (6.2) = (0,14/1,59 + 1,00/8,58 + 3,00/9,00 + 4,00/11,00)/4 = 0,90 

vk (6.3) = (0,25/1,59 + 0,33/8,58 + 1,00/9,00 + 1,00/11,00)/4 = 0,40 

vk (6.4) = (0,20/1,59 + 0,25/8,58 + 1,00/9,00 + 1,00/11,00)/4 = 0,36 

 
 

C6 6.1 6.2 6.3 6.4 TOTAL 

6.1 0,63 0,82 0,44 0,45 2,34 

6.2 0,09 0,12 0,33 0,36 0,90 

6.3 0,16 0,04 0,11 0,09 0,40 

6.4 0,13 0,03 0,11 0,09 0,36 

Matriz 71 : Resultados dos Vetores de Prioridades 
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