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A indústria petrolífera se insere em um mercado altamente volátil, influenciado pela 

relação entre oferta e demanda mundial, motivada pelas medidas estratégicas de produção 

impostas pelo cartel dos principais países exportadores de petróleo do mundo, a OPEP. 

Além disso a liquidez de recursos ainda pode ser impactada por fatores geopolíticos e 

econômicos de países detentores de reservas petrolíferas. 

As reservas dos países produtores de óleo e gás são exploradas por empresas 

internacionais de exploração e produção de petróleo (E&P) sob regulação, na maior parte 

das vezes, das empresas estatais que dominam a indústria nacional de petróleo. 

O objetivo desse trabalho é analisar os possíveis impactos que as grandes empresas 

internacionais do setor petrolífero podem provocar nas condições sociais e econômicas dos 

países em que operam. Para viabilizar essa análise, foram selecionadas duas empresas 

europeias de E&P com atuação internacional, de maneira a representar o comportamento 

estratégico dessa indústria nas diferentes regiões em que operam. A fim de investigar 

possíveis divergências no comportamento estratégico das empresas e no impacto regional 

promovido pelas mesmas, optou-se por selecionar regiões que apresentassem 

características econômicas e sociais contrárias. 
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Através da análise de correlação entre as variáveis de produção das empresas e os 

indicadores socioeconômicos dos países representantes das regiões estudas, nota-se que a 

atuação da indústria petrolífera não contribui ou contribui de maneira pouco relevante no 

desenvolvimento social das regiões em que operam. 

A economia dos países mais pobres, medida através da variação do PIB, foi 

fortemente correlacionada com a intensidade na atuação das empresas em atividades de 

E&P. Já nos países mais ricos, outros setores da economia mostraram-se mais 

consolidados e capazes de contrabalançar os períodos de desaceleração das atividades de 

produção e exploração de petróleo. 

Além disso, a indústria petrolífera confirmou ser intensiva em capital e não em mão-

de-obra, já que a atuação dessas empresas impactou de forma pouco relevante a taxa de 

desemprego dos países analisados. 

Palavras Chave: Majors Petrolíferas, Variáveis de Produção, Indicadores Socioeconômicos, 

Impacto Social e Econômico. 
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The oil industry is part of a highly volatile market, influenced by the relationship 

between supply and demand worldwide. The liquidity of resources is motivated by strategic 

measures of production imposed by the cartel of the main oil exporting countries of the world, 

OPEC, and by geopolitical and economic factors of countries holding oil reserves. 

The countries producers of oil resources have their reserves exploited by international 

oil exploration and production (E&P) companies in most cases under control of state-owned 

companies that dominate the national oil industry. 

The purpose of the paper is to analyze the possible impacts that petroleum majors 

can provoke in social and economic conditions of countries in which they operate. To enable 

this analysis, two European oil companies with international operations were selected to 

depict the strategic behavior of this industry in different regions in which they operate. In 

order to investigate possible divergences in strategic behavior of these companies and to 

assess regional impact promoted by them, it was decided to select regions with opposite 

economic and social characteristics. 

Through the analysis of correlation between the production variables of companies 

and the socio-economic indicators of countries representing the regions studied, it is noted 
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that oil industry performance does not contribute or contributes in a less relevant way in the 

social development of regions in which they operate. 

The poorest countries economy, measured by the annual variation of GDP, was 

strongly correlated with the intensity of companies' performance in E&P activities. In the 

richer countries, other sectors of economy were more consolidated and able to offset the 

slowdown in oil production and exploration activities. 

In addition, the oil industry has confirmed to be capital-intensive rather than labor-

intensive, as the performance of these companies has had little impact on the unemployment 

rate of the countries surveyed. 

Keywords: Petroleum Majors, Production Variables, Socio-economic Indicators, Social and 

Economic Impact. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

A história da indústria petrolífera tem refletido as mudanças do mercado ocasionadas 

não só por consideráveis avanços tecnológicos, mas também pelas dinâmicas relações 

político-econômicas entre países produtores e consumidores de petróleo. 

A evolução tecnológica não só causou profundas alterações nos padrões de 

consumo, mas também impulsionou a própria evolução dos métodos de exploração, 

desenvolvimento e produção. Por outro lado, a flutuação dos preços do petróleo e derivados 

no mercado mundial ao longo dos anos, influenciou enormemente a configuração da 

economia das empresas e dos países. Mais do que isso, por sua contribuição no Produto 

Interno Bruto dos países, fica evidente o seu impacto na vida da população nativa. 

Pela complexidade deste quadro, tornam-se cada vez mais relevantes estudos que 

possam auxiliar na compreensão do desempenho de empresas do setor e de sua relação 

com os países onde atuam para saber quais são as reais contribuições socioeconômicas. 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho será analisar o comportamento estratégico de empresas do 

setor petrolífero, considerando suas ações em diferentes regiões de atuação, discutindo 

potenciais impactos econômicos e sociais ao longo de um período de grandes 

transformações no setor. 

1.3 Definição de Escopo 

As empresas escolhidas são: BP e TOTAL. Como cenário de atuação, duas regiões 

de conjunturas contrastantes (Europa e África) são representadas por países heterogêneos 

em suas características socioeconômicas. Na África foram escolhidos os países: Argélia, 

Angola, Nigéria, República do Congo e Egito. Já na Europa os países selecionados foram: 

Noruega, Reino Unido e França. As variáveis selecionadas como indicadores 

representativos do desempenho dessas empresas e da conjuntura social e econômica dos 

países para o período de 2008 a 2015 são: 

a) Variáveis de produção: razão reservas/produção, custos de exploração e receita 

operacional; 

b) Variáveis socioeconômicas: variação anual do PIB, índice de desenvolvimento 

humano (IDH) e taxa de desemprego. 

Este período é particularmente relevante por compreender 3 momentos críticos: (i) a 

recessão mundial que teve início em 2008; (ii) a valorização de preços do petróleo até 
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meados de 2014; e (iii) a forte queda desses preços a partir da segunda metade de 2014 até 

2015. 

Espera-se com esse estudo, através do estabelecimento de correlações (Correlação 

de Pearson) entre esses indicadores, inferir sobre a forma como as variações de preço e 

disponibilidade de produção podem afetar, por exemplo, a geração de empregos, a riqueza 

de cada país e o bem-estar ou qualidade de vida de sua população. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

consiste da introdução. O capítulo dois apresenta a metodologia utilizada para a escolha dos 

países dentro da Europa e da África, além de oferecer uma visão geral de suas 

características políticas, sociais e econômicas. Ainda, para cada uma das duas empresas 

(Total e BP), após uma breve descrição, discutir-se-á a respeito das variáveis econômico-

financeiras escolhidas durante o período considerado. No capítulo três, os resultados das 

correlações entre as variáveis de produção e socioeconômicas são discutidos e analisados. 

Por fim, no capítulo quatro apresentar-se-ão as conclusões deste trabalho, procurando-se 

evidenciar suas contribuições, limitações e proposta de trabalhos futuros. 
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2 METODOLOGIA: VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS E REGIÕES ESTUDADAS 

Este capítulo será responsável por descrever as variáveis de produção utilizadas 

para medir o comportamento estratégico das empresas nas diferentes regiões em que 

operam. Além disso, também serão descritos os indicadores socioeconômicos utilizados 

para ilustrar a conjuntura econômica e social dos países representantes das regiões 

estudadas (Europa e África). 

Ainda neste capítulo, as empresas BP e Total serão contextualizadas e o método de 

correlação utilizado será detalhado (correlação de Pearson). Por fim, será exposto a 

metodologia utilizada para a representação das regiões por países, junto com uma breve 

descrição dos últimos. 

2.1 Variáveis de produção 

Para avaliar possíveis mudanças no comportamento estratégico das empresas 

analisadas nas diferentes regiões em que operam e aferir sobre as suas contribuições 

sociais nesses países durante o período entre 2008 e 2015, examinou-se as variáveis de 

produção estruturadas por região. 

No presente trabalho foram considerados apenas dados de produção referentes às 

subsidiárias consolidadas das empresas em questão, excluindo-se informações relativas às 

suas participações em empresas associadas. 

As variáveis de produção descritas a seguir são: a) razão reservas/produção, b) 

custos de exploração e c) receitas operacionais. 

Razão Reservas/Produção 

Segundo a ANP (2017), reserva é uma estimativa de volume de óleo ou gás natural 

proveniente de reservatórios que podem vir a ser produzidos no futuro, caso haja 

disponibilidade de tecnologia necessária para a extração dos recursos e o preço do produto 

cubra os custos de produção. As reservas podem ser classificadas segundo o seu grau de 

incerteza em três categorias: reservas provadas, prováveis e possíveis. 

No presente trabalho, foi analisada somente a estimativa de reservas provadas, já 

que as prováveis e possíveis apontam para uma probabilidade menor de serem 

recuperáveis. 

A fim de entender o comportamento das empresas por região no que diz respeito à 

exploração de novas reservas e a capacidade de produção de recursos é apropriado 

privilegiar as reservas que possuem maior índice de sucesso de recuperação. 
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A definição de reservas provadas, segundo o relatório anual das empresas 

estudadas, está de acordo com a determinação da Norma 4-10 do Regulamento S-X emitido 

pela U.S Securities & Exchange Commission (SEC). 

Reservas provadas são estimadas através de dados geológicos e de engenharia a 

fim de assegurar, com um grau razoável de segurança, a viabilidade comercial da 

recuperação de reservatórios1 de óleo e/ou gás natural descobertos e avaliados, segundo 

condições econômicas, operacionais e regulatórias vigentes (SEC, 2010). 

Com a finalidade de se calcular a recuperação esperada de um reservatório, é 

necessário que o preço dos hidrocarbonetos a serem recuperados seja analisado. De 

maneira a facilitar a comparabilidade das informações financeiras entre empresas do setor 

de óleo e gás, a SEC sugere que o preço deva ser calculado através da média aritmética 

dos preços referentes ao primeiro dia dos últimos 12 meses antecedentes à data final do 

período abrangido pelo relatório, geralmente ocorrido no dia 31 de dezembro. 

Há ainda uma segunda classificação referente às reservas provadas segundo o 

desenvolvimento dos métodos operacionais para exploração e produção (E&P). Reservas 

provadas desenvolvidas são aquelas que já possuem uma estrutura de poços, 

equipamentos e outros métodos operacionais disponíveis para a recuperação do óleo e gás 

natural. Por outro lado, as reservas provadas não desenvolvidas estão localizadas em áreas 

que carecem de investimentos retroativos, sendo indispensável instituir métodos 

operacionais necessários à recuperação, quais sejam: 

“(...) (1) novos poços em áreas não perfuradas; (2) aprofundamento 

de poços existentes para atingir um reservatório diferente; (3) adensamento 

de malha de poços para aumentar a recuperação; (4) valores relativamente 

altos (quando comparados com o custo de um novo poço na área) para (a) 

recompletar um poço existente ou (b) para instalar sistemas de produção ou 

transporte de projetos de recuperação primária ou suplementar.”(ANP, 2014). 

Além da medição de reservas provadas, outra variável importante a ser avaliada é a 

produção de líquidos e gás natural de uma empresa atuante na área de upstream2. A fim de 

                                                

1 Segundo a Lei Federal Nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, reservatório de óleo e/ou gás 
define-se por ser uma configuração geológica dotada de propriedades específicas, armazenadora de 
petróleo ou gás, associados ou não. Sua formação rochosa caracteriza-se por ser porosa e 
permeável, geralmente confinada por rochas impermeáveis ou barreiras de água. 

  

2 Upstream é o termo utilizado para se referir a todos os processos realizados na produção e 
exploração de petróleo (PETROBRAS, 2014). 
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buscar entender a correlação entre a intensidade da produção das empresas e o tamanho 

de suas reservas, optou-se por avaliar um indicador reconhecido na indústria de petróleo por 

refletir o desempenho produtivo, chamado razão Reservas/Produção (R/P). Esse indicador 

tem por objetivo medir a vida útil dos recursos não renováveis a partir da determinação do 

tempo em que uma reserva atingiria sua exaustão considerando constante sua produção ao 

longo do tempo (QUEIROZ, IOTTY, et al., 2016) 

A magnitude da razão R/P depende de alguns fatores como qualidade das reservas, 

estágio de desenvolvimento do campo de petróleo, assim como fatores geológicos, técnicos 

e econômicos (QUEIROZ, IOTTY, et al., 2016). No presente trabalho, o principal objetivo 

para a análise desse indicador é compreender o comportamento das empresas segundo a 

sua produção, frente às suas estratégias aplicadas em cada região. 

Custos de Exploração 

Segundo Jennings (2000), custos de exploração são aqueles incorridos na 

identificação de áreas que possam vir a justificar sua análise mais aprofundada, além, 

efetivamente, da análise específica de áreas que possivelmente contenham reservas 

provadas de óleo e gás natural. Eles incluem os custos com perfuração de poços 

exploratórios e estratigráficos de teste. Nesse sentido, os custos de exploração existem 

independentemente da aquisição de uma propriedade, ou seja, são inerentes à atividade 

petrolífera. 

Através da Norma 4-10 do Regulamento S-X, a SEC define cinco principais tipos de 

custos de exploração: 

(A) Com estudos geológicos e geofísicos (G&G) relativos aos investimentos 

necessários para a realização da atividade, para a obtenção do direito de 

acesso às propriedades a serem estudadas e os salários e outros gastos com 

geólogos, geofísicos e funcionários correlatos; 

(B) Com a retenção de propriedades não desenvolvidas, relativa aos gastos 

necessários para a manutenção de áreas, onde os estudos não estão sendo 

desenvolvidos; 

(C) Com dry hole contributions e bottom hole contribuitions: pagamentos feitos de 

uma empresa a outra em troca de informações geológicas e geofísicas (G&G) 

obtidas pela empresa beneficiada durante a perfuração de poços em uma 

propriedade vizinha. 

(D) Com a perfuração de poços exploratórios; 

(E) Com a perfuração de poços estratigráficos de teste. 
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Sob o método dos esforços bem-sucedidos, todos os custos de exploração são 

registrados como despesas quando incorridos, exceto quando tais custos provêm de poços 

exploratórios bem-sucedidos, isto é, que venham a encontrar reservas provadas. 

Inicialmente, os custos com a perfuração de poços exploratórios, incluindo aqueles 

estratigráficos de teste, são capitalizados como ativos intangíveis até que o resultado da 

exploração desses poços seja definido e se possa registrar apropriadamente os custos 

como despesas ou mantendo-os capitalizados. 

Os custos com poços exploratórios que encontrem reservas provadas são 

capitalizados como parte dos ativos referentes a poços e instalações relacionadas a eles; 

enquanto os poços que não encontrem reservas provadas terão seus custos registrados 

como despesa de exploração (DENNIS R. JENNINGS et al, 2000). 

Além disso, os custos relacionados à exploração geofísica e geológica são 

reconhecidos como gastos quando incorridos, dado que não resultam em aquisição de 

ativos. 

Receita Operacional 

A receita referida nesta seção relaciona-se às atividades de produção de óleo e gás 

natural das empresas e, portanto, é alimentada por meio da venda dos recursos 

recuperados. O óleo e gás produzidos podem ser vendidos a terceiros ou a outros 

segmentos internos da empresa pelo preço médio de mercado. 

Em virtude da sua procedência, a receita operacional é dependente do preço vigente 

do barril de petróleo e, por isso, espera-se que, quando o barril estiver desvalorizado, a 

receita das empresas caia. 

2.2 Indicadores socioeconômicos 

A fim de caracterizar as regiões em que as empresas analisadas atuam, se faz 

necessário o emprego de indicadores que descrevam a conjuntura social e econômica dos 

países representantes. 

O papel fundamental da descrição de um país por meio de indicadores 

socioeconômicos é fornecer dados padronizados sobre determinadas realidades e facilitar a 

elaboração de políticas públicas adequadas. 

Através da análise conjunta de indicadores econômicos e sociais é possível garantir 

maior fidelidade à realidade de uma região, já que a análise independente desses 

indicadores pode resultar em uma descrição deturpada da realidade. Essa limitação 

descritiva do cenário de uma região pela avaliação individual de indicadores sociais ou 
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econômicos é geralmente perceptível em países emergentes, onde o desenvolvimento 

econômico não leva a um desenvolvimento social igualitário. 

Os indicadores escolhidos para descrever as regiões estudadas são: Produto Interno 

Bruto Real (PIB), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e Taxa de Desemprego. 

Produto Interno Bruto (PIB) 

O Produto Interno Bruto (PIB) Nominal de uma região representa, em valores 

monetários, a soma da quantidade de bens e serviços finais produzidos em um determinado 

período, multiplicado pelo preço corrente3 aos quais foram vendidos. Esse indicador é 

frequentemente utilizado para avaliar a produção e, consequentemente, a atividade 

econômica de uma determinada região (ADVFN, 2017). 

Uma vez que a análise realizada no presente trabalho consiste em descrever o 

comportamento produtivo de uma região ao longo do tempo, é necessário eliminar o efeito 

da inflação do PIB nominal, ou seja, ajustar o valor monetário medido a preços reais 

existentes à data da comercialização do produto e/ou serviço às alterações de preços de 

mercado. Essa adequação permite, portanto, analisar o PIB exclusivamente através das 

variações nas quantidades produzidas dos bens, originando o que se conhece como PIB 

real. (ADVFN, 2017). 

A fim de converter dados econômicos nominais, referentes a diversos anos, em 

dados reais, é necessário escolher um ano base arbitrário para que os valores monetários 

dos anos seguintes ou anteriores sejam corrigidos a preço do ano base. Dessa forma, 

consegue-se julgar o crescimento ou decréscimo da produção de uma região em termos 

absolutos ou percentuais em relação a um determinado período (KHAN, 2012). 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, como é usualmente conhecido, é um 

indicador que sintetiza o grau de cumprimento de três principais dimensões do 

desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O IDH representa a média geométrica 

de índices normalizados correspondentes a cada uma dessas dimensões, sendo eles 

criados através dos indicadores: expectativa de vida ao nascer, anos médios de estudo e 

anos esperados de escolaridade e por fim, renda per capita (PNUD, 2016) 

                                                

3 Preço corrente refere-se ao valor do produto durante o período em que foi produzido e 
comercializado (ADVFN, 2017). 
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Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2016), o cálculo 

do IDH consiste em duas etapas: a primeira é responsável por criar os índices relativos à 

cada dimensão e a segunda por agregá-los, de forma a alcançar efetivamente o valor 

referente ao Índice de Desenvolvimento Humano. 

Durante a primeira etapa, com base em evidência histórica, são definidos valores 

máximos e mínimos para cada indicador, de forma a padronizá-los em uma única escala de 

0 a 1. A Tabela 2.1 apresenta os valores máximos e mínimos definidos para cada indicador. 

Tabela 2.1: Valores máximos e mínimos definidos para cada indicador social utilizado no 

cálculo do IDH (Fonte: Elaboração própria com base no relatório de Desenvolvimento Humano 

da UNDP: 2016). 

DIMENSÃO INDICADOR MÍNIMO MÁXIMO 

SAÚDE Expectativa de vida (anos) 20 85 

EDUCAÇÃO 
Anos esperados de escolaridade (anos) 0 18 

Anos médios de estudo (anos) 0 15 

PADRÃO DE VIDA PIB per capita (2011) 100 75,000 

 

Por meio desses valores, calcula-se efetivamente os índices padronizados 

correspondentes, conforme a Equação 2.1: 

 

No que diz respeito ao cálculo do índice de educação, composto por dois 

indicadores, a Equação 2.1 é aplicada separadamente para cada um deles e, 

posteriormente, calcula-se a média aritmética entre os dois índices resultantes. 

Já em relação ao índice de renda, a Equação 2.1 é adaptada para valores 

logarítmicos como forma de suavizar a influência do mesmo no índice final. 

Finalmente, com os índices definidos, pode-se avançar para a segunda etapa e 

calcular, efetivamente, o valor referente ao IDH, segundo a Equação 2.2: 

 

Taxa de Desemprego 

A taxa de desemprego fornece informação a respeito da proporção de 

desempregados de uma determinada região considerando toda a sua força de trabalho. Sua 
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metodologia de cálculo assume que desempregados são pessoas capazes de trabalhar e 

que estejam ativamente procurando emprego (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2016). 

A força de trabalho de uma região é reconhecida como parte da população 

economicamente ativa, descrita, geralmente, por indivíduos de idade acima de 15 anos 

aptos a exercer uma atividade econômica, estejam eles empregados ou desempregados 

(PORDATA, 2018). 

Outro conceito importante é o significado de procura ativa de emprego, a saber: (1) 

contato com centros de emprego público ou agências privadas de colocações; (2) contato 

com empregadores; (3) contatos pessoais ou com associações sindicais; (4) colocação, 

resposta ou análise de anúncios; (5) procura de terrenos, imóveis ou equipamentos; (6) 

realização de provas ou entrevistas para seleção; e/ou (7) solicitação de licenças ou 

recursos financeiros para a criação de empresa própria (PORDATA, 2018). 

A taxa de desemprego é um importante indicador da conjuntura econômica de uma 

região, já que mantê-la baixa incentiva o consumo de bens e serviços que, por 

consequência, fomenta a economia (PICARDO, 2018) 

2.3 Empresas 

A seleção do objeto de estudo deste trabalho baseou-se na escolha de duas das 

sete maiores empresas multinacionais de petróleo em termos de abrangência geográfica, da 

atuação em toda cadeia de produção da indústria e do volume da produção de óleo e gás. 

A partir desses critérios, foram selecionadas as majors petrolíferas British Petroleum 

(BP) e Total, com sedes na Inglaterra e na França, respectivamente. Essas duas empresas 

são integradas de energia, ou seja, são atuantes em toda a cadeia energética, desde a 

exploração de minerais a distribuição de derivados e biocombustíveis. 

Visão geral da Total 

A TOTAL S.A. é atuante no setor petroquímico com sede em Paris, na França. 

Atualmente, a empresa é inteiramente de capital privado e opera em mais de 130 países 

nos diversos setores integrados de energia: exploração, desenvolvimento, produção e 

comercialização de hidrocarbonetos, refino, comercialização e transporte de derivados e no 

desenvolvimento de produtos petroquímicos. Além disso, possui também operações no 

setor de geração de energia elétrica, incluindo investimentos em energias renováveis, como 
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a solar e biomassa. Em 2016, a empresa atingiu a décima posição na lista desenvolvida 

pela revista Forbes (2016) referente às maiores empresas de energia4. 

A história da multinacional francesa começa em 1924 com a criação da então, 

Compagnie Française des Petróles (CFC), atuante, inicialmente, somente em operações 

upstream no Oriente Médio.  

O setor de produtos químicos teve sua origem durante os anos 60, quando também 

foi encontrado o primeiro campo offshore em Gabão, por parte da empresa (TOTAL, 2016c). 

Em 1975, registrou o primeiro investimento em energia solar para que em 2011, adquirisse 

60% da companhia líder em energia solar nos Estados Unidos, a SunPower (TOTAL, 

2016c). Com o passar dos anos, a empresa expandiu suas operações para diversas áreas e 

atualmente, está presente em mais de 130 países, com um quadro de 100 mil empregados 

atuando na E&P de óleo e gás; no refino atua no mercado de produtos petroquímicos e em 

serviços. Maior parte da sua produção de óleo e gás natural provém do continente africano, 

com cerca de 680 mil boe/d (TOTAL, 2016c), conforme o Mapa 2-2. 

 

Mapa 2-1: Produção de Óleo e Gás da Total no Mundo, 2015 

(Fonte: SEC/Form 20-F; Total, 2016b). 

 

                                                

4 Os dados incluídos nessa seção foram obtidos a partir do site oficial da empresa Total. 
(TOTAL, 2016). 
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Visão geral da British Petroleum (BP) 

A empresa British Petroleum iniciou suas atividades em 1908 com a descoberta de 

quantidades comerciais de óleo em bacias petrolíferas na região da antiga Pérsia, atual Irã. 

Tendo como foco a exploração de petróleo nessa região, a primeira denominação da 

empresa foi Anglo-Persian Oil Company (APOC)5. 

Em 1954, a empresa passou a assumir sua denominação atual British Petroleum. 

Com a crise petrolífera da década de 70, a BP sentiu necessidade de buscar outras 

áreas de atuação e deu início às atividades nos setores de proteínas, nutrição e minerais. 

Tais áreas não tiveram investimento contínuo por parte da empresa dado que em 1990, a 

mesma decidiu concentrar sua atuação no setor de energia. 

Atualmente, a BP é uma das maiores empresas de energia do mundo, com 

instalações em mais de 70 países, conforme ilustra o Mapa 2-3. A empresa possui 14 

refinarias, com participação integral ou parcial, e cerca de 17.800 pontos de venda ao redor 

do mundo. Em sua atuação, ela emprega um efetivo de quase 80 mil pessoas, conforme 

ilustrado na Figura 2.1. 

 

Mapa 2-2: Atuação da BP, 2015 (Fonte: SEC/Form 20-F; BP, 2016b). 

                                                

5 Os dados incluídos nessa seção foram obtidos a partir do blog “Mundo das marcas” (DIAS, 
2011). 
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Figura 2.1: Empregados da BP por região, 2015 (BP, 2015). 

Sua atuação abrange as áreas de Upstream, Downstream e o mercado de 

lubrificantes e produtos petroquímicos, além de operações em energias renováveis. Produz 

cerca de 3.3 milhões barris de óleo equivalente por dia (boed). 

 

2.4 Regiões 

A fim de traçar os perfis de comportamento estratégico observados nas diferentes 

regiões de atuação das duas empresas analisadas, no que diz respeito ao setor de 

Upstream, é necessário buscar uma forma de entender as regiões de modo a descrevê-las 

quanto ao seu desenvolvimento econômico. 

Todos os dados de produção explicitados foram retirados dos relatórios anuais das 

empresas, descritos no item “Informações Adicionais sobre Atividades de Produção de Óleo 

e Gás”. Por meio da implementação da Norma 69, a SEC exige a inclusão destas 

informações em relatórios que seguem seu regulamento, onde são descritos dados de 

produção organizados por regiões geográficas de atuação, visando, principalmente, analisar 

o risco de investimento local. 

As empresas que têm seus formulários enquadrados nas Normas da SEC podem 

arbitrariamente escolher a forma como compõem suas áreas geográficas, já que essa 

especificação não é abordada na referida regulamentação. Geralmente, empresas com 

extensa área de atuação mundial, tal como as escolhidas nesse trabalho, separam suas 

áreas de atuação por continentes.  
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Embora o critério seja o mesmo para estabelecer suas regiões, a escolha de países 

integrantes das mesmas não é equivalente entre as empresas. Além disso, a forma como é 

reconhecido um continente pode ser encarado também de forma distinta. Desta forma, 

empresas podem atuar em uma mesma região, porém consideram diferentes grupos de 

países para a sua representação ou, ainda mais comum, não realizam as suas atividades de 

produção nos mesmos países de um continente. 

A Tabela 2.2 evidencia as diferenças no julgamento da BP e da Total quanto à 

classificação das regiões e a falta de conformidade na relação de países integrantes de 

regiões equivalentes. Tendo em vista a falta de uniformidade no que se refere a 

determinação de suas regiões, optou-se por um estudo independente da atuação das 

mesmas em suas respectivas regiões. 

Para que se possa traçar perfis de comportamento estratégico das empresas 

associados aos grupos regionais e investigar possíveis divergências de atuação em países 

de uma mesma região, foi necessário analisar a conjuntura socioeconômica e a possível 

heterogeneidade das regiões estudadas. Para tanto, em regiões contendo um grupo grande 

e heterogêneo de países, optou-se por escolher no mínimo dois deles para que as 

representassem de forma legítima. O critério de escolha desses países foi o de 

apresentarem diferentes graus de desenvolvimento diante do cenário de cada região, 

segundo os registros de seus respectivos IDH e PIB. A proposta foi priorizar a escolha de 

países que apresentassem, entre eles, indicadores socioeconômicos que refletissem 

diferentes níveis de desenvolvimento e/ou riqueza. 

De forma a viabilizar a análise entre os dados de produção regionais das duas 

empresas com os indicadores socioeconômicos dos países representantes de cada região, 

se fez necessário reduzir o escopo do trabalho segundo os seguintes critérios: 

• selecionar duas regiões equivalentes entre as empresas estudadas, para 

assegurar que cada região representasse conjunturas econômicas e sociais 

diferentes quando comparadas; 

• priorizar regiões que incluíssem os países sedes das empresas analisadas. 

Seguindo esses critérios, as regiões selecionadas foram a Europa e a África. 

Foram selecionadas três variáveis de produção e três indicadores socioeconômicos 

para serem cruzados com o intuito de buscar possíveis respostas para as mudanças no 

comportamento econômico e social dos países analisados frente à atuação das empresas 

em suas regiões. 

As três variáveis de produção utilizadas para análise foram: 
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• razão reserva/produção, 

• custo de exploração, 

• receita operacional. 

Esses dados foram cruzados com os seguintes indicadores socioeconômicos dos 

países: 

• taxa de crescimento do PIB real, 

• índice de desenvolvimento humano, 

• taxa de desemprego. 

Tabela 2.2: Relação das regiões e países onde a BP e a Total possuem operações de produção 

de óleo e gás (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais 2008-2015 da BP e da 

Total) 

 

Visando comparar a riqueza entre países, optou-se pelo uso do PIB a preços 

correntes do ano de 2015. Além disso, para viabilizar a comparação do PIB de países com 

moedas de diferentes valores monetários, foi necessário aplicar o método de Paridade do 
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Poder de Compra (PPC) como forma de eliminar as diferenças nos níveis dos preços 

nacionais entre países, ou seja, diferenças no poder de compra de cada moeda6. 

As economias mundiais estimam suas despesas relativas ao PIB em níveis de 

preços nacionais e em suas moedas locais. Porém, para que se possa comparar o volume 

de bens e serviços produzidos em diferentes economias, deve-se eliminar o efeito das 

diferenças nos níveis dos preços nacionais e converter as moedas locais para uma moeda 

comum. 

A mensuração da PPC é desenvolvida, de tempos em tempos, por meio do 

Programa de Comparações Internacionais das Nações Unidas (ICP)7 com o objetivo de 

aprimorar as avaliações nas comparações internacionais, sendo a última desenvolvida em 

2011.  

A Paridade do Poder de Compra consiste na definição de quantas unidades da 

moeda local de um país são necessárias para comprar uma cesta comparável de bens e 

serviços avaliados em dólar americano nos Estados Unidos, país utilizado como referência. 

A comparação ICP do PIB inicia-se com base no valor individual de um bem e/ou 

serviço, calculando-se o produto entre o seu respectivo preço e quantidade. No que se 

refere ao PIB de um país, diversos bens e serviços são considerados na composição de 

suas cestas, o que dificulta representá-los em termos de seus preços e quantidades 

individuais. Por isso, segundo o método ICP, o valor da cesta de produtos e serviços é 

calculado através do produto entre seus respectivos preços e volumes. É importante frisar 

que a metodologia de cálculo do PIB, nesse caso, baseia-se na contabilização de todas as 

despesas finais em bens e serviços somados à diferença entre exportação e importação de 

um país. 

O cálculo do PIB na base PPC é feito em estágios: primeiro calcula-se o valor 

individual de bens e serviços, depois para grupos de produtos e, finalmente, para cada um 

dos diversos níveis de agregação de elementos até atingir o PIB. À medida que o grau de 

hierarquia de agregação vai crescendo, o preço relativo da cesta passa a se referir a bens e 

serviços cada vez mais diversificados e complexos. Deve-se salientar que a despesa com o 

                                                

6 As informações a respeito da PPC foram retiradas do relatório do Banco Mundial 
sobre A Avaliação do Tamanho de Economias Mundiais com base no método de Poder de 
Paridade de Compra (GROUP, 2015). 

7 O Programa de Comparações Internacionais das Nações Unidas é uma iniciativa 
estatística mundial que visa fornecer respostas quantitativas e objetivas a respeito de 
comparações internacionais baseadas em indicadores econômicos (GROUP, 2015). 
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mesmo volume de bens e serviços não representa de forma idêntica a mesma cesta em 

economias diferentes. A composição da cesta de cada economia varia de acordo com o 

gosto, a cultura, o clima, a estrutura de preços, a disponibilidade de produtos e o nível de 

renda de suas populações. Entretanto, todas as cestas irão prover utilidades ou satisfações 

equivalentes. 

Uma alternativa ao método PPC é a conversão pura do PIB em uma moeda comum 

através das taxas de câmbio. O problema desse tipo de conversão se encontra no fato dela 

não conseguir uniformizar os níveis de preços, dado que as taxas de câmbio não refletem o 

poder relativo de compra das moedas em seus mercados nacionais. Para que fosse 

possível refletir, todos os bens e serviços deveriam ser comercializados internacionalmente 

e, portanto, a oferta e demanda de moedas seriam conduzidas, predominantemente, pela 

exigência de moedas para o comércio internacional. Entretanto, esse cenário não 

corresponde à realidade, dado que muitos bens e serviços não são comercializados 

internacionalmente dentro das economias nacionais e a oferta e demanda de moedas são 

influenciadas, principalmente, por outros fatores, como por exemplo: especulação de 

moeda, taxas de juros, intervenção do governo e fluxo de capital entre economias. Portanto, 

ao usar o método de Paridade de Poder de Compra é possível avaliar, unicamente, as 

diferenças no volume produzido entre as economias sem a influência dos diferentes níveis 

de preços nacionais, permitindo uma comparação internacional muito mais viável. 

As PPCs representam preços relativos de uma moeda em outra por meio da razão 

entre os preços de um mesmo bem ou serviço encontrados em diferentes economias, 

expressos nas suas respectivas moedas. 

Economias que apresentarem PPC absoluto maior que 100 indicam maiores níveis 

de preços em relação aos Estados Unidos e, consequentemente, quanto menor a PPC, 

maior o poder de compra do dólar americano nesse país.  

Regionalização da empresa Total 

A Total é uma empresa dentre as duas analisadas com o maior número de países 

praticando atividades de produção e exploração de petróleo. A empresa categoriza suas 

áreas de atuação por meio de cinco regiões: Américas, África, Ásia-CEI, Oriente Médio e 

Europa, sendo os dados de produção da Rússia retirados do resto da região da Ásia-CEI e 

explicitados separadamente. 

Como já comentado anteriormente, serão englobados somente duas das cinco 

regiões classificadas pela Total, as quais integram 26 países e representam os continentes 

da África e Europa. 
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2.4.1.1 África 

A região da África definida pela Total engloba ao todo 17 países: Argélia, Angola, 

Camarões, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa do Marfim, Egito, 

Gabão, Quênia, Líbia, Madagascar, Mauritânia, Marrocos, Moçambique, Nigéria, África do 

Sul e Uganda. Dentre eles, nove não foram contemplados durante todo o período de análise 

- Egito, Costa do Marfim, Moçambique, Uganda, Camarões, República Democrática do 

Congo, Marrocos, África do Sul e Quênia - e, por isso, não foram avaliados segundo seu 

IDH e PIB. 

De acordo com o critério estabelecido para a representação das regiões, três países 

com características diferentes de desenvolvimento foram selecionados. Para retratar o 

cenário mais rico da região, a Nigéria foi escolhida por apresentar o maior PIB dentre os 

demais países do grupo. Ademais, é um dos países membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) 8, e por isso, tem grande representatividade no cenário 

mundial de produção de petróleo. Por outro lado, seu grau de desenvolvimento humano não 

apresenta vantagem quando comparado à sua riqueza, visto que o país assume a quinta 

posição, no que se refere ao seu IDH, entre os oito países do grupo. 

Já a Argélia, também membro da OPEP, apresenta um PIB menos representativo 

quando comparado ao da Nigéria e um IDH relativamente alto para os padrões da região. A 

escolha desse país contrasta com o primeiro escolhido, principalmente por conta da 

diferença em quase 50% no PIB, e por refletir, entretanto, melhor qualidade no padrão de 

vida. 

Para representar o pior cenário da região, a República do Congo foi a escolhida, 

apresentando o menor nível de desenvolvimento, com o IDH igual a 0.435, e o segundo pior 

PIB dentre os países do mesmo grupo. 

                                                

8 A organização dos países Exportadores de Petróleo (OPEP) é uma organização permanente 
intergovernamental composta por 14 países em desenvolvimento exportadores de petróleo, que coordena e 
unifica a política petrolífera dos países membros. Os países membros são: Argélia, Angola, Equador, Guiné 
Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Venezuela 
(OPEP, 2017). 
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Gráfico 2-1: IDH versus PIB dos países integrantes da região África definida pela Total (Fonte: 

Elaboração própria segundo dados da UNDP, 2016; FMI, 2017). 

 

2.4.1.2 Europa 

Segundo a área de atuação da Total, os países que compõem a região da Europa 

são: Noruega, Países Baixos, Reino Unido, Itália, França, Polônia, Dinamarca, Bulgária e 

Chipre. Entretanto, a Total só veio a adquirir licença de exploração e produção na Polônia e 

na Dinamarca a partir de 2011 e na Bulgária e no Chipre, a partir do 2012. Por isso, esses 

quatro países foram retirados da análise a respeito da representação na região, segundo os 

valores de IDH e PIB. 

Dado a similaridade no grau de desenvolvimento humano dos cinco países 

considerados, o fator determinante para a diferenciação dessa região foi o PIB. De acordo 

com o Gráfico 2.2, aparentemente existem dois grupos de países com valores de PIB 

relativamente próximos: o primeiro composto por Reino Unido, França e Itália, e o segundo 

composto pela Noruega e pelos Países baixos. 

De maneira a representar cada um desses dois grupos, a França foi selecionada 

para o primeiro grupo por ser o país de origem da Total e abrigar, portanto, a sede da 

empresa, e a Noruega para o segundo, dado que seu PIB é o que oferece menor vantagem 

frente aos outros países. 
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Gráfico 2-2: IDH versus PIB dos países integrantes da região Europa definida pela Total (Fonte: 

Elaboração própria segundo dados da UNDP, 2016; FMI, 2017). 

 

Regionalização da empresa BP 

A BP é a empresa dentre as duas analisadas com o menor número de países 

compondo suas regiões, ou seja, a que detêm menor atuação mundial no setor de 

exploração e produção de petróleo. As duas regiões estudadas integram um total de oito 

países, onde a BP e suas subsidiárias operam no setor de upstream. 

2.4.1.3 África 

A região da África segundo as definições da BP engloba, durante o período 

analisado, 6 países: Angola, Argélia, Egito, Líbia, Marrocos e Namíbia. Entretanto, ao seguir 

o mesmo critério utilizado para a Total, o número de países considerados para a 

representação da região cai para quatro, já que a Namíbia e o Marrocos não contribuíram 

integralmente para os dados de produção durante o período analisado. 

O mesmo raciocínio aplicado sobre a região da África definida pela Total foi utilizado 

para a seleção dos países representantes de conjunturas sociais e econômicas opostas na 

região. Portanto, a Argélia e o Egito foram selecionados, já que a relação entre PIB e IDH 

dos dois países descrevem características diferentes, semelhantes àquelas observadas 

entre a Argélia e a Nigéria, países escolhidos para a mesma região da empresa Total. 

Para compor o último cenário da região, selecionou-se a Angola, que representa a 

pior conjuntura econômica e social,  com os menores valores de PIB e IDH frente aos outros 

quatro países analisados. 
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Gráfico 2-3: IDH versus PIB dos países integrantes da região África definida pela BP (Fonte: 

Elaboração própria segundo dados da UNDP, 2016; FMI, 2017). 

2.4.1.4 Europa 

A regionalização da Europa por parte da BP é bastante compacta e simples. A região 

recebeu participação de apenas dois países, Noruega e Reino Unido, durante todo o 

período de análise, sem registro de saídas e entradas de países no grupo ao longo do 

tempo. Portanto, a Noruega e o Reino Unido serão os únicos países representantes da 

região e retratam cenários de riqueza nacional bastante distintos, segundo a avaliação dos 

respectivos valores do PIB. 

 

Gráfico 2-4: IDH versus PIB dos países integrantes da região Europa definida pela BP (Fonte: 

Elaboração própria segundo dados da UNDP, 2016; FMI, 2017). 
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Descrição dos países selecionados 

Os países escolhidos para representar as regiões serão caracterizados por meio de 

gráficos referentes aos valores dos seus indicadores socioeconômicos, descritos na seção 

2.2, para o período entre 2008 e 2015. Além disso, serão descritas as principais atividades 

econômicas relacionadas a cada país, assim como as justificativas a respeito de possíveis 

recessões ou ascensões em suas economias. 

A seção foi estruturada de forma que os países ficassem divididos dentro de suas 

respectivas regiões, independentemente da empresa a que se refere. 

2.4.1.4.1 África 

Os países escolhidos para representar a região da África contemplados pelas duas 

empresas são: Nigéria, Angola, Argélia, República do Congo e Egito. 

2.4.1.4.2 Angola 

Com uma população de 24,3 milhões de habitantes e uma área de 1,25 mil km2, a 

Angola enfrenta um legado econômico, social e político de uma guerra civil de mais de 27 

anos, que assolou o país depois de sua independência de Portugal (BANCO MUNDIAL, 

2006). 

A Angola é um dos maiores produtores de óleo da África, mas a maior parte de suas 

reservas provadas se encontra na província de Cabinda, que vive em meio a um conflito 

separatista. Assim, apesar das suas riquezas em óleo, diamantes, potencial hidroelétrico e 

terras agrícolas, a população, em sua maioria, depende ainda da agricultura de 

subsistência, o que lhe mantém pobre. Esta pobreza é intensificada pelo mercado de 

trabalho informal, que não fornece à população uma previdência social mínima. 

A queda dos preços do petróleo tornou ainda pior a situação econômico-social do 

país. Restrições setoriais limitam o investimento estrangeiro, que poderia ser um canal para 

a melhoria de vida da população. Por isso, apenas 10% da população detém contas 

bancárias (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

O comércio é importante na economia angolana, com um valor combinado de 

exportações e importações da ordem de 66% do PIB (WORLD BANK, 2017). 

A economia do país necessita de urgente reestruturação visando diminuir sua 

dependência do óleo. Mas a mudança tem sido lenta, pois monopólios dominam os setores 

mais importantes da economia e, embora tenha ocorrido uma modernização no ambiente 

regulatório, a corrupção e a fraqueza das instituições e do sistema financeiro têm dificultado 

o avanço das reformas e a diversificação da economia (THE HERITAGE FOUNDATION, 
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2018). Os gastos do governo são da ordem de 32,1% do PIB, com uma dívida pública de 

71,9% do PIB, nos últimos três anos (WORLD BANK, 2017). 

A Angola se mantém entre os países de mais baixo IDH, ocupando a 150ª posição 

(0,533), com uma expectativa média de vida ao nascer de 52,5 anos e média de anos de 

escolaridade de apenas 5,0 anos (UNDP, 2016). 

 

Figura 2.2: IDH da Angola, 2008-2015 (Fonte: UNDP, 2016). 

 

 

Figura 2.3: Taxa de Desemprego da Angola, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 
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Figura 2.4: Taxa de crescimento anual do PIB na Angola,  2008-2015 

(Fonte: FMI, 2017). 

2.4.1.4.3 Argélia 

A Argélia situa-se no extremo norte da África, quase como uma ponte entre este 

continente e a Europa. Com uma população de 36,5 milhões de habitantes ocupando uma 

área de 2,4 milhões km2., é o maior país da bacia do Mediterrâneo e o mais extenso de todo 

o continente africano (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

Cerca de 90% dos argelinos vivem no Norte, na área costeira; enquanto os 

habitantes do deserto do Saara se concentram principalmente em oásis, com cerca de 1,5 

milhão permanecendo nômades ou seminômades. É um país onde 28,1% dos habitantes 

são menores de 15 anos (CIA, 2017). 

O país fornece grandes quantidades de gás natural para a Europa, tendo a 7ª maior 

reserva de petróleo do mundo e a segunda maior da África, ao mesmo tempo que tem a 9ª 

maior reserva de gás natural no mundo. O Óleo e gás são os responsáveis por quase 95% 

da renda das exportações e por mais de 30% do PIB (THE HERITAGE FOUNDATION, 

2018). Graças às fortes receitas de hidrocarbonetos, a Argélia tem 173 bilhões de dólares 

em reservas em moeda estrangeira e um fundo de estabilização de hidrocarbonetos9. Nos 

últimos 3 anos, os gastos de governo corresponderam a 42,5% do PIB, com uma dívida 

pública de 20,4% do PIB. 

                                                

9 “O Fundo de Regulação das Recitas (FRR) foi criado em 2000 pelo governo e destina-se a 
ser usado como amortecedor para financiar défices orçamentais quando os preços do petróleo são 
baixos.” (MONTEPIO, 2017). 
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A economia é dominada pelo estado, onde evita-se as privatizações e restringe-se as 

importações e o envolvimento estrangeiro na economia. Estima-se que cerca de metade das 

transações comerciais sejam informais somadas aos altos índices de corrupção (CIA, 2017). 

Esses fatores juntamente a fraqueza de suas instituições e a instabilidade política têm sido 

um sério entrave para um desenvolvimento econômico sustentável no longo prazo (THE 

HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

O mercado de trabalho permanece estático, com significativas dificuldades para o 

surgimento de atividades empreendedoras, devido à falta de mão de obra especializada. 

O comércio é um setor significativo da economia, com um valor combinado de 

exportações e importações na ordem de 58% do PIB (THE HERITAGE FOUNDATION, 

2018). 

A economia argelina cresceu 2,8% em 2011, impulsionada pela despesa pública, em 

especial no setor da construção e obras públicas, e pela crescente demanda interna. Se os 

hidrocarbonetos forem excluídos, o crescimento teria sido de 4,8% (OECD, 2011) 

O país ocupa a 83ª posição no ranking do IDH (com 0,745) e com uma expectativa 

média de vida ao nascer de 75 anos e média de anos de escolaridade de 7,8 anos (UNDP, 

2017). O governo empenhou-se na redução da taxa de analfabetismo, cujo resultado é uma 

taxa de alfabetização de 78,7%. 

 

Figura 2.5: IDH da Argélia, 2008-2015 (Fonte: UNDP, 2016). 
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Figura 2.6: Taxa de Desemprego da Argélia, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 

 

Figura 2.7: Taxa de crescimento anual do PIB na Argélia, 2008-2015 (Fonte: FMI, 2017). 

 

2.4.1.4.4 Egito 

O Egito é o maior país do mundo árabe e sua segunda economia. Com uma 

população de 83,9 milhões de habitantes representa um papel central no Oriente Médio. O 

país tem a maior parte de seu território de 1 milhão de km2 ocupada pelo deserto.  

As principais cidades e quase a totalidade da atividade agrícola se concentram ao 

longo das margens do delta do Nilo. Sua economia depende fortemente da agricultura, do 

petróleo, turismo e das entradas de capital externo de egípcios. 
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Os frequentes ataques terroristas impedem o turismo, fazendo com que o país 

continue dependente de ajuda da Arábia Saudita e outros (THE HERITAGE FOUNDATION, 

2018). 

O país com instituições frágeis, corrupção em vários níveis de governo e forte 

oposição, tem tido poucos avanços. Possui um alto nível de desemprego e uma economia 

significativamente informal (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

Nos últimos anos, os gastos públicos têm sido na ordem de 34% do PIB, com uma 

dívida pública em torno de 97% do PIB (BBC, 2018). 

O ranking do IDH de 2015 classifica o Egito na 111ª posição (0,691), sendo o 5º país 

no grupo de médio desenvolvimento humano. Tem uma expectativa média de vida ao 

nascer de 73 anos e média de anos de escolaridade de 7,1 anos (UNDP, 2017). 

 

 

Figura 2.8: IDH do Egito, 2008-2015 (Fonte: UNDP, 2016). 
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Figura 2.9: Taxa de Desemprego do Egito, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 

 

Figura 2.10: Taxa de crescimento anual do PIB no Egito, 2008-2015 

(Fonte: FMI, 2017). 

 

2.4.1.4.5 Nigéria 

Antiga colônia britânica, a Nigéria é o país mais populoso da África, com 186 milhões 

de habitantes em uma área de 923.768 km2. (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

É um dos maiores produtores de petróleo no mundo e com uma economia baseada 

neste setor, a baixa do preço do petróleo impacta fortemente no país. O crescimento 

econômico vem sendo levado pela agricultura, telecomunicações e serviços. Essa 
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diversificação ainda não se mostra suficiente para ajudar os mais de 60% da população que 

vivem na pobreza extrema. 

Hoje com um governo eleito, após anos de golpes militares, a Nigéria ainda enfrenta 

o grande desafio de evitar que o país retome disputas étnicas e religiosas. Aspirações 

separatistas têm crescido e a imposição da lei islâmica em diversos estados do Norte trouxe 

sérias divisões e ocasionou a fuga de milhares de cristãos (ZARIFIS, 2002). 

Além disso, a elite política tem sido lenta em implementar reformas, também 

cedendo à corrupção e, por vezes, favorecendo seus constituintes. Os gastos dos governos 

nos últimos anos estão em torno de 11% do PIB e a dívida pública em 18,6% do PIB (THE 

HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

A Nigéria ocupa a 152ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, 

situando-se no grupo de baixo desenvolvimento humano. Com IDH de 0,527 em 2015, tem 

uma expectativa média de vida ao nascer de 53,1 anos e média de anos de escolaridade de 

6,0 anos (UNDP, 2017). 

Os salários e a produtividade são baixos e o setor formal emprega apenas 25% dos 

nigerianos. 

O comércio externo é moderadamente importante para a economia, com o valor 

combinado de exportações e importações movimentando 21% do PIB (THE HERITAGE 

FOUNDATION, 2018). 

 

Figura 2.11: IDH da Nigéria, 2008-2015 (Fonte: UNDP, 2016). 



 

29 

 

Figura 2.12: Taxa de Desemprego da Nigéria, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 

 

Figura 2.13: Taxa de crescimento anual do PIB na Nigéria, 2008-2015 

(Fonte: FMI, 2017). 

2.4.1.4.6 República do Congo 

Também conhecida como Congo-Brazzaville, é o quarto maior produtor de óleo no 

Golfo de Guiné.A economia é altamente dependente do petróleo, tendo seu crescimento 

econômico diminuído consideravelmente desde a queda dos preços de 2015 (WORLD 

BANK, 2017). 

Quase a metade da população vive na pobreza, de acordo com o Banco Mundial, 

apesar do Congo ser um dos principais produtores de petróleo da África subsaariana. 

A República do Congo é a maior produtora de cobre da África, porém com poucos 

investimentos fruto das instabilidades econômico-políticas do país.  

O comércio tem um papel importante na economia, com um valor combinado de 

exportações e importações de cerca de 55% do PIB. Menos de 3% da população utiliza 
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bancos e as empresas têm muito pouco acesso aos serviços financeiros (THE HERITAGE 

FOUNDATION, 2018). 

Com uma população de 5 milhões de habitantes e uma área de 340.000 km2, seu 

desenvolvimento econômico tem sido fortemente afetado por décadas de má gestão 

econômica agravada por crises políticas. 

Fraca infraestrutura e taxações arbitrárias levaram muitas pessoas e empresas para 

a informalidade, que representa hoje 80% da atividade econômica do país. 

O Congo pertence ao grupo dos países menos desenvolvidos do mundo (THE 

HERITAGE FOUNDATION, 2018). Com IDH de 0,592 em 2015, tem uma expectativa média 

de vida ao nascer de 62,9 anos e média de anos de escolaridade de 6,8 anos (UNDP, 

2017). 

 

 

Figura 2.14: IDH da República do Congo, 2008-2015 

(Fonte: UNDP, 2016). 
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Figura 2.15: Taxa de Desemprego da República do Congo, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 

 

 

Figura 2.16: Taxa de crescimento anual do PIB na República do Congo, 2008-2015 (Fonte: FMI, 

2017). 

2.4.1.5 Europa 

A Europa é a região representada pelo menor número de países dentre as 

analisadas. Para cada uma das empresas, apenas dois países com PIB´s diferentes foram 

selecionados. Compõem o menor grupo de países de uma região: Reino Unido, Noruega e 

França. 
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2.4.1.5.1 França 

A França é a quinta maior economia mundial (dados de 2017) em termos nominais, e 

a décima maior em termos de PPP, sendo a segunda maior economia na zona europeia, 

atrás somente da Alemanha (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

Atualmente, a França possui uma população de 63,5 milhões de habitantes e um 

território de 543.965 km2, constituindo-se em um dos países mais influentes em termos 

políticos na Europa (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

A economia francesa é diversificada, sendo liderada pelo turismo (a França é o 

destino turístico mais visitado no mundo) e a segunda maior exportadora agrícola do mundo, 

atrás apenas dos Estados Unidos. Também, é a maior recebedora de subsídios dentro da 

Política Agrícola Comum da União Europeia (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

O governo privatizou parcialmente ou totalmente muitas das grandes empresas, 

embora ainda mantenha uma forte presença em setores como energia, transporte público e 

defesa. O país permaneceu com um crescimento estagnado entre 2012 e 2014, passando a 

apresentar melhorias em 2015 e 2016, com um crescimento de 0,85 e 1,15 

respectivamente. 

 O comércio é uma parte significativa da economia francesa: o valor combinado de 

exportações e importações corresponde a 61% do PIB. 

O país tem uma mistura considerável de eletricidade de baixa emissão de carbono, 

por conta de papel central da energia nuclear. No entanto, a maior parte das suas usinas 

nucleares está no final de seu tempo de vida, somados aos planos de redução da parcela de 

energia nuclear na geração de eletricidade até 2025 (THE HERITAGE FOUNDATION, 

2018). Quanto à produção de petróleo, o país produz apenas 1% do petróleo consumido e 

recentemente aprovou uma lei que deverá banir a extração e produção de petróleo em seu 

território até 2040 (MICHEL GUÉNAIRE et al, 2017). 

A França é um dos países do grupo com alto Índice de Desenvolvimento Humano 

(21ª posição, com IDH de 0,897 em 2015), tendo uma expectativa média de vida de 82,4 

anos e média de anos de escolaridade de 11,6 anos (UNDP, 2017). 

Atualmente, os principais desafios do país são: (i) baixar a taxa de desemprego; (ii) 

aumentar a competitividade de seus produtos; (iii) acelerar seu crescimento econômico; e 

(iv) melhorar as finanças públicas. Os gastos do governo correspondem à metade do total 

dos gastos domésticos, e seu orçamento tem sido cronicamente deficitário. Embora tenha 

um ambiente estável de negócios, que atrai investidores do mundo todo, suas rígidas leis 
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trabalhistas constituem um obstáculo para o crescimento da oferta de empregos (THE 

HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

 

Figura 2.17: IDH da França, 2008-2015 (Fonte: UNDP, 2016). 

 

 

Figura 2.18: Taxa de Desemprego da França, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 
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Figura 2.19: Taxa de crescimento anual do PIB da França, 2008-2015 

(Fonte: FMI, 2017). 

 

2.4.1.5.2 Noruega 

A Noruega detém o mais alto padrão de vida no mundo, em grande parte pela 

descoberta no final da década de 60 de reservas de petróleo e gás offshore. As receitas 

provindas da indústria petrolífera representam 20% da economia nacional e os seus 

recursos compõem 40% do total das exportações do país, dados de 2015. A Noruega 

também possui algumas das maiores reservas de carvão do mundo. Os lucros estatais 

oriundos do petróleo são guardados no maior fundo mundial, fundo soberano de 

investimentos da Noruega. Com relação à Europa, 20% de seu consumo de óleo cru é 

abastecido pela Noruega (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

Com uma população de 5 milhões de habitantes e uma área de 323.759 km2, o país 

é rico em recursos naturais. A produtividade é significativamente maior do que a média 

europeia, com práticas de negócio eficientes e um sistema regulatório transparente (THE 

HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

Com a queda contínua dos preços do petróleo, as políticas de governo têm se 

voltado para estimular a diversificação da economia. O corte de taxas corporativas e a 

estabilidade monetária do país são fatores importantes para atrair os investidores 

estrangeiros. 

O comércio tem um papel significativo na economia norueguesa; o valor combinado 

de exportações e importações é de 66% de PIB (WORLD BANK, 2017). 
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A Noruega é o primeiro país no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, 

0,949 em 2015, tendo uma expectativa média de vida ao nascer de 81,7 anos e média de 

anos de escolaridade de 12,7 anos (UNDP, 2017). A taxa de desemprego é baixa, mas uma 

população crescente de idosos constitui um desafio para o futuro. 

 

Figura 2.20: IDH da Noruega, 2008-2015 (Fonte: UNDP, 2016). 

 

Figura 2.21: Taxa de Desemprego da Noruega, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 
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Figura 2.22: Taxa de crescimento anual do PIB da Noruega, 2008-2015 

(Fonte: FMI, 2017). 

 

2.4.1.5.3 Reino Unido 

O Reino Unido, que compreende a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do 

Norte, já teve um papel bem mais importante mundialmente antes do século XX. No entanto, 

o Reino Unido ainda permanece como uma potência econômica e militar, com a 5ª posição 

na economia mundial. Possui uma população de 62,8 milhões de habitantes e uma área de 

242.514 km2
.  

A decisão de deixar a União Europeia (Brexit - junção das palavras Britain (Grã-

Bretanha) e exit (saída)) é ainda uma incógnita quanto aos efeitos em seu futuro econômico 

e político. 

A área de serviços, particularmente bancos, seguros e negócios em geral, é um dos 

principais impulsionadores de seu PIB, fazendo com que se recupere da mais rapidamente 

da crise financeira mundial. Com uma das mais altas dívidas públicas dentre os países 

desenvolvidos, o Reino Unido promoveu cortes significativos em benefícios sociais, serviços 

do governo e na área militar (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

O comércio tem papel importante com um valor de exportações e importações que 

respondem por 58% do PIB (THE HERITAGE FOUNDATION, 2018). 

O Reino Unido é o segundo maior produtor de petróleo na Europa, porém essa 

quantidade é pequena em termos de mercado global. Assim, o Reino Unido continua a 

importar petróleo e outros derivados. Por conta dos baixos preços do petróleo, os produtores 
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ingleses começaram a desacelerar os planos de novos desenvolvimentos, o que 

provavelmente terá seus efeitos de dois a cinco anos à frente (2018-2021) (BARDEN, 2016). 

O Reino Unido ocupa a 16ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento 

Humano, com IDH de 0,909 em 2015, tendo uma expectativa média de vida ao nascer de 

80,8 anos e média de anos de escolaridade de 13,3 anos (UNDP, 2017). 

 

 

Figura 2.23: IDH do Reino Unido, 2008-2015 (Fonte: UNDP, 2016). 

 

 

Figura 2.24: Taxa de Desemprego do Reino Unido, 2008-2015 

(Fonte: WORLD BANK, 2017). 
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Figura 2.25: Taxa de crescimento anual do PIB do Reino Unido, 2008-2015 

(Fonte: FMI, 2017). 

 

2.5 Medida estatística: Correlação de Pearson 

Considerando que os valores assumidos pelas variáveis de produção das empresas 

estudadas e pelos indicadores socioeconômicos das regiões escolhidas variam dentro de 

uma escala razão10, eles seguem uma distribuição estatística paramétrica. Por isso, a 

medida estatística utilizada para avaliar a associação entre essas variáveis e indicadores foi 

o coeficiente de correlação de Pearson. 

Trata-se de uma medida adimensional cujo valor, entre -1 e 1, indica o grau de 

associação linear entre duas variáveis quantitativas. O valor zero significa que não há 

qualquer relação linear entre elas, enquanto os valores 1 e -1 indicam uma relação linear 

perfeita, no mesmo sentido ou em sentido inverso respectivamente. 

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a 

sua fórmula de cálculo é: 

 

                                                

10 Escala que possui um ponto de nulidade e que permite a quantificação da diferença e do 
quociente entre duas medidas. 
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Onde: 

• x = variáveis independentes: razão reservas/produção, custos de exploração e receita 

operacional 

• y = variáveis dependentes: índice de desenvolvimeto humano, taxa de desemprego e 

variação anual do PIB 

O grau de correlação constitui-se da seguinte forma: 

• Se r<0.2, não existe correlação 

• Se 0.2<r<0.4, a correlação é fraca 

• Se 0.4<r<0.7, a correlação é moderada 

• Se r>0.7, a correção é forte 

No presente trabalho, considera-se pertinente a avaliação do comportamento das 

curvas das variáveis que apresentarem, pelo menos, grau de correlação moderado. Aquelas 

correlações que se mostrarem fracas ou inexistentes não serão implementadas em gráficos, 

já que, com esse resultado associativo, não é pertinente estudar o comportamento das 

variáveis, a fim de auxiliar na busca de respostas para esses resultados. 
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3 RESULTADOS: AVALIAÇÃO DOS INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS E AS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO DAS 
EMPRESAS 

3.1 Total 

Europa 

3.1.1.1 Reservas/Produção 

Ao analisar os indicadores socioeconômicos da Noruega quando associados à razão 

reservas/produção da Europa, verifica-se que o PIB e o IDH do país apresentam correlação 

moderada a boa. O índice reservas/produção considera a produção de todas as formas em 

que o petróleo pode ser encontrado na natureza: no estado líquido ou gasoso. Através da 

análise de correlação desse índice com os indicadores socioeconômicos da Noruega, 

observou-se uma correlação positiva e mais significativa com o PIB do país. Como pode-se 

notar na Figura 3.1, o índice de correlação entre o PIB da Noruega e a razão 

reservas/produção da Europa é igual a 0.81. 

Além disso, o IDH do país também apresenta correlação boa com a razão 

reservas/produção, revelando o valor de 0.66. Esse resultado ilustra um comportamento 

similar ao apresentado pelo PIB da Noruega, ou seja, seus valores seguem sentidos 

equivalentes. Ao observar as curvas dos gráficos 3.1 e 3.2, vê-se que tanto a curva de PIB 

como a de IDH apresentaram um comportamento crescente, assim como segue a tendência 

da razão reservas/produção e, por isso, revelaram correlação positiva . 

A taxa de desemprego não apresentou valor significativo de correlação com a 

variável de produção em análise e, por isso, não é possível traçar nenhuma conexão 

aparente com esse indicador socioeconômico da Noruega. 

 

Figura 3.1: Correlação entre a razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a Total e à Noruega (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da 

Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 



 

41 

 

Gráfico 3-1: Variação do PIB da Noruega e razão reservas/produção referentes à atuação da 

Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total 

de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela FMI, 2017). 

 

Gráfico 3-2: IDH da Noruega e razão reservas/produção referentes à atuação da Total na 

Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 

2015 e nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 

Na França, o cenário de correlação entre os seus indicadores socioeconômicos e a 

razão reservas/produção da Europa apresentou resultados diferentes daqueles encontrados 

na Noruega. 

A atuação da Total na França se concentra no setor de refino, produção química, 

distribuição de derivados de petróleo e energia renovável. A produção de óleo e gás no país 
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encerrou no ano de 2014, com a venda da concessão do campo de gás de Lacq para a 

empresa Geopetrol (TOTAL, 2014). 

A taxa de desemprego francesa, diferentemente do que revelou a análise da 

Noruega, apresentou correlação representativa e positiva com a variável de produção em 

questão, com correlação de 0.55. Nota-se, através do Gráfico 3.3, que da mesma forma que 

a vida útil das reservas provadas na Europa seguiu tendência de crescimento, a taxa de 

desemprego na França acompanhou esse comportamento, ou seja, a proporção da força de 

trabalho do país que se encontrava desempregada cresceu ao longo desse período. 

Contudo, para compreender se existe contribuição positiva na taxa de desemprego da 

França com a atuação da Total no país, analisou-se a correlação entre a proporção de 

empregados da empresa na França entre 2008 e 2015 e a taxa de desemprego do país para 

o mesmo período. Espera-se que a Total, mesmo não atuando tão intensamente no setor de 

exploração e produção da França, contribua de maneira significativa para a empregabilidade 

no país, já que abriga a sede da empresa e, por isso, concentra o maior número de 

empregados no mundo (Vide Figura 3.3). O resultado dessa correlação se mostrou 

coerente, dado que retratou comportamentos opostos das duas variáveis, com valor igual a-

0.81. Como pode-se observar no Gráfico 3.4, a curva referente à empregabilidade da Total 

na França sofreu queda ao longo do período analisado, ao contrário do ocorrido com a curva 

referente à taxa de desemprego do país. Contudo, o indicador socioeconômico da França 

que se mostrou estar mais associado à razão reservas/produção foi o IDH, com uma 

correlação igual a 0.64. Além disso, a associação entre a variação do PIB do país e a 

variável estudada não se mostrou forte o suficiente para inferir alguma relação relevante 

entre seus valores. 

 

Figura 3.2: Correlação entre a razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes à Total e à França (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da 

Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 
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Gráfico 3-3: Taxa de desemprego da França e razão reservas/produção referentes à atuação da 

Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total 

de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela Banco Mundial, 2017). 

 

Gráfico 3-4: Taxa de desemprego da França e proporção de empregados da Total no país, 

2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pelo Banco Mundial, 2017). 
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Gráfico 3-5: IDH da França e razão reservas/produção referentes à atuação da Total na Europa, 

2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 

 

Figura 3.3: Distribuição de empregados da Total pelo mundo, 2008-2015 (Fonte: Elaboração 

própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015). 

 

3.1.1.2 Custos de Exploração 

No que se refere à análise da associação dos indicadores socioeconômicos da 

Noruega com a variável custo de exploração, nota-se a existência de correlações relevantes 

ao longo do período estudado. 
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Figura 3.4: Correlação entre custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e 

PIB referentes à Total e à Noruega (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios 

anuais da Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 

2016). 

 

O maior índice de correlação refere-se à variação do PIB, com valor igual a 0.68, o 

que representa uma boa associação. Por meio do Gráfico 3.6, é possível observar que a 

curva da variação do PIB da Noruega apresentou uma tendência crescente ao longo do 

período analisado, similar ao da curva de custos de exploração. 

 

Gráfico 3-6: Variação do PIB da Noruega e custos de exploração referentes à atuação da Total 

na Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 

2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela FMI, 2017). 

Quanto à correlação dessa variável com o IDH e a taxa de desemprego da Noruega, 

percebe-se associações mais moderadas. A associação relativa ao IDH da Noruega 
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apresentou uma correlação igual a 0.55, enquanto que a correlação com a taxa de 

desemprego foi igual a 0.43. A partir dos Gráficos 3.7 e 3.8, referentes à taxa de 

desemprego e ao IDH da Noruega, nota-se o mesmo comportamento de suas curvas ao da 

variação do PIB do país, ou seja, seguiram tendência crescente ao longo do período 

analisado. 

 

Gráfico 3-7: Taxa de desemprego da Noruega e custos de exploração da Total na Europa, 2008-

2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos 

dados fornecidos pelo Banco Mundial, 2017). 



 

47 

 

Gráfico 3-8: IDH da Noruega custos de exploração da Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pela UNDP, 2016). 

No caso da França, todos os indicadores apresentaram associação relevante com os 

custos de exploração da Total na Europa, sendo a taxa de desemprego a de maior 

correlação, com 0.66. Na França, o grau de associação entre o custo de exploração da Total 

na Europa e o IDH do país é maior do que o IDH da Noruega, atingindo um valor de 0.56. A 

variação do PIB da França apresentou correlação fraca e positiva com o PIB da França, 

revelando possível contribuição do investimento em exploração na Europa para a economia 

do país.  

Como é possível observar através dos Gráficos 3.9 e 3.10 as curvas de IDH e taxa 

de desemprego da França seguiram comportamento similar de crescimento. 
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Figura 3.5: Correlação entre custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes 

à Total e à França (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da Total e nos 

dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-9: Taxa de desemprego da França e custos de exploração referentes à atuação da 

Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total 

de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pelo Banco Mundial, 2017). 
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Gráfico 3-10: IDH da França e custos de exploração referentes à atuação da Total na Europa, 

2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 

 

3.1.1.3 Receitas Operacionais 

No que se refere à receita provinda da produção de petróleo na Europa, essa 

variável apresenta forte correlação com o IDH e a taxa de desemprego da Noruega. Por 

outro lado, a variação do PIB norueguês não apresentou correlação relevante. 

A maior correlação ocorreu entre a receita e à taxa de desemprego da Noruega, 

registrando valor negativo de -0.84. Segundo o Gráfico 3.12, enquanto que a curva de 

receita da Total na Europa seguiu tendência de queda ao longo do período entre 2008 e 

2015, a curva da taxa de desemprego seguiu comportamento crescente. A curva do IDH 

seguiu o mesmo sentido da taxa de desemprego, revelando pequenas variações positivas 

ao longo do mesmo período (Vide Gráfico 3.11). 
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Figura 3.6: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes à Total e à 

Noruega (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da Total e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-11: IDH da Noruega e receita da Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração 

própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela 

UNDP, 2016). 
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Gráfico 3-12: Taxa de desemprego da Noruega e receita da Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pela Banco Mundial, 2017). 

Na França, todos os seus indicadores socioeconômicos apresentaram forte 

associação com a receita da produção de óleo e gás na Europa, de maneira que a taxa de 

desemprego foi a que exibiu maior correlação, com valor igual a -0.78. 

A correlação entre a receita da Total na Europa e o IDH da França também revelou 

seguir comportamentos contrários, com -0.75. 

Não há associação entre a receita e o PIB da França. 

Através dos Gráficos 3.13 e 3.14, pôde-se verificar que enquanto a curva de receita 

apresenta predisposição à queda, as curvas referentes aos indicadores socioeconômicos 

seguiram comportamento crescente ao longo do período analisado. 
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Figura 3.7: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes à Total e à 

França (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da Total e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-13: Taxa de desemprego da França e receita da Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pela Banco Mundial, 2017). 
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Gráfico 3-14: IDH da França e receita da Total na Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria 

baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela UNDP, 

2016). 

África 

3.1.1.4 Reservas/Produção 

Todos os indicadores socioeconômicos analisados para à República do Congo 

apresentaram forte correlação com a razão reservas/produção da Total na África. A taxa de 

desemprego do país apresentou correlação positiva com a R/P em 0.74, assim como o PIB 

registrou em 0.52. Além disso, a correlação com o IDH apresentou valor igual a -0.92. 

É possível notar, a partir dos Gráficos 3.15, 3.16 e 3.17, que a curva referente à 

reservas/produção seguiu tendência de queda ao longo do período entre 2008 e 2015. 

Contudo, o comportamento do IDH apresentou tendência de crescimento leve, enquanto 

que as curvas de taxa de desemprego e da variação do PIB seguiram comportamento 

decrescente, conforme o esperado. 
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Figura 3.8: Correlação entre a razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes à Total e à República do Congo (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios 

anuais da Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-15: IDH da República do Congo e razão reservas/produção referentes à atuação da 

Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total 

de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 
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Gráfico 3-16: Taxa de desemprego da República do Congo e razão reservas/produção 

referentes à atuação da Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos 

relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pelo Banco Mundial, 2017). 

 

Gráfico 3-17: Variação do PIB da República do Congo e razão reservas/produção referentes à 

atuação da Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios 

anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017). 

Na Argélia, a razão reservas/produção tem correlação relevante somente com o IDH 

e a variação do PIB. O comportamento das curvas desses indicadores socioeconômicos ao 

longo do período de 2008 a 2015 seguiram tendência crescente (Vide Gráficos 3.18 e 3.19). 

Para o IDH, a correlação com as reservas/produção foi de -0.80 e para o PIB, de -0.64, 

consideradas correlações fortes. 
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Figura 3.9: Correlação entre a razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes à Total e à Argélia (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da 

Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-18: Variação do PIB da Argélia e razão reservas/produção referentes à atuação da 

Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total 

de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017). 

 

Gráfico 3-19: IDH da Argélia e razão reservas/produção referentes à atuação da Total na África, 

2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 
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Os indicadores socioeconômicos da Nigéria apresentaram correlação com a razão 

reservas/produção equivalentes àqueles encontrados na análise da República do Congo. 

Todas as correlações se mostraram muito fortes, principalmente em relação ao IDH e à taxa 

de desemprego, com valores iguais a -0.88 e 0.82, respectivamente. Já a correlação em 

relação ao PIB foi de 0.64, apresentando comportamento semelhante ao da razão 

reservas/produção ao longo dos anos analisados. 

Segundo os Gráficos 3.20, 3.21 e 3.22, as curvas referentes à taxa de desemprego e 

à variação do PIB seguiram tendência de queda, assim como a receita da Total na África. 

Enquanto que o IDH exibiu comportamento crescente ao longo período analisado. 

 

Figura 3.10: Correlação entre a razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a Total e a Nigéria (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da 

Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-20: IDH da Nigéria e razão reservas/produção referentes à atuação da Total na África, 

2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 
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Gráfico 3-21: Taxa de desemprego da Nigéria e razão reservas/produção referentes à atuação 

da Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da 

Total de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela Banco Mundial, 2017). 

 

Gráfico 3-22: Variação do PIB da Nigéria e razão reservas/produção referentes à atuação da 

Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total 

de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela FMI, 2017). 

 

3.1.1.5 Custos de Exploração 

Os custos de exploração da Total na África apresentaram correlação moderada com 

a taxa de desemprego e fraca com o IDH da República do Congo. Apesar do grau 

associativo não ser tão forte, os sentidos das correlações correspondem aos resultados 
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esperados: o investimento em exploração deve impulsionar a economia de um país com 

participação intensiva da indústria petrolífera e, com a devida administração, utilizar esses 

recursos para contribuir na qualidade de vida da população e reduzir a taxa de desemprego. 

Não existe associação entre a variação do PIB do Congo e os custos de exploração 

da Total na África, dado que o índice de correlação entre os seus valores revelou ser muito 

baixo. 

 

Figura 3.11: Correlação entre os custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a Total e a República do Congo (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios 

anuais da Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-23: Taxa de desemprego da República do Congo e custos de exploração referentes à 

atuação da Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios 

anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela Banco Mundial, 2017). 

 

As correlações entre os custos de exploração da Total na África e os indicadores 

socioeconômicos da Argélia e da Nigéria se apresentaram pouco significativas. Portanto, 
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não existe relação relevante entre a conjuntura social e econômica desses países e as 

atividades de exploração da Total na África. 

 

 

Figura 3.12: Correlação entre os custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a Total e a Argélia (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da 

Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

 

 

Figura 3.13: Correlação entre os custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a Total e a Nigéria (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da 

Total e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

3.1.1.6 Receitas Operacionais 

A receita da produção de óleo e gás da Total na África não apresentou correlação 

forte com nenhum dos indicadores socioeconômicos da Argélia e da República do Congo. 

Com os números encontrados na análise da Argélia, não há nenhuma associação entre a 

variável receita e a conjuntura social e econômica do país. Já no caso da República do 
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Congo, a taxa de desemprego e a variação do PIB do país demonstraram correlação fraca 

com a receita operacional da Total na região. Ambas as correlações foram negativas (Vide 

Gráficos 3.26 e 3.27). 

 

Figura 3.14: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes a Total e a 

República do Congo (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da Total e nos 

dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

 

Figura 3.15: Correlação entre a receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes a Total e a 

Argélia (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da Total e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

No caso da Nigéria, o IDH e o PIB do país não apresentaram nenhuma correlação 

com a receita da Total na África, assim como ocorre com os outros países representantes 

da região. Contudo, o mesmo resultado não se apresentou para a taxa de desemprego do 

país, já que o indicador exibiu boa correlação com a variável de produção em questão – com 

valor igual a 0.60. Por meio do Gráfico 3.24, é possível observar que, apesar das variações 

de comportamento da curva de receita da Total na África, as duas curvas, de receita e de 

taxa de desemprego, apresentaram tendência de queda. 
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Figura 3.16: Correlação entre a receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes a Total e a 

Nigéria (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da Total e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-24: Taxa de desemprego da Nigéria e receita da Total na África, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pelo Banco Mundial, 2017). 

Considerações parciais 1 

As tabelas 3.1 e 3.2 apresentam o sentido das correlações observadas entre as 

variáveis de produção da Total e os indicadores socioeconômicos dos países 

representantes da África e da Europa. 
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Tabela 3.1: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da África e 

as variáveis de produção da Total (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de 

correlação de Pearson realizado no software Microsoft Excel). 

ÁFRICA 

REPÚBLICA 
DO CONGO 

NIGÉRIA ARGÉLIA 

R/P CE R R/P CE R R/P CE R 

IDH - + - - + - - + + 

Taxa de desemprego + - - + - + - - - 

PIB + + - + + - - + + 

 

Tabela 3.2: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da Europa e 

as variáveis de produção da Total (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de 

correlação de Pearson realizado no software Microsoft Excel). 

EUROPA 

NORUEGA FRANÇA 

R/P CE R R/P CE R 

IDH + + - + + - 

Taxa de desemprego + + - + + - 

PIB + + - + + + 

 

No que diz respeito à razão reserva/produção na Europa, apesar de sua curva seguir 

uma tendência de crescimento, o seu comportamento, de fato, só cresce durante os 

períodos entre 2010 e 2012 e em 2014. Nos outros anos, a variável segue tendência de 

queda, porém ainda atinge valores em 2015 maiores quando comparados ao período entre 

2008 e 2009. 
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Gráfico 3-25: Relação entre volume de reservas e produção com a razão reservas/produção da 

Total na Europa, 2008 e 2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da 

Total de 2008 a 2015). 

Ao analisar a Gráfico 3.25 é possível notar que no período entre 2010 e 2012 o 

incremento da razão ao longo dos anos se deu, basicamente, pela queda de produção, 

ocasionada pelo efeito dos preços altos do barril do petróleo. A partir de 2010, o preço do 

óleo tipo Brent volta a crescer, e se mantêm até 2013 em uma média de $110/barril. Durante 

esse período caracterizado pelo alto preço do barril de petróleo, a Total reduziu sua 

produção de óleo e gás, como ilustra o Gráfico 3.26, usando a justificativa de que, nessas 

condições, a mesma conseguiria cobrir suas despesas com menor volume de recursos 

vendidos (TOTAL, 2012). 

 

Gráfico 3-26: Produção anual de óleo e gás da Total, 2008-2015. (Fonte: Elaboração própria 

baseada nos relatórios da Total, 2009-2015). 
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A partir de 2013, a redução da razão reservas/produção na Europa se deu, 

sobretudo, por conta da redução no número de reservas provadas ao longo dos anos 

seguintes, já que a produção se manteve relativamente constante. A redução no número de 

reservas ao longo desse período ocorreu por conta de três fatores primordiais: (i) 

estagnação no descobrimento de novas áreas com reservas provadas; (ii) venda de ativos e 

áreas contendo reservas provadas no Reino Unido; e (iii) baixos valores encontrados nas 

revisões anuais de estimativa de reservas, ocasionados devido à queda abrupta do preço do 

petróleo a partir de 2014 (TOTAL, 2014). 

Na África, essa variável de produção apresentou comportamento oposto daquele 

observado na Europa. A partir do Gráfico 3.27, nota-se que a razão reservas/produção 

apresenta comportamento de queda devido, primordialmente, à queda no volume de 

reservas ao longo dos anos. Essa redução no volume de reservas se deve à venda regular 

de áreas na região, que junto com uma produção constante, não foi compensada por novas 

descobertas. 

 

Gráfico 3-27: Relação entre volume de reservas e produção com a razão reservas/produção da 

Total na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total 

de 2008 a 2015). 

O programa de exploração da Total mostrou-se resiliente à crise internacional 

iniciada em 2008 e, por isso, a empresa deu continuidade ao seu planejamento de 

investimentos, explícito no comportamento incremental da curva de custos de exploração 

até 2013 (Vide Gráfico 3.28). A Total implementou um novo plano estratégico focado no 

investimento em exploração e num novo portfólio, de maneira a manter seus interesses 

somente em áreas que, de fato, fossem lucrativas. Após atingir o pico de investimento em 

exploração no ano de 2013, graças a queda abrupta no preço do barril do petróleo, a 
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empresa precisou retrair o avanço na exploração e modificar a dinâmica dessas atividades. 

A nova estratégia de exploração focou no desenvolvimento de bacias maduras através do 

investimento em novas tecnologias e em inovação, a fim de melhorar a eficiência 

operacional. 

A estratégia seguida pela empresa no mundo refletiu nos custos com a exploração 

realizada na Europa. Até 2015, a Europa acompanhou a tendência geral da empresa, a 

exceção de 2013, quando essa variável regional mostrou um comportamento contrário ao 

pico de exploração revelado nesse mesmo ano. O efeito antagônico dos custos de 

exploração na Europa com relação à estratégia da empresa baseou-se no investimento local 

mais acentuado em desenvolvimento do que em exploração (TOTAL, 2013). Em 2015, os 

custos de exploração na região aumentaram de forma mais significativa do que o geral da 

empresa (incremento de 30% na Europa, enquanto que o resultado geral da empresa 

aumentou somente em 1%). Esse resultado revelou que o programa de exploração na 

região teve grande relevância frente ao pífio incremento geral. 

Já na África, até 2011 o comportamento da curva de exploração foi inverso à 

estratégia geral da companhia, por conta de interrupções e/ou reduções de projetos 

exploratórios em países como Gabão, Líbia e Camarões. A partir de 2011, o efeito do 

investimento no programa de exploração da empresa foi sentido na África até 2014, quando 

em 2015 a reestruturação da estratégia exploratória da Total resultou na queda em 64% dos 

custos em exploração na região. 

 

Gráfico 3-28: Custo de exploração regional e geral da Total, 2008-2015 (Fonte: Elaboração 

própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015). 
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A receita operacional da Total nas regiões estudadas teve seu comportamento 

fortemente influenciado pelo preço médio anual do barril de óleo tipo Brent (Vide Gráfico 

3.29). Sabe-se que quando o preço do barril cai, as receitas das empresas petrolíferas 

tendem a ter um retorno menor sobre a venda do óleo produzido. 

Na Europa, o comportamento da curva de receita relativa à região responde de 

maneira proporcional ao preço do óleo tipo Brent. No entanto, a redução da receita 

resultante da queda progressiva do preço do barril se manifesta antecipadamente já em 

2012, quando o preço ainda estava estável e alto, perto de $111.3/barril (TOTAL,2012). 

Na África, o mesmo comportamento proporcional da curva de receita da região com 

as variações do preço do óleo tipo Brent é observado. A partir de 2013, com o início da 

redução do preço do barril, a curva de receita da África inicia sua queda até atingir o pior 

valor em 2015, 54% inferior ao resultado de 2012. 

 

Gráfico 3-29: Receita regional da Total e preço do barril de óleo Brent, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da Total de 2008 a 2015). 

Na Europa foi possível observar que os índices de desenvolvimento humano dos 

dois países representantes da região apresentaram forte correlação positiva com a razão 

reservas/produção. Através da análise das Figuras 3.17 e 3.18, nota-se que esse 

incremento possui associação com os demais índices que compõem o IDH da Noruega, o 

que não ocorre no caso da França, onde somente os índices relativos à saúde e segurança 

se associam às variações de IDH. 
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Figura 3.17: Correlação entre o IDH da França e os índices que o compõem (Fonte: Elaboração 

Própria baseada nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 

 

Figura 3.18: Correlação entre o IDH da Noruega e os índices que o compõem (Fonte: 

Elaboração Própria baseada nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 

Portanto, constata-se através desse resultado, que o aumento da vida útil das 

reservas na Europa pode se associar aos benefícios na saúde e na educação da população 

da França, já que é o país que abriga a sede da empresa e, portanto, tem seus indicadores 
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sociais e econômicos afetados diretamente pelo desempenho da indústria. Entretanto, a 

França não tem a sua economia pautada pelas atividades da indústria do petróleo, já que o 

volume de suas reservas não é significativo quanto o da Noruega e, portanto, não 

influenciam de maneira direta o PIB do país. 

Dada a influência das atividades petrolíferas na economia da Noruega, a razão 

reservas/produção que mede a capacidade produtiva da empresa na região é fortemente 

associada ao PIB do país. Segundo PETROLEUM (2018), entre 2008 e 2015, o setor 

petrolífero contribuiu em média 20% para o PIB da Noruega. 

Por outro lado, a taxa de desemprego na Noruega não possui associação com a 

razão reservas/produção da Total, já que o desemprego no país não é um problema, pois se 

manteve relativamente constante mesmo durante a crise mundial enfrentada em 2008 e a 

crise na União Europeia em 2011. Apenas em 2015, com a queda abrupta do preço do 

petróleo e a consequente redução das atividades no país, a taxa de desemprego subiu em 

quase 30% em relação a 2012. 

Na França há uma associação moderada e positiva entre a vida útil das reservas da 

Europa e a taxa de desemprego do país. Esse resultado condiz com a premissa de que a 

intensidade de atividades de produção de petróleo impacta de maneira contrária na taxa de 

desemprego do país. Já que a curva relativa à razão reservas/produção da Total na Europa 

sofre tendência crescente por conta da queda na produção da empresa na região, é 

razoável aferir que a taxa de desemprego tenderá a aumentar. 

No que diz respeito aos custos de exploração na Europa, a variável apresenta 

resultados semelhantes ao encontrado para a razão reservas/produção: O IDH dos dois 

países representantes da região revela boa associação com os custos de exploração da 

Total pelos mesmos motivos descritos anteriormente. A correlação com o IDH da Noruega 

mostrou ser mais forte do que na França, já que o setor petrolífero contribui positivamente 

não só em questões sociais do país, mas principalmente em sua economia. 

Os custos de exploração medem o volume de investimentos realizados pelas 

empresas petrolíferas no país, impulsionadas em geral pelo incremento de suas receitas 

provindas do alto preço do petróleo. Portanto, a avaliação do comportamento dos custos de 

exploração em uma determinada região é importante, pois reflete o planejamento 

estratégico incorporado pela empresa e revela o potencial de futuras atividades produtivas 

naquela área. 

Assim, como para o caso da razão reservas/produção, o PIB da Noruega se mostrou 

correlacionado aos custos de exploração obtidos na Europa. Segundo a Total (2008-2015), 

as atividades de exploração na Noruega não foram interrompidas em nenhum momento 
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durante o período de 2008 a 2015. Por isso, a variação deste tipo de custo sofre influência 

permanente das atividades de exploração no país e que por representar uma área do setor 

petrolífero, a intensidade da atuação dessa atividade impacta diretamente no PIB da região. 

A variação do PIB da França mostrou correlação menos relevante com os custos de 

exploração da Total na região. No entanto, o sentido associativo entre as variáveis, indicou a 

existência de uma contribuição positiva, mesmo que fraca para a economia do país. 

A taxa de desemprego da França e da Noruega manifestou correlação moderada e 

positiva com os custos de exploração da Total na Europa. Esses resultados não condizem 

com a premissa de que os investimentos da indústria petrolífera fomentam o mercado de 

trabalho da região em que atuam.   

No que se refere à receita provinda da produção de óleo e gás na Europa, constatou-

se correlações com os indicadores socioeconômicos da Noruega e da França divergentes 

aos resultados anteriores. A associação entre a variável receita provinda da produção de 

hidrocarbonetos na Europa revelou associação forte e negativa com o IDH dos países. 

Como a curva de receita sofre tendência de queda e as curvas de IDH dos países, 

tendência de crescimento, o contraste desses comportamentos mostra que a associação 

forte entre os seus valores é meramente casual, ou seja, a variação na receita da Total na 

Europa não afeta a conjuntura social dos países da região. Essa inferência da falta de 

relação entre a receita e o IDH se mostrou razoável, já que as análises anteriores de 

correlação revelaram que a atuação das empresas petrolíferas nos países da região 

apresenta coerência com a melhoria na qualidade de vida. 

O PIB da Noruega, diferentemente do que revelou as análises anteriores, mostrou 

correlação fraca e negativa com a receita. O motivo dessa divergência é explicado pelo 

direcionamento da receita da venda de óleo e gás, que alimenta o desempenho e 

lucratividade da empresa sem afetar diretamente a economia do país em que atua. O PIB da 

Noruega é diretamente afetado pela produção de hidrocarbonetos, pelo fomento das 

atividades petrolíferas e também pelo preço do barril do óleo tipo Brent, já que a principal 

fonte de contribuição financeira do setor na economia do país é feita através da tributação 

sobre a produção e da exportação dos recursos. 

A taxa de desemprego tanto da Noruega quanto da França apresenta correlação 

forte e negativa com a receita. A possível explicação para esse resultado consiste do 

fomento do setor petrolífero provocado pelo bom desempenho da indústria, que por 

consequência aumentaria o número de postos de trabalho. O mesmo ocorre em situação 

contrária, o que representou o comportamento crescente da taxa de desemprego em 

discordância com a tendência de queda da receita ao longo dos anos.  
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Na África, a análise baseou-se em três países grandes produtores de petróleo e que 

apresentam diferentes características sociais e econômicas. 

A Nigéria é um dos principais países produtores de petróleo do continente, que por 

conta da receita do setor petrolífero consegue ter uma das melhores economias da África. 

Em contrapartida, devido à corrupção e paralisia do governo, as riquezas geradas pela 

produção do petróleo não são investidas em infraestrutura e desenvolvimento do país, 

refletindo no alto índice de desemprego e falta de recursos básicos para a população. Além 

disso, o país sofre com recorrentes vazamentos de petróleo pelos oleodutos, fruto da falta 

de regulamentação do governo sobre a manutenção e desenvolvimento dos equipamentos. 

A população que vive ao redor dos locais de vazamento tem sua saúde altamente 

prejudicada pela inalação de gases tóxicos e contaminação do solo. Por isso, iniciou-se 

movimentos contrários à atuação da indústria petrolífera na Nigéria, já que a população não 

alcança os benefícios que as riquezas vindas da produção de óleo e gás poderiam oferecer, 

pelo contrário, só sentem as mazelas provocadas pela falta de repasse de investimentos do 

governo. À vista disso, as empresas petrolíferas que atuam no país sofrem regularmente 

com o roubo de petróleo de suas tubulações que são clandestinamente rompidas para o 

refino caseiro de petróleo. Portanto, a Nigéria apesar de possuir uma das melhores 

economias do continente africano, não aplica a sua riqueza no desenvolvimento social de 

sua população, mantendo o seu IDH baixo. O país é altamente dependente do setor 

petrolífero, já que com a riqueza vinda da exploração desses recursos, o governo nigeriano 

deixou de investir em outros setores da economia. 

A Argélia também tem a sua economia pautada nas atividades do setor petrolífero. 

Entretanto, as condições sociais do país se mostram menos críticas, no sentido de que os 

recursos públicos são administrados de maneira mais eficiente pelo governo, refletindo na 

melhor qualidade de vida da população. Segundo World Bank (2017), o governo argelino 

conseguiu avançar na melhora do bem estar de sua população através da implementação 

de políticas sociais, conseguindo ganhos significativos em todos os índices que compõem o 

IDH.  

Já a República do Congo, apesar de também ter sua economia altamente 

dependente da indústria petrolífera, não consegue refletir de maneira significativa, como nos 

países anteriores, os ganhos das receitas desse setor no PIB. Contudo, isso não impede 

que a economia do país gire basicamente em torno do setor de petróleo, que foi o 

responsável em 2014, por mais de 65% do PIB, 85% das receitas fiscais e 92% das 

exportações (ROSA, 2016). Apesar do alto crescimento de sua economia, provocado pela 

alta dos preços do petróleo durante uma parte significativa nos últimos 15 anos, o Congo 

ainda está na 135ª colocação dentre 187 países componentes do ranking de IDH. Esse 
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cenário demonstra que a renda da indústria do petróleo é concentrada, principalmente, pela 

corrupção de políticos e, assim como na Nigéria, não há investimento na qualidade de vida 

da população. 

A conjuntura social e econômica dos países representantes da África, segundo os 

critérios de atuação da Total, apresentou associação forte somente em relação a razão 

reservas/produção. O IDH dos três países se mostrou fortemente associado e negativo à 

razão reserva/produção, o que comprova que a atuação do setor petrolífero nesses países, 

apesar de contribuir nas suas economias, não auxilia para uma melhora na qualidade de 

vida da população. 

A taxa de desemprego da Nigéria e do Congo, que são os países com os mais 

baixos índices de desenvolvimento humano, está correlacionada positivamente com a razão 

reservas/produção. Essa correlação pode ser explicada pela necessidade encontrada por 

esses países de voltar lentamente a diversificar a sua economia visando superar o prejuízo 

da queda abrupta do preço do petróleo. A indústria petrolífera para vencer as dificuldades 

técnicas da exploração de hidrocarbonetos, precisa contratar mão de obra bem qualificada. 

Como a educação desses países não é bem desenvolvida e não atende a maioria da 

população, acaba que a indústria petrolífera emprega apenas uma pequena parcela da 

população nativa. Portanto, a desacelaração do setor petrolífero tende a forçar esses países 

a retomar a diversificação de suas economias e investir em outros setores como, por 

exemplo, o setor agrícola, forte na economia africana e que emprega mais nativos que o 

setor petrolífero. 

O PIB da Nigéria e da República do Congo, como esperado, apresentaram 

correlação forte e positiva com a razão reservas/produção. A desaceleração da indústria 

petrolífera prejudicou a economia desses países, causando queda significativa na variação 

do PIB. Por outro lado, o PIB da Argélia apresentou correlação negativa com a variável 

reservas/produção, ou seja, o PIB do país seguiu tendência de crescimento apesar da 

retração da indústria petrolífera. Esse cenário se justifica pelo investimento maciço do 

governo em um novo plano de crescimento econômico focado em diverficar a economia do 

país e integrar setores econômicos com o financiamento de bancos locais. Além disso, a 

Argélia vem se recuperando do impacto negativo da redução do preço do petróleo na sua 

economia. 

Ao que se refere aos custos de exploração da Total na África, os mesmos não 

apresentaram associação relevante com os indicadores socioeconômicos da Argélia nem da 

Nigéria. No entanto, o IDH e a taxa de desemprego da República do Congo revelaram 

associações, ainda que fracas, dignas de serem investigadas. O índice de correlação 
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relativo ao IDH do Congo apresentou sinal positivo, enquanto que o referente à taxa de 

desemprego se mostrou negativo. Os sentidos das correlações correspondem aos 

resultados esperados: o investimento em exploração deve impulsionar a economia de um 

país com a participação intensiva da indústria petrolífera e, com a devida administração, 

utilizar esses recursos para contribuir na qualidade de vida da população e reduzir a taxa de 

desemprego. Contudo, sabe-se, pela descrição anterior, que as receitas da indústria 

petrolífera não são repassadas em forma de benefícios para a população do Congo, tão 

pouco influenciam o mercado de trabalho do país, já que a mão de obra local não atende às 

qualificações exigidas pela indústria petrolífera. Possivelmente por esse motivo, os graus 

associativos referentes a esses indicadores socioeconômicos se mostraram mais fracos. 

No que diz respeito à receita operacional da Total na África, a mesma apresentou 

correlação muito fraca com os indicadores socioeconômicos da Argélia. Apenas a taxa de 

desemprego da Nigéria mostrou correlação moderada e positiva com a receita da Total na 

África. Esse resultado revela que a desaceleração da indústria petrolífera, causada pelo 

baixo preço do óleo tipo Brent e  seus derivados, atingiu de maneira positiva o desemprego 

na Nigéria, provavelmente por forçar a diversificação da economia. Na República do Congo, 

a variação do PIB e a taxa de desemprego do país revelaram associação fraca e negativa 

com a receita operacional da Total na África. Uma possível resposta para o resultado 

negativo da correlação com o PIB do país é o fato da receita operacional beneficiar 

diretamente a lucratividade da empresa e indiretamente, em menor escala, a economia do 

país de atuação, podendo ainda não existir contribuição. Portanto, esse resultado revela que 

o desempenho da Total na África impacta de maneira oposta a economia do país ou 

simplesmente não impacta de maneira alguma. A taxa de desemprego do Congo, apesar de 

revelar sentido associativo condizente ao esperado, já que o desemprego segue sentido 

oposto ao da receita operacional da empresa, possui um grau associativo pouco relevante. 

Além disso, sabe-se que a indústria petrolífera não possui grande representatividade no que 

diz respeito à geração de empregos no país. 

3.2 BP 

Europa 

3.2.1.1 Reservas/Produção 

Ao que se refere à correlação entre a razão reservas/produção da BP na Noruega e 

os indicadores socioeconômicos do país, nota-se valor acima de 0.5 com sua taxa de 

desemprego e seu IDH. O índice de correlação correspondente ao PIB se mostrou muito 

baixo para representar alguma relação com a variável estudada. Já no que diz respeito ao 
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IDH e à taxa de desemprego da Noruega, ambos assumem comportamento contrário ao da 

razão reservas/produção, evidenciado pelo sinal negativo de suas correlações. 

Conforme os Gráficos 3.30 e 3.31, a taxa de desemprego e o IDH da Noruega 

seguem tendência de crescimento ao longo do período entre 2008 e 2015, enquanto que a 

variável reservas/produção apresenta comportamento de queda desde 2012. 

 

Figura 3.19: Correlação entre a razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a BP e a Noruega (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e 

nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-30: IDH da Noruega e razão reservas/produção no país referente à atuação da BP, 

2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 
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Gráfico 3-31: Taxa de desemprego da Noruega e razão reservas/produção no país referente à 

atuação da BP, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 

2008 a 2015 e nos dados fornecidos pelo Banco Mundial, 2017). 

No Reino Unido, a análise de correlação entre os seus indicadores socioeconômicos 

e a razão reservas/produção revelou forte associação dessa variável com o IDH e o PIB do 

país. Contudo, a correlação referente à taxa de desemprego mostrou um valor insignificante, 

ou seja, incapaz de confirmar a existência de alguma relação significativa entre seus valores 

e a variável reservas/produção. 

Através dos Gráficos 3.32 e 3.33, nota-se a existência de uma relação positiva entre 

os indicadores PIB e IDH do Reino Unido com a variável reservas/produção, de maneira que 

suas curvas apresentaram comportamento crescente ao longo do período analisado. A 

variação do PIB do Reino Unido mostrou ser o indicador com mais alto índice de correlação, 

igual a 0.68, enquanto aquele referente ao IDH apresentou valor igual a 0.64. 

 

Figura 3.20: Correlação entre a razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a BP e ao Reino Unido (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da 

BP e nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 
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Gráfico 3-32: Variação do PIB do Reino Unido e razão reservas/produção no país referente à 

atuação da BP, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 

2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela FMI, 2017). 

 

Gráfico 3-33: IDH do Reino Unido e razão reservas/produção no país referente à atuação da BP, 

2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 

3.2.1.2 Custo de Exploração 

No que se refere aos custos de exploração da BP na Noruega foi possível encontrar 

correlação forte somente com relação ao PIB do país. O índice de correlação entre essa 

variável de produção e o indicador econômico da Noruega foi igual a 0.74. Por meio do 

Gráfico 3.34, nota-se que, apesar das constantes variações de comportamento, ambas as 

curvas seguiram tendência de crescimento durante o período estudado. O IDH também 

apresentou associação com a variável estudada, porém em menor grau associativo. Não é 
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possível aferir que a taxa de desemprego da Noruega tenha alguma associação com os 

custos de exploração da BP no país. 

 

Figura 3.21: Correlação entre custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes 

a BP e a Noruega (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-34: Variação do PIB da Noruega e custo de exploração no país referente à atuação da 

BP, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 

e nos dados fornecidos pela FMI, 2017). 

No caso do Reino Unido, os três indicadores socioeconômicos apresentaram 

associação fraca com os custos de exploração da BP feitos nos países da nação britânica. 

Todas as correlações se mostraram positivas e conforme os resultados esperados, a 

exceção da taxa de desemprego, já que era esperado um sinal negativo de correlação para 

este último indicador. 
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Figura 3.22: Correlação entre custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes 

a BP e ao Reino Unido (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos 

dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

3.2.1.3 Receitas Operacionais 

As correlações entre a receita operacional vinda da produção de óleo e gás na 

Noruega por parte da BP e os indicadores socioeconômicos do país revelaram resultados 

diferentes àqueles apresentados pelas variáveis anteriores. Enquanto que a correlação com 

o IDH foi igual a 0.18, com a variação do PIB e a taxa de desemprego, os valores se 

mostraram mais fracos, iguais a 0.13 e -0.22, respectivamente. 

Todas as correlações referentes aos indicadores da Noruega mostraram-se fracas, 

porém refletem o resultado esperado de que a lucratividade das empresas petrolíferas 

impacta positivamente e de forma indireta, ainda que em grau reduzido, a economia do país. 

Somente com políticas públicas adequadas ocorrerão consequências positivas na qualidade 

de vida da população e na taxa de desemprego do país. 

 

Figura 3.23: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes a BP e a 

Noruega (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

Por outro lado, quando essa variável de produção foi correlacionada com os 

indicadores socioeconômicos do Reino Unido, o resultado dessa análise revelou associação 
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forte com os valores de IDH do país e correlação moderada com a variação anual de seu 

PIB. Já no que se refere à taxa de desemprego do Reino Unido, seus valores apresentaram 

correlação muito fraca com a variável receita operacional da BP no país. 

A partir dos Gráficos 3.35 e 3.36, observou-se comportamento crescente das curvas 

relativas à variação do PIB e ao IDH do Reino Unido, enquanto que a receita da BP no país 

seguiu tendência de queda. 

 

Figura 3.24: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes a BP e ao 

Reino Unido (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-35: Variação do PIB do Reino Unido e receita da BP no país, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pela FMI, 2017). 
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Gráfico 3-36: IDH do Reino Unido e receita da BP na Europa, 2008-2015 (Fonte: Elaboração 

própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos dados fornecidos pela FMI, 

2017). 

 

África 

3.2.1.4 Reservas/Produção 

A correlação entre a razão reservas/produção referente às atividades da BP na África 

mostrou associação significativa apenas com o IDH da Angola. Essa correlação relevante 

apresentou sinal negativo, revelando que as curvas de IDH do país e da razão 

reservas/produção da África seguem sentidos contrários. No entanto, o sentido da 

correlação com o IDH não acompanhou o que se esperava, já que é possível inferir que 

quanto menor a razão reservas/produção, menor é a arrecadação do governo em função da 

falta de descobertas de riquezas minerais, o que tende a reduzir o repasse econômico para 

a população e piorar a sua qualidade de vida. Por isso, supõem-se que outros fatores 

devem estar contribuindo para o aumento do IDH. 

Da mesma forma, o sentido da correlação encontrada para a taxa de desemprego 

não seguiu o comportamento esperado, já que uma economia altamente vinculada ao setor 

petrolífero, tende a ter a sua taxa de desemprego aumentada pela redução das atividades 

da indústria. Por isso, supõem-se que outros fatores devem estar contribuindo para a 

redução da taxa de desemprego. Contudo, o grau associativo encontrado para esse 

indicador revelou ser fraco e insuficiente para aferir contribuição relevante.  
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Através do Gráfico 3.37, percebe-se que a curvas de IDH da Angola comportou-se, 

integralmente, de maneira crescente, enquanto que a curva referente à variável 

reservas/produção apresentou tendência de queda na maior parte dos anos analisados.  

Quanto ao PIB, uma redução da razão reserva/produção deve reduzir o seu 

crescimento, logo o valor positivo da correlação correspondeu ao esperado. Contudo, o grau 

associativo resultante se mostrou fraco, igual a 0.25. 

 

Figura 3.25: Correlação entre razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a BP e a Angola (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e 

nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-37: IDH da Angola e razão reservas/produção da BP na África, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pela UNDP, 2016). 

Na Argélia, a avaliação a respeito da associação dos seus indicadores 

socioeconômicos com a razão reservas/produção apresentou resultado praticamente similar 

àquele observado no caso da Angola. O IDH da Argélia apresentou correlação de -0.53, e a 
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taxa de desemprego e a variação do PIB do país mostraram valores iguais a -0.26 e -0.21, 

respectivamente. Somente a correlação da razão reserva/produção e a taxa de desemprego 

segue o esperado, porque afere-se que uma redução da razão R/P da região possa 

aumentar a taxa de desemprego de um país altamente dependente do setor petrolífero. 

Por meio do Gráfico 3.38 é possível observar que os valores associados ao IDH da 

Argélia cresceram durante todos os anos analisados, enquanto a curva relacionada à 

reservas/produção seguiu tendência de queda ao longo do mesmo período. As correlações 

referentes à taxa de desemprego e à variação do PIB, apesar de seguirem o sentido 

esperado, mostraram-se fracas e, por isso, não foram analisadas em gráficos. 

 

Figura 3.26: Correlação entre razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a BP e a Argélia (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e 

nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-38: IDH da Argélia e razão reserva/produção da BP na África durante o período entre 

2008 e 2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e 

nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 
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No caso do Egito, dois dos seus indicadores socioeconômicos apresentaram 

correlação forte com a razão reservas/produção, sendo eles: IDH e taxa de desemprego do 

país. Porém, a correlação com o seu IDH, assim como ocorrido com os outros países 

analisados da região, não seguiu o comportamento esperado. Logo outros fatores podem 

estar contribuindo para o aumento da qualidade de vida da população. Com relação ao PIB, 

o sentido associativo correspondeu ao que se esperava, dado que uma queda na razão R/P 

deve levar à uma queda na taxa de crescimento do PIB. 

Através dos gráficos 3.39 e 3.40 observa-se o comportamento crescente, ao longo 

de 2008 a 2015, das duas curvas referentes aos indicadores que apresentaram correlação 

expressiva, o IDH e a taxa de emprego do Egito, revelando comportamento contrário ao que 

apresenta a curva de reservas/produção referente à atuação da BP na África. 

 

Figura 3.27: Correlação entre razão reservas/produção e IDH, taxa de desemprego e PIB 

referentes a BP e ao Egito (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e 

nos dados fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-39: IDH do Egito e razão reservas/produção da BP na África, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pela UNDP, 2016). 
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Gráfico 3-40: Taxa de desemprego do Egito e razão reservas/produção da BP na África, 2008-

2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos 

dados fornecidos pelo Banco Mundial, 2017). 

3.2.1.5 Custo de Exploração 

A correlação entre a variável custos de exploração da África e a variação do PIB da 

Angola é positiva e igual a 0.42. Esse resultado demonstra que os custos de exploração 

seguiram o comportamento do PIB, dado que o país tem este setor como um grande 

contribuinte para a geração de riqueza nacional. À vista disso, a correlação com o IDH, 

apesar de não ser forte, também é positiva, já que o investimento em exploração, se bem 

administrado, pode contribuir positivamente para a qualidade de vida da população. 

Somente a taxa de desemprego não reflete o resultado esperado, pois a correlação é 

positiva e igual a 0.19. 

Através do Gráfico 3.41 é possível perceber que as variações nos comportamentos 

das curvas referentes à variação do PIB da Angola e aos custos de exploração da BP na 

África seguiram as mesmas tendências: até 2009 sofrem queda, de 2011 a 2012 as curvas 

apresentam comportamento crescente para, a partir de 2013, caírem novamente. 
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Figura 3.28: Correlação entre custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes 

a BP e a Angola (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Gráfico 3-41: Variação do PIB da Angola e custos de exploração da BP na África, 2008-2015 

(Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017). 

 

Os indicadores socioeconômicos da Argélia e do Egito não apresentaram associação 

nenhuma com a variável custos de exploração na África, dado que os valores 

correspondentes aos seus índices de correlação revelaram ser muito baixos, à exceção da 

taxa de desemprego. As taxas de desemprego da Argélia e do Egito apresentaram 

correlações um pouco mais fortes com os custos de exploração da BP na África. O sentido 

positivo das correlações entre essas duas variáveis demonstrou que o aumento nos 

investimentos de exploração petrolífera, por representar um setor intensivo em capital, 

implicou em uma possível potencialização do desemprego nestes países. 
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Figura 3.29: Correlação entre custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes 

a BP e a Argélia (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

 

Figura 3.30: Correlação entre custos de exploração e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes 

a BP e ao Egito (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

3.2.1.6 Receitas Operacionais 

Não é possível inferir, através dos resultados da análise de correlação, alguma 

associação relevante entre a receita vinda da produção de óleo e gás da BP na África e os 

indicadores socioeconômicos da Argélia e do Egito. Os valores correspondentes aos seus 

índices de correlação não ultrapassam a medida de 0.19 e, por isso, considera-se muito 

fraca. 

 

Figura 3.31: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes a BP e a 

Argélia (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 
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Figura 3.32: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes à BP e ao 

Egito (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados fornecidos 

pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016). 

No entanto, ao realizar o estudo de correlação entre a receita da BP na África e os 

indicadores socioeconômicos da Angola, somente as variações no PIB do país 

apresentaram associação relevante e positiva com os valores da variável estudada, com 

valor igual a 0.71. A taxa de desemprego angolana apresentou correlação positiva igual a 

0.45 em relação a receita operacional, o que demonstra sentido contrário ao que se 

esperava, já que se verifica que uma redução da receita operacional das empresas 

petrolíferas levou à redução da taxa de desemprego. Esse resultado se deve à queda, em 

2009, nas duas curvas relativas à taxa de desemprego e à receita da BP na região. Nos 

anos seguintes, a taxa de desemprego se manteve constante em Angola e, por isso, não é 

possível inferir alguma relação efetiva entre esse indicador e a receita da BP na região. 

Não há associação entre a receita da BP na África e o IDH da Angola, dado que o 

índice de correlação encontrado se apresentou muito fraco. 

A partir do Gráfico 3.42, percebe-se a semelhança no comportamento das curvas 

referente à variação anual do PIB da Angola e à receita provinda da produção de petróleo 

na África pela BP, fundamentada na forte associação encontrada. 

 

Figura 3.33: Correlação entre receita e IDH, taxa de desemprego e PIB referentes a BP e a 

Angola (Fonte: Elaboração Própria baseada nos relatórios anuais da BP e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017, Banco Mundial, 2017 e UNDP, 2016).  
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Gráfico 3-42: Variação do PIB da Angola e receita da BP na África, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pelo FMI, 2017) 

 

Gráfico 3-43: Taxa de desemprego da Angola e receita da BP na África, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015 e nos dados 

fornecidos pelo Banco Mundial, 2017) 

 

Considerações parciais 2 

As tabelas 3.3 e 3.4 apresentam o sentido das correlações observadas entre as 

variáveis de produção da BP e os indicadores socioeconômicos dos países representantes 

da África e da Europa. 
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Tabela 3.3: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da África e 

as variáveis de produção da BP (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de correlação 

realizado no software Microsoft Excel) 

ÁFRICA 
ANGOLA EGITO ARGÉLIA 

R/P CE R R/P CE R R/P CE R 

IDH - + - - + - - + - 

Taxa de desemprego + + + - + + - + - 

PIB + + + + - - - + - 

 

Tabela 3.4: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da Europa e 

as variáveis de produção da BP (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de correlação 

realizado no software Microsoft Excel) 

EUROPA 
NORUEGA REINO UNIDO 

R/P CE R R/P CE R 

IDH - + + + + - 

Taxa de desemprego - + - + + + 

PIB + + + + + - 

 

Durante o período entre 2008 e 2015, a BP sofreu com a volatilidade do preço do 

barril do petróleo, além do alto prejuízo provocado pelo vazamento de óleo no Golfo do 

México em 2010. 

Na Europa, os dois países onde a BP manteve atividades de exploração e produção 

durante todo o período analisado foi no Reino Unido, país sede da empresa, e na Noruega, 

onde a produção é menos intensiva do que no Mar do Norte. Portanto, ao tratar da região 

Europa, a análise em questão refere-se apenas a Noruega, já que os dados do Reino Unido 

estão dispostos separadamente do restante da Europa. Dessa maneira, torna-se ainda mais 

claro as correlações entre a atuação da BP nos países estudados e a suas conjunturas 

sociais e econômicas. 

Por meio do Gráfico 3.44, é possível compreender o comportamento da variável 

reservas/produção no Reino Unido através da análise da relação entre o volume de reservas 

provadas no país e a produção anual de líquidos e gás natural. Entre 2008 e 2011, a relação 

reservas/produção do Reino Unido aumentou de valor devido ao incremento no volume de 

reservas provadas no país, graças à transferência de reservas não provadas em reservas 

provadas, e à redução da produção, causada, basicamente, pelo efeito do preço alto do 

barril do óleo tipo Brent. 
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A partir de 2012, a relação reservas/produção passa a subir severamente até atingir 

o seu valor máximo em 2014, provocado principalmente pela queda de 20% mais acentuada 

sobre o volume de reservas provadas do que na produção, dado que BP, entre 2012 e 2013, 

vendeu sua participação em áreas de cinco campos localizados no Mar do Norte, como 

forma de acumular capital para arcar com as despesas do vazamento de petróleo ocorrido 

em 2010. Em 2015, a relação reservas/produção volta a cair devido a alta da produção em 

42% causada pelo efeito do preço baixo do petróleo e pelo investimento na melhoria da 

performance de seus reservatórios. 

 

Gráfico 3-44: Relação entre volume de reservas e produção com a variável reservas/produção 

da BP no Reino Unido, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da 

BP de 2008 a 2015). 

Na Noruega, por meio do Gráfico 3.45, nota-se que a relação reservas/produção 

cresce até o ano de 2012. Em 2009, o aumento no valor da relação deveu-se à redução no 

volume de reservas provadas, por conta da depleção natural dos reservatórios. De 2010 a 

2011, houve um aumento no número de reservas, pelo projeto de revitalização do campo 

maduro de Valhall, enquanto a produção sofreu com pequenas reduções, seguindo o efeito 

do preço alto do barril de óleo tipo Brent. 

A partir de 2012, a relação reservas/produção cai abruptamente até 2014 e mantêm 

queda menos expressiva em 2015. Esse resultado se explica pelo aumento na produção a 

partir de 2012, com o início da produção de novas áreas vindas de projetos de 

desenvolvimento e revitalização. Além disso, durante esse período final da análise, as 

reservas não foram substituídas e por isso sofreram com uma queda continuada. 
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Gráfico 3-45: Relação entre volume de reservas e produção com a variável reservas/produção 

da BP na Noruega, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP 

de 2008 a 2015). 

Na África, a relação reservas/produção da BP caiu em 2009 devido a um incremento 

da produção, estimulada pelo efeito do preço baixo do barril do petróleo. Nota-se, através do 

Gráfico 3.46, que a partir de 2009 a relação cresce até atingir seu valor máximo em 2011, 

basicamente por conta da redução acentuada da produção na região provocada pela 

interrupção de operações na Angola e na Líbia. A partir de 2012, a razão reservas/produção 

sofre com quedas recorrentes até 2015, onde atinge seu valor mínimo. Esse resultado se 

apresenta como consequência da redução no volume de reservas na região até 2014, 

basicamente, pela redução nas atividades e na performance dos seus reservatórios sem 

uma reposição suficiente. Em 2015, o volume de reservas sobe, devido à novas descobertas 

e aquisição de novas áreas no Egito, da mesma maneira que a produção avança, o que 

causa uma queda menos acentuada da relação reservas/produção na África. 

 

Gráfico 3-46: Relação entre volume de reservas e produção com a variável reservas/produção 

da BP na África, 2008-2015 (Fonte: Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 

2008 a 2015). 
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Os custos de exploração da BP como um todo sofreu variações constantes ao longo 

do período entre 2008 e 2015. Em 2009, apesar do ambiente hostil do setor petrolífero 

provocado pela queda abrupta do preço do petróleo no fim de 2008, a BP se aproveitou da 

deflação dos custos e não interrompeu os seus investimentos no programa exploratório. A 

partir de 2009, os custos de exploração caíram, principalmente em 2011, quando a empresa 

foi amplamente prejudica pelo vazamento de óleo no Golfo do México e precisou executar 

planos de desinvestimentos que vieram a afetar a exploração em diversas regiões, 

principalmente nos Estados Unidos. 

A partir de 2012, os custos com a exploração voltaram a crescer significativamente 

por conta da retomada de investimentos mais intensos em poços exploratórios e a utilização 

de tecnologia avançada nos seus projetos. A partir de 2013, o custo de exploração caiu 

novamente, já que o programa de exploração da BP foi reprimido por conta do cenário 

desfavorável do setor petrolífero, provocado pela queda abrupta no preço do óleo tipo Brent, 

a partir da segunda metade de 2014. 

No Reino Unido, os custos de exploração não acompanharam a tendência da 

empresa. Em 2010, os custos de exploração do país atingiram o seu valor máximo, dado 

que as atividades de exploração e avaliação de campo no Mar do Norte não foram 

interrompidas ou reduzidas. Em 2011, os custos de exploração caíram dada a redução de 

atividades exploratórias na região e a intensificação das atividades de desenvolvimento. Em 

2014, os custos de exploração voltaram a apresentar um leve crescimento, devido às 

atividades implementadas na recuperação de áreas do campo de Andrew. E por fim, em 

2015, os custos referentes às atividades de exploração e avaliação voltaram a cair 

influenciados pela retração do setor petrolífero causado pelo baixo preço do barril de óleo 

tipo Brent. 

Na Noruega, durante todo o período analisado, houve pouquíssimo investimento no 

programa de exploração do país, recebendo destaque somente o ano de 2012 que atingiu o 

valor máximo de 47 milhões de dólares, considerado ínfimo quando comparado ao de outras 

regiões. 

Os custos de exploração da BP na África acompanharam de perto a tendência geral 

da empresa, com exceção dos anos de 2009, 2013 e 2014 que sofreram quedas, enquanto 

a empresa apresentou aumento nos seus custos de exploração. 
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Gráfico 3-47: Custo de exploração regional e geral da BP, 2008-2015 (Fonte: Elaboração 

própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015). 

A receita da BP nas regiões em que atuam é guiada, fundamentalmente, pelo preço 

do barril do óleo tipo Brent. Geralmente, com o preço do barril alto, as companhias 

petrolíferas tendem a arrecadar mais com as receitas da produção de seus recursos. 

Entretanto, através do Gráfico 3.48, é possível observar que a receita da atuação da BP no 

Reino Unido não acompanhou a tendência favorável do mercado durante o período entre 

2011 e 2013. Isso por conta da queda acentuada da produção provocada pela venda de 

ativos de produção visando pagar as indenizações vindas do vazamento de óleo no Golfo do 

México. Portanto, a estratégia de recuperação da BP impediu que a mesma se aproveitasse 

dos preços altos do petróleo na mesma medida que os rivais na Europa. Contudo, a BP na 

África conseguiu manter suas atividades sem a venda de ativos de produção relevantes na 

região. 
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Gráfico 3-48: Receita regional da BP e preço do barril de óleo tipo Brent, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos relatórios anuais da BP de 2008 a 2015). 

A variável reservas/produção da BP na África revelou uma correlação negativa com 

os índices de desenvolvimento dos países representantes da região, mostrando-se mais 

forte quando relacionada com os indicadores do Egito e da Angola, os dois principais 

fornecedores da produção de petróleo da BP na região. 

A BP atua na Argélia, principalmente, através do desenvolvimento de projetos de gás 

In Salah e In Amenas, ambos localizados no deserto do país e responsáveis por abastecer a 

demanda interna e europeia (BP, 2013). Ainda que tenha atuado no país integralmente 

durante o período analisado, a Argélia não está inserida na lista de países que mais 

recebem investimentos da BP, já que o governo adota atitude restritiva em relação às 

empresas estrangeiras que operam no país. Além disso, em 2013, a BP sofreu com um 

ataque terrorista nas suas instalações de Almenas, o que ocasionou, na época, a 

interrupção de algumas atividades no local por falta de funcionários que foram retirados de 

seus postos, dado à incapacidade de garantia da segurança. Conforme a Figura 3.34, o IDH 

na Argélia vem apresentando incrementos positivos constantes desde 2008. A análise de 

correlação realizada entre o IDH e seus índices mostrou que as variações de IDH são 

fortemente relacionadas a todos os índices que o representa. Esse resultado indica que 

houve um melhoramento de todos os setores sociais do país: renda, saúde e educação, 

entre 2008 e 2015. 

A Argélia tem a sua economia altamente dependente da contribuição do setor 

petrolífero, responsável por 49% da receita do país e 95% da exportação (BANK, AFRICAN 

DEVELOPMENT, 2016). Por isso, sofreu com a queda do preço do barril do óleo tipo Brent 

em 2009 e a partir de 2014; e com a consequente reação da OPEP, ao impor a redução da 

produção desses recursos durante esse período. Apesar do cenário desfavorável, a Argélia 
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conseguiu fazer progressos significativos em cada um dos componentes do IDH, por meio 

de (MONTEPIO, 2017): 

(1) Políticas públicas aplicadas com objetivo de diversificar a economia através de 

investimentos em outros setores estratégicos, como o agrícola e de serviços, 

proporcionando contribuições mais significativas na economia ao longo dos anos, 

com o propósito de reduzir a dependência econômica do setor de óleo e gás; 

(2)  Progressos em projetos de infraestrutura do país financiados pelo Fundo de 

Regulação das Receitas (FRR), que por sua vez, é abastecido pela receita 

provinda do setor de petróleo e é utilizado como amortecedor para financiar 

défices orçamentais quando os preços do petróleo são baixos; 

(3) Repressão de cortes orçamentais através da utilização do FRR para manter os 

investimentos públicos 

À vista disso, não é razoável afirmar que exista efetivamente alguma relação entre o 

progresso do IDH da Argélia com o esgotamento de suas reservas pela BP. Além da 

empresa britânica não possuir volume expressivo de ativos no país, o IDH da Argélia 

mostrou ser resistente ao ambiente desfavorável do setor no qual é tão dependente. 

 

Figura 3.34: Correlação entre o IDH da Argélia e os índices que o compõem, 2008-2015 (Fonte: 

Elaboração Própria baseada nos dados fornecidos pela UNDP, 2016). 

No Egito, o setor de Upstream da BP têm atuação mais intensiva e duradoura do que 

na Argélia e, por isso, contribui de maneira mais relevante para a produção de óleo e gás da 

empresa na África. A empresa britânica dispõe de uma importante parceria com o governo 

egípcio no que se refere à intensificação de investimentos no desenvolvimento de projetos 

que ajudam a suprir a demanda interna crescente por energia. Além disso, a BP 

compromete-se a investir em programas sociais voltados para a educação, treinamento e 



 

96 

capacitação da população egípcia, além de financiar fundos que contribuem para o 

progresso de hospitais e serviços de saúde e de  pequenos empreendimentos locais 

(BP,2014). 

O Egito é um país árabe localizado no noroeste africano em posição extremamente 

estratégica e fronteiriça à Europa e à Ásia. O país controla o Canal de Suez, via navegável 

artificial ao nível do mar entre o Mediterrâneo e o mar Vermelho, o que facilita a viagem de 

navios entre a Europa e a Ásia Meridional. 

O setor industrial, voltado para a produção de petróleo, e o de serviços, voltado para 

o turismo, são também responsáveis por grande parte do orçamento do governo egípcio. 

Apesar de sua riqueza de recursos, o país enfrenta sérios problemas sociais que 

impedem um melhor posicionamento no ranking de IDH desenvolvido pelas Nações Unidas. 

Grande parte da população do Egito sofre com o alto índice de pobreza, além disso, o país 

enfrenta problemas tais como: forte desigualdade social e de gênero, alta taxa de 

desemprego entre os jovens, falta de suprimento energético, baixo nível de escolaridade e 

instabilidade política, tendo culminado, esta última, na revolução egípcia em 2011. 

A revolução foi marcada pelos rigorosos protestos da população egípcia que tomou 

as ruas para exigir melhores condições sociais, além de maior participação política. O 

movimento levou à renúncia do presidente que estava à frente do país há 30 anos. Apesar 

de todos esses problemas, o Egito conseguiu avançar em políticas públicas que permitiram 

o progresso do desenvolvimento social de sua população. 

Na última década, o país conseguiu dobrar, em 2014, o seu PIB per capita registrado 

em 2000, melhorar as condições básicas de vida da sua população, além de diminuir a taxa 

de mortalidade infantil e materna (UNDP, 2015). Essa evolução nas condições sociais do 

povo egípcio se mostrou viável devido à criação, em 1991, do Fundo Social de 

Desenvolvimento criado pelo governo egípicio com a colaboração do Programa das Nações 

Unidas para Desenvolvimento (PNUD) e dos governos do Egito, Japão, Kuwait e Suíça. O 

Fundo, com a assistência da PNUD, é utilizado ainda hoje e tem como objetivo promover o 

desenvolvimento humano através da diminuição da pobreza, proteção do meio ambiente, 

empoderamento das mulheres e garantia dos direitos humanos (UNDP, 2015). 

Tendo em vista os fatos apresentados e o resultado negativo da correlação entre a 

razão reservas/produção e o IDH do país, não se pode aferir que o progresso atingido no 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Egito tenha recebido contribuição relevante da 

atuação da BP no país. Ao analisar a curva de produção da empresa no Egito, verifica-se 

um comportamento de queda ao longo do período analisado, o que indica uma redução das 

atividades de produção da BP no país, dada à instabilidade política enfrentada até 2014 
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(Vide Gráfico 3.49). A BP não fornece informações financeiras a respeito da receita 

dedicada aos projetos sociais nos países beneficiados e, por isso, não é possível verificar a 

contribuição efetiva da empresa no Egito ao longo do período analisado. No entanto, esse 

quadro induziria à afirmação de que os programas sociais desenvolvidos pela BP no Egito 

sofreriam com a consequente redução de atividades da empresa no país. Isso revela, 

portanto, que se a empresa colaborasse de maneira representativa para o desenvolvimento 

social da população, certamente o desinvestimento prejudicaria o IDH do país. 

 

Gráfico 3-49: Produção anual de gás natural e líquidos da BP no Egito (Fonte: Elaboração 

própria baseada nos relatórios da BP de 2008 a 2015). 

A Angola é uma das regiões chave da BP no que se refere à pesquisa e produção 

em águas profundas. Em 2015, a produção líquida da BP na Angola representou 

aproximadamente 19% da produção petrolífera líquida total da BP de nível mundial, 

excluindo Rosneft (BP, 2015). As operações da empresa se concentraram em oito blocos, 

todos localizados em águas profundas. Além disso, a BP é um dos maiores investidores 

estrangeiros na Angola, com mais de 29 bilhões de dólares investidos até o final de 2015, 

onde incluem-se projetos nas áreas de educação, desenvolvimento empresarial, saúde, 

segurança ocupacional e ambiente, objetivando capacitar e promover o desenvolvimento no 

país. 

A Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África depois da Nigéria, o que 

a torna altamente vulnerável à volatilidade do preço do barril do petróleo, demonstrada no 

ano de 2008, com a forte recessão concretizada na queda de 13% no PIB do país. Para 

reduzir a dependência do petróleo em sua receita orçamentária, Angola passou a investir 

em outros setores através de um programa de investimento no setor público destinado às 

necessidades de infraestrutura, esta destruída durante a guerra civil que durou de 1995 até 

2002. Em 2015, 6.4 milhões de dólares foram investidos em diversos projetos sociais pela 
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BP, incluindo programas de capacitação da mão de obra local considerada fundamental 

para ser empregada pela empresa no país, chamado de movimento de “angolanização”11. 

Com o fim da guerra civil em 2002, Angola conseguiu atingir níveis impressionantes 

de crescimento econômico durante a década entre 2000 e 2010 provocadas pelas receitas 

fiscais e exportação originadas de um cenário favorável do setor petrolífero. Entretanto, a 

guerra civil de 30 anos deixou para trás danos irreparáveis às instituições sociais, tais como: 

alto índice de pobreza, infra-estrutura física bastante danificada, desemprego, manifestação 

de doenças epidêmicas agravando o índice de mortalidade infantil, baixa expectativa de 

vida, desnutrição, falta de saneamento básico, instalações de saúde e educação precárias, 

entre outros fatores impeditivos ao desenvolvimento social. 

Apesar do país pós-guerra ter conseguido registrar elevadas taxas de crecimento, o 

mesmo tem dificuldades em transformar o seu progresso econômico em benefícios para 

toda sociedade e, portanto, não obteve saltos tão significativos no IDH. Ainda assim, Angola 

conseguiu, desde 2002, obter um crecimento anual de 2% no seu IDH, o que representa a 

maior taxa de crescimento do continente africano (MÁXIMO, 2014). Essas melhorias 

registradas foram, sobretudo, determinadas pela obtenção da paz em 2002 e, por isso, 

ainda não representam efetivamente uma melhoria das condições de vida da população. O 

índice componente do IDH que mais contribuiu para que o mesmo progredisse foi o de 

rendimento, reflexo do crescimento acentuado da economia do país. Através da Figura 3.35, 

relacionada ao índice de rendimento, pode-se verificar que ele sempre representou a maior 

medida do IDH. 

À vista disso e do resultado de correlação entre o IDH da Angola e a razão 

reservas/produção da BP na África, é razoável aferir que para um país com graves 

problemas sociais, a contribuição média de 8 milhões de dólares por ano da BP é ínfima e 

insuficiente para suprir os danos extraordinários causados pelos longos anos de guerra. Por 

isso, não é possível afirmar que o crescimento do IDH da Angola tenha alguma relação com 

a atuação da BP na região. 

                                                

11 Processo de angolanização define-se como uma política que obriga as empresas 
estrangeiras que operam na Angola a priorizarem a mão de obra angolana em todas as categorias e 
posições. O processo de angolanização ganhou força com a aprovação do Decreto Lei 20/82, que 
regulamenta este processo no sector petrolífero e estabelece que “todas as companhias que 
exploram petróleo no país devem contribuir para a formação técnica de angolanos para o sector”. 
Este decreto estabelece ainda “metas para o preenchimento progressivo do quadro de pessoal das 
empresas nacionais e internacionais, por angolanos” e define que “todas as companhias que 
exploram petróleo em Angola, devem colaborar para a formação técnica de angolanos” (LOPES, 
2012). 
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Figura 3.35: Contribuição dos índices formadores do IDH de Angola, 2002-2015 (Fonte: 

Elaboração própria baseada nos dados retirados da UNDP, 2016). 

Outro indicador socioeconômico que mostrou associação relevante com a variável 

reservas/produção foi a taxa de desemprego do Egito, revelando índice de correlação 

negativo. Como a produção da África manteve-se praticamente constante, não é possível 

assumir nenhuma premissa a respeito da sua relação com o desempenho econômico e 

social desse país. Além disso, sabe-se que a indústria petrolífera não emprega de maneira 

significativa a mão de obra local, em sua maior parte empregada no setor de agricultura ou 

na economia informal (GUALDONI, 2017). 

A taxa de desemprego da Angola e da Argélia apresentaram correlação fraca com a 

razão reservas/produção, contudo o sentido associativo de cada uma delas se revelou 

diferente quando comparadas. Enquanto a taxa de desemprego da Angola se mostrou 

positivamente associada com a variável em questão, a taxa de desemprego da Argélia 

apresentou correlação negativa. Apesar da distinção no sentido da correlação dos 

resultados, acredita-se que a taxa de desemprego de nenhum dos dois países esteja 

realmente correlacionada com a atuação da indústria petrolífera no país, pelo mesmo motivo 

relatado para o Egito e justificado pelo fraco grau associativo. 

Em relação à variação do PIB referente aos países da África, os mesmos não 

apresentaram associação relevante com a razão reservas/produção, apesar das suas 

economias serem dependentes do setor petrolífero. Esse resultado se explica pelo fato da 

BP ter mantido sua produção praticamente constante na região, o que comprova a 

irrelevância dessa parcela na redução dos números da razão reservas/produção. Portanto, 

se não houve retração nas atividades de E&P da BP na África, é pouco prudente afirmar que 

exista de fato uma relação entre o comportamento da variável responsável por medir a vida 

útil das reservas da região com o PIB dos países. 
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A variável custos de exploração da BP na África não apresentou nenhuma 

associação relevante com os indicadores socioeconômicos dos países analisados, a 

exceção da variação do PIB da Angola, no qual apresentou índice de correlação moderado. 

Como os custos de exploração das empresas petrolíferas representam investimentos para o 

país detentor da reserva explorada, onde um gasto mais alto com exploração pode ser 

revertido em benefícios econômicos para o país, já que uma economia mais cara, 

alimentada por investimentos, estimula a produção de ofertantes. Portanto, o sentido da 

correlação dos custos de exploração da BP na África com a variação do PIB da Angola 

condiz com a premissa anterior, obtendo o percentual de 42%. No que se refere aos outros 

países, nenhum de seus indicadores socioeconômicos apresentaram correlação relevante; 

contudo o sinal da correlação dos mesmos com a variável custos de exploração também 

concorda com a hipótese proposta, à exceção da variação do PIB do Egito, que apresentou 

correlação negativa ínfima. 

A variável receita provinda da África apresenta correlação forte com os indicadores 

taxa de desemprego e variação do PIB da Angola, sendo a última mais significativa. Como 

já apresentado anteriormente, Angola é a maior provedora de petróleo da BP na África e, 

por isso, junto com seus projetos de contratação e capacitação de empresas angolanas, a 

companhia permite que um número crescente de produtos e serviços sejam prestados no 

país, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento da economia. Entende-se 

que a redução do preço do barril do óleo tipo Brent prejudica rigorosamente a receita das 

atividades de E&P das empresas petrolíferas que, por sua vez, tendem a reduzir a 

intensidade de investimento nos países em que operam. Por esse motivo, entende-se que o 

comportamento da variável receita da BP na África apresentou associação forte e positiva 

com as variações da curva que mede as taxas anuais de crescimento ou recessão do PIB. 

Da mesma forma, a taxa de desemprego da Angola, revelou correlação positiva com a 

variável receita operacional da BP. Esse resultado se explica pelo mesmo motivo relatado 

nos resultados de correlação desse indicador econômico com as variáveis anteriores. 

Na Europa, a análise da correlação foi realizada através dos indicadores 

socioeconômicos da Noruega e do Reino Unido. A razão reservas/produção apresentou 

correlação forte e negativa com a taxa de desemprego e com o IDH da Noruega. O 

resultado referente ao IDH da Noruega não condiz com a premissa de que a redução de 

investimentos por parte das indústrias petrolíferas nas atividades de produção do país 

impactaria no mesmo sentido a qualidade de vida de sua população. Já o resultado relativo 

à taxa de desemprego segue a premissa de que a o desemprego seria impactado em 

sentido contrário à intensidade das atividades de upstream no país.  
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Em relação ao IDH, a Noruega apresentou permanentemente o melhor resultado 

mundial durante os 8 anos analisados. Apesar do país revelar valores crescentes de IDH ao 

longo desse período, a variação máxima em seus valores é inferior a 2%, diferença muito 

pouco representativa. Por mais que o setor petrolífero possa afetar a qualidade de vida dos 

cidadãos noruegueses, pelo fato de contribuir substancialmente para a economia do país, 

não se pode afirmar que a redução das atividades petrolíferas e da rentabilidade do setor 

impacte de maneira negativa no IDH de um país com desenvolvimento social tão alto. Essa 

suposição pode ser comprovada pelo fluxo financeiro do governo da Noruega que sofreu 

com o cenário mundial do petróleo, mas, no entanto, os períodos desfavoráveis não 

impediram que o IDH do país se mantivesse em crescimento. 

O PIB da Noruega sofre grande influência do fluxo de atividades de produção de 

petróleo; entretanto, o estudo da correlação com a razão reservas/produção da BP no país 

não mostrou correlação significativa com o indicador de variação do PIB, como esperado. 

Esse resultado pode ser explicado pela inconsistência no comportamento produtivo da BP 

na Noruega com a produção de petróleo observada no país, que vem caindo gradualmente 

durante o período analisado (NORSK PETROLEUM, 2018). Além disso, é possível inferir 

que o preço do barril do petróleo impacta de maneira mais significativa na receita 

orçamentária do governo do que no volume da produção de recursos petrolíferos (NORSK 

PETROLEUM, 2018). 

No Reino Unido, a variável reservas/produção apresentou boa associação com a 

variação do PIB e do IDH do país. A curva relativa à razão reservas/produção cresceu, 

basicamente, pela queda constante da produção, seguindo o mesmo comportamento 

observado no Reino Unido como um todo, devido à depleção natural dos seus reservatórios. 

Apesar da produção de petróleo no Reino Unido cair ao longo do período entre 2008 

e 2015, a receita orçamentária do governo não acompanhou esse mesmo comportamento, 

sendo influenciada predominantemente pelo preço médio do barril de óleo tipo Brent. 

Portanto, pode-se sugerir que o crescimento da economia e do progresso social no Reino 

Unido ocorreu devido à contribuição de outros setores econômicos, principalmente o de 

serviços (DEPARTMENT FOR BUSINESS, ENERGY & INDUSTRIAL STRATEGY, 2018). 

No que consiste aos custos de exploração da Europa espera-se que, por representar 

investimento das empresas petrolíferas internacionais na economia dos países detentores 

das reservas, o seu incremento impacte positivamente no PIB local. À medida que mais 

investimentos entram em um país, cresce simultaneamente a demanda por produtos, 

alimentada pela inserção de capital na economia. A maior demanda de produtos estimula, 

por consequência, a produção de fornecedores, que por sua vez, contribuem tanto para o 
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progresso da economia de um país como para a redução do desemprego, já que se espera 

um incremento no número de empregados como resposta a uma demanda crescente. Como 

a indústria petrolífera é muito mais intensiva em capital, espera-se que o investimento em 

exploração das empresas do setor impacte de maneira mais significativa na variação do PIB 

do país do que na taxa de desemprego. Além disso, o progresso da economia pode vir a 

beneficiar a sociedade, melhorando o IDH do país. 

No Reino Unido, não houveram correlações significativas entre os custos de 

exploração e os indicadores socioeconômicos do país, já que os índices de correlação se 

mostraram muito pouco representativos. No entanto, o sentido esperado das correlações 

condiz com as premissas. Logo, a contribuição do setor petrolífero não é determinante no 

comportamento econômico e social da região. A taxa de desemprego não revelou 

correlação forte nem apresentou sentido esperado, portanto não há efetivamente relação 

entre o comportamento da taxa de desemprego do Reino Unido com o investimento das 

empresas petrolíferas em exploração.  

Ao investigar o comportamento da taxa de desemprego, o Reino Unido foi fortemente 

impactado pela crise financeira de 2008, o que acarretou na alta do desemprego no país. 

Depois desse período, o país reagiu bem à recuperação de sua economia e a partir de 2011 

passou a apresentar uma taxa de desemprego decrescente. Como dito antes, a indústria 

petrolífera não é intensiva em mão de obra, além disso, o setor de serviços do Reino Unido 

contribui predominantemente para a composição do seu PIB e abriga de forma mais 

acentuada a mão de obra da região,  por consequência, foi o setor responsável pela 

recuperação da economia britânica. 

Na Noruega, o único indicador socioeconômico que mostrou correlação forte com o 

comportamento da curva de custos de exploração da BP no país foi a variação do PIB. O 

sinal da associação se mostrou coerente já que o índice de correlação resultante foi positivo. 

A Noruega tem sua economia ainda bastante impactada pelas atividades petrolíferas no 

país e, por isso, o grau de correlação entre o PIB e a variável que mede o grau de 

investimento em exploração petrolífera no país é mais forte. 

A receita vinda da produção de óleo e gás da BP no Reino Unido se mostrou 

fortemente associada de maneira negativa ao IDH e à variação do PIB da nação. Esse 

resultado evidencia que a queda na receita da BP no Reino Unido não impactou de maneira 

relevante a economia e a qualidade de vida de sua população, que apresentaram 

comportamento crescente ao longo do período analisado. Segundo Department for 

Business, Energy & Industrial Strategy (2018), a variação da receita orçamentária do 
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governo do setor petrolífero é predominantemente associada ao preço do barril do petróleo, 

sem evidência de vínculo direto com o PIB. 

Por outro lado, na Noruega, a receita da BP no país não apresentou correlação 

relevante com nenhum indicador socioeconômico. Contudo, o sentido dos respectivos 

índices de correlação se mostrou consistente com a hipótese de que a receita operacional 

das empresas petrolíferas impacta indiretamente e em grau reduzido, mas de maneira 

positiva a economia e, em sentido contrário, a taxa de desemprego. A associação fraca 

entre a receita operacional da BP na Noruega e o PIB do país demonstra que a receita das 

empresas impacta de maneira muito pouco relevante a economia do país. 

 

3.3. Comparação dos resultados BP e Total 

Esta seção será responsável por comparar os resultados da BP e da Total e analisar 

as compatibilidades e diferenças. As tabelas 3.5 a 3.8 descrevem além do sinal da 

correlação das variáveis de produção das empresas com os indicadores socioeconômicos 

dos países analisados, o grau associativo da medida encontrada segundo a seguinte 

simbologia: 

• Sem correlação : X 

• Correlação fraca: - ou + 

• Correlação moderada: -- ou ++ 

• Correlação forte: --- ou +++ 

Tabela 3.5: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da África e 

as variáveis de produção da BP (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de correlação 

de Pearson realizado no software Microsoft Excel). 

ÁFRICA 
ANGOLA EGITO ARGÉLIA 

R/P CE R R/P CE R R/P CE R 

IDH -- X X -- X X -- X X 

Taxa de desemprego + X ++ -- X X - X X 

PIB + ++ +++ X X X X X X 
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Tabela 3.6: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da África e 

as variáveis de produção da Total (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de 

correlação de Pearson realizado no software Microsoft Excel). 

ÁFRICA 

REPÚBLICA 
DO CONGO 

NIGÉRIA ARGÉLIA 

R/P CE R R/P CE R R/P CE R 

IDH --- + X --- + X --- X X 

Taxa de desemprego +++ -- - +++ X ++ - X X 

PIB ++ X - ++ X X -- X X 

 

 Através das tabelas 3.5 e 3.6 observa-se as seguintes semelhanças: 

• O IDH de todos os países da África, sejam eles referentes à atuação da BP 

ou da Total, apresentaram correlação negativa com razão reservas/produção, 

resultado não condizente à premissa assumida; 

• Tanto os custos de exploração quanto a receita operacional referente à BP e 

à Total na África não apresentaram correlação com os indicadores 

socioeconômicos da Argélia; 

• A razão reservas/produção da Total na África apresentou correlação positiva 

com a taxa de desemprego da Nigéria e da República do Congo, assim como 

a razão reservas/produção da BP na mesma região apresentou o mesmo 

sentido de correlação com a taxa de desemprego da Angola. Esses países 

são representantes dos países de menor desenvolvimento social dentre 

aqueles escolhidos. Esse resultado não condiz com a premissa assumida 

para o resultado a respeito dessa variável e desse indicador econômico. 

• A razão reservas/produção da Total na África apresentou resultado de 

correlação negativa com a taxa de desemprego da Argélia, assim como 

apresentou a razão reservas/produção da BP na mesma região com a taxa 

de desemprego da Argélia e do Egito. Esse resultado condiz com a premissa 

assumida, porém se mostraram em grau associativo fraco ou moderado. 

• O sentido de correlação da taxa de desemprego da Argélia e da razão 

reservas/produção da Total e da BP na África se mostrou condizente com o 

resultado assumido nas premissas, apresentando sinal negativo mesmo que 

com grau associativo fraco. 

• A variação do PIB da Nigéria (Total), da República do Congo (Total) e da 

Angola (BP), países com maior participação da indústria petrolífera, 
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apresentaram correlação positiva com a razão reservas/produção das 

empresas na África, resultado condizente com o assumido nas premissas; 

• A receita operacional tanto da BP quanto da Total não apresentou correlação 

com o IDH de nenhum país da África; 

• A receita operacional da Total na África não apresentou correlação com a 

variação do PIB da Nigéria nem da Argélia, da mesma forma que a receita 

operacional da BP não apresentou correlação com a variação do PIB do Egito 

e da Argélia. 

• Os custos de exploração da BP e da Total não apresentaram correlação com 

a taxa de desemprego de nenhum país da África, a exceção da República do 

Congo que apresentou correlação negativa e moderada, condizente à 

premissa assumida. 

• Os custos de exploração das empresas não apresentaram correlação com a 

variação do PIB de nenhum país da região, a exceção da Angola que 

apresentou correlação positiva e moderada com essa variável, 

correspondendo ao resultado assumido na premissa. 

A seguir, são descritas as diferenças encontradas entre os resultados das suas 

empresas: 

• A razão reservas/produção da Total na África apresentou correlação forte e 

positiva com a taxa de desemprego da Nigéria, enquanto que a razão 

reservas/produção da BP na mesma região apresentou correlação negativa e 

moderada com a taxa de desemprego do Egito. O resultado referente ao 

Egito correspondeu ao resultado esperado. 

• A razão reservas/produção da Total na África apresentou correlação positiva 

com a variação do PIB da Nigéria e negativa com a da Argélia. Enquanto que 

a razão reservas/produção da BP na mesma região não apresentou 

correlação com a variação do PIB da Argélia e do Egito. 

• Os custos de exploração da Total na África apresentaram correlação positiva 

e fraca com o IDH da Nigéria e da República do Congo, condizente com a 

premissa assumida. Entretanto, os custos de exploração da BP na mesma 

região não apresentaram correlação com o IDH de nenhum país analisado. 

• A receita operacional da Total apresentou correlação negativa com a taxa de 

desemprego do Congo e positiva com a da Nigéria. Enquanto que a receita 

operacional da BP apresentou correlação positiva exclusivamente com a 
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Angola. Somente a taxa de desemprego da República do Congo apresentou 

sentido de correlação condizente com as premissas assumidas, mesmo que 

com grau associativo fraco. 

• A receita operacional da Total na África apresentou correlação negativa com 

a variação do PIB da República do Congo, enquanto a receita operacional da 

BP na mesma região apresentou correlação forte e positiva com a variação 

do PIB da Angola. O resultado referente à República do Congo não condiz 

com as premissas assumidas, o que pode ser justificado pelo fraco grau 

associativo. 

Tabela 3.7: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da Europa e 

as variáveis de produção da BP (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de correlação 

realizado no software Microsoft Excel) 

EUROPA 
NORUEGA REINO UNIDO 

R/P CE R R/P CE R 

IDH -- + X ++ + --- 

Taxa de desemprego -- X X X + X 

PIB X +++ X ++ + -- 

 

Tabela 3.8: Sinal da correlação entre os indicadores socioeconômicos dos países da Europa e 

as variáveis de produção da Total (Fonte: Elaboração própria baseada no cálculo de 

correlação de Pearson realizado no software Microsoft Excel). 

EUROPA 

NORUEGA FRANÇA 

R/P CE R R/P CE R 

IDH ++ ++ --- ++ ++ --- 

Taxa de desemprego X ++ --- ++ ++ --- 

PIB +++ ++ X X + X 

 

Os resultados de correlação da BP e da Total na Europa que apresentaram 

concordância corresponderam a: 

• A razão reservas/produção da BP no Reino Unido apresentou correlação 

positiva com o IDH do país e, em relação à razão reservas/produção da 

empresa na Noruega, a correlação se mostrou negativa com o IDH do país. 

Os dois resultados apresentados não condizem com as premissas 

assumidas, já que o principal componente responsável pela variação da 

razão reservas/produção no Reino Unido foi a produção, enquanto que na 
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Noruega fora o volume de reservas. A razão reservas/produção da Total na 

Europa apresentou correlação positiva com o IDH da Noruega e da França, 

resultado inconsistente com o apresentado nas premissas. Portanto, nenhum 

resultado associativo entre o IDH dos países europeus analisados e a razão 

reservas/produção das empresas na região apresentaram sentido esperado 

de correlação 

• A razão reservas/produção da BP no Reino Unido apresentou correlação 

positiva com a variação do PIB, da mesma maneira que a razão 

reservas/produção da Total na Europa e a variação do PIB da Noruega. 

Esses resultados não condizem com aqueles assumidos nas premissas, já 

que a variação nos valores da razão consistiu, nos dois casos, da queda da 

produção das empresas na região. Já no que diz respeito à correlação dessa 

variável com a variação do PIB da França (Total) e da Noruega (Total), o 

resultado revelou não haver correlação. 

• A razão reservas/produção da Total na Europa não apresentou correlação 

com a taxa de desemprego da Noruega, da mesma forma que a razão 

reservas/produção da BP no Reino Unido também não apresentou correlação 

com o IDH do país. 

• A razão reservas produção da Total na Europa apresentou correlação positiva 

com a taxa de desemprego da França, enquanto que a mesma razão 

referente à BP na Noruega apresentou correlação negativa com a taxa de 

desemprego do país. Essa diferença no resultado consiste no componente de 

maior relevância para a variação dos valores da razão reservas/produção. No 

caso relativo à BP na Noruega, a razão variou por conta da redução no 

número de reservas, enquanto que no caso relativo a Total na Europa, os 

valores da razão variaram devido à redução mais significativa da produção. 

Os dois resultados se apresentaram condizentes com as premissas 

assumidas.  

• Tanto os custos de exploração da Total na Europa, quanto os custos de 

exploração da BP no Reino Unido e na Noruega apresentaram correlação 

positiva com o IDH e a variação do PIB de todos os países europeus 

analisados. Esses resultados se apresentaram condizentes com as premissas 

assumidas. 

• Os custos de exploração da Total na Europa apresentaram correlação 

positiva com a taxa de desemprego da Noruega e da França, da mesma 
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forma que os custos de exploração da BP no Reino Unido e a taxa de 

desemprego do país. Esses resultados não condisseram com as premissas 

assumidas. 

• A receita operacional da Total na Europa apresentou correlação negativa com 

o IDH da Noruega e da França, da mesma forma que apresentou a receita 

operacional da BP no Reino Unido e o IDH do país. Esses resultados não 

corresponderam às premissas assumidas. 

• A receita operacional da Total na Europa não apresentou correlação com a 

variação do PIB da Noruega e da França, da mesma maneira que a receita 

operacional da BP na Noruega e a variação do PIB do país. 

As diferenças encontradas nos resultados associativos da BP e da Total foram: 

• Os custos de exploração da Total na Europa apresentaram correlação 

positiva com a taxa de desemprego da Noruega e da França, assim como, os 

custos de exploração da BP no Reino Unido e a taxa de desemprego do país. 

Entretanto, os custos de exploração da BP na Noruega e a taxa de 

desemprego do país não apresentaram correlação entre os seus valores. 

• A receita operacional da Total na Europa apresentou correlação negativa com 

o IDH da Noruega e da França, assim como, a receita operacional da BP no 

Reino Unido e o IDH do país. Entretanto, a receita operacional da BP na 

Noruega e a taxa de desemprego do país não apresentaram correlação entre 

os seus valores. 

• A receita operacional da Total na Europa apresentou correlação negativa com 

a taxa de desemprego da Noruega e da França, resultado contrário ao 

esperado. Por outro lado, a receita operacional da BP tanto na Noruega 

quanto no Reino Unido não apresentou correlação com as suas respetivas 

taxas de desemprego.  

• A receita operacional da Total na Europa não apresentou correlação com a 

variação do PIB da Noruega e da França, assim como, a receita operacional 

da BP na Noruega e a variação do PIB do país. Entretanto, a receita 

operacional da BP no Reino Unido apresentou correlação negativa com a 

variação do PIB do país. 
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4 CONCLUSÕES 

As grandes empresas multinacionais de óleo e gás funcionam, em grande parte, 

como operadoras que viabilizam a exploração e a produção de grande volume de recursos 

petrolíferos nos países em que atuam. O objetivo desse trabalho se fundamentou em 

investigar o possível impacto da atuação das majors petrolíferas na conjuntura social e 

econômica dos países produtores, considerando nesse sentido a heterogeneidade das 

regiões e dos países que as compõem. 

Para esse fim, foram selecionadas duas empresas europeias de E&P, a BP e a Total, 

além de duas regiões com diferentes conjunturas sociais e econômicas onde as mesmas 

atuam- Europa e África. Por meio da seleção de países com características distintas para 

representar as regiões estudas, foi possível selecionar indicadores que pudessem descrever 

a situação socioeconômica do país de 2006 a 2015. Assim, tornou-se viável quantificar a 

correlação entre as variáveis de produção regionais das empresas e o impacto nas 

respectivas sociedades. O esperado é que através da análise de correlação de cada um dos 

países, seja viável compreender a repercussão socioeconômica nacional originada das 

atividades de E&P da indústria petrolífera estrangeira, com o objetivo de examinar possíveis 

convergências de resultados na região. 

Os resultados de correlação podem ser justificados através de algumas premissas 

econômicas e do funcionamento do setor petrolífero. A variável reservas/produção, por 

medir a vida útil das reservas provadas regionais das empresas e por representar possíveis 

variações na produção das mesmas, consegue inferir relações específicas com a economia 

dos países produtores. A maior contribuição do setor petrolífero é mais fortemente 

impactada pelo preço do barril do petróleo do que efetivamente pelo volume da produção. 

Esse resultado se comprova pela redução no volume produtivo das empresas em geral no 

período entre 2011 e 2014, quando o barril do óleo tipo Brent apresentou média de preço 

mais alta, por volta de $110/barril. Supõem-se que as empresas tenham reduzido sua 

produção durante esse período favorável de mercado como forma estratégica de defesa 

contra o risco da possível queda de preço do barril de petróleo, vinda do incremento da 

oferta das fontes não-convencionais na América do Norte apresentava desenvolvimento 

crescente e do preço do barril de óleo tipo Brent estar estável e alto há um bom período de 

tempo. 

À vista disso, é possível compreender que a razão reservas/produção deve 

apresentar correlação negativa com a variação do PIB de um país altamente dependente da 

receita estrangeira vinda do setor petrolífero, se a variabilidade dessa relação consistir, 

predominantemente, da produção da empresa na região. Como a receita é constituída pelo 
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produto entre o preço e a quantidade, pode-se supor que países detentores de reservas em 

grau decrescente de produção, por conta da depleção natural de seus reservatórios, 

venham a ter suas receitas ainda mais impactadas pelo preço do barril do petróleo, já que a 

quantidade de recursos já não é fundamental. 

Os custos de exploração constituem investimentos para a economia do país produtor 

de petróleo e, por isso, espera-se que com o seu incremento, a variação no PIB seja 

positiva, representando o encarecimento da economia que, por sua vez, estimula a 

produção dos fornecedores. O fomento do setor secundário ligado à exploração e produção 

do petróleo também pode representar queda na taxa de desemprego local; contudo, como o 

mercado do petróleo é mais intensivo em capital do que em mão de obra, essa relação pode 

não ser tão relevante. 

A receita das empresas de petróleo beneficia sobretudo o lucro das mesmas, porém 

ainda assim a sua rentabilidade pode impactar indiretamente a economia dos países 

produtores de recursos, já que são provedores de investimentos e de recursos petrolíferos. 

No caso específico da empresa francesa Total, a região da África foi representada 

por três países de posições distintas no gráfico de dispersão que mede a relação IDH/PIB: 

• Nigéria, país com PIB elevado e IDH baixo 

• Argélia, país com PIB mais reduzido e IDH alto 

• República do Congo, país com PIB e IDH baixo 

O IDH dos três países analisados apresentou correlação negativa com a razão 

reservas/produção. Como a produção da Total na África se manteve praticamente constante 

durante o período analisado, suponha-se que a atuação da empresa na região se manteve 

também constante. Portanto, esse resultado configura a falta de repasse da contribuição do 

capital estrangeiro vindo do setor petrolífero para a população do país produtor. Da mesma 

maneira, pode-se aferir que o desemprego da região tão pouco recebe contribuição positiva 

da indústria petrolífera, já que o Congo e a Nigéria, países com as economias mais fracas, 

apresentaram correlação positiva com a variável, a exceção da Argélia que obteve sentido 

oposto de correlação. Ainda assim, o grau de associação entre o desemprego da Argélia e a 

atuação da empresa na região não é forte o suficiente e só configura 30% de contribuição.  

A associação positiva e relevante entre a razão reservas/produção da Total na África 

e a variação do PIB do Congo e da Nigéria reflete a tendência de retração do PIB nesses 

países, da mesma maneira que as reservas provadas na África foram sendo esgotadas pela 

produção constante da Total. Uma possível resposta para a falta de reposição do volume de 

reservas, poderia ser explicada pela retração de investimentos em exploração de novas 

áreas. Portanto, o menor volume de capital proveniente dos investimentos da indústria 
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petrolífera, pode ter impactado na contribuição do setor no PIB desses países e, por isso, a 

correlação entre a razão reservas/produção e a variação do PIB dos mesmos demonstrou 

seguir o mesmo sentido. Já a variação do PIB da Argélia apresentou correlação negativa 

com o comportamento da razão reservas/produção da Total na África, revelando tendência 

crescente na variação do PIB do país, mesmo com a redução no volume de reservas da 

Total na região. Esse resultado pode ser devido a eficiência da diversificação da economia 

no país, que foi estimulada para reduzir o impacto da volatilidade do mercado petrolífero em 

sua economia.  

Os custos de exploração da Total na África apresentaram sentidos semelhantes de 

associações quando comparados com os indicadores socioeconômicos dos três países. 

Apesar de não apresentarem grau de correlação relevante, é possível reparar que o sentido 

da associação condiz com as premissas assumidas, já que a conjuntura social e econômica 

dos países indicou caminhar no mesmo sentido que o investimento das empresas em 

exploração. 

As correlações entre a receita operacional da Total na África e os indicadores 

socioeconômicos dos países apresentaram resultados distintos entre si. O IDH dos países 

analisados não apresentou correlação com essa variável de produção da Total, já que os 

resultados encontrados não ultrapassaram a medida de 0.05. Esse resultado reafirma o que 

já fora levantado na análise de correlação da variável reservas/produção, de que a 

lucratividade das empresas petrolíferas não é repassada, de maneira favorável à população 

dos países produtores de petróleo na África. A associação da taxa de desemprego da 

Argélia e do Congo da mesma variável de produção indica sentidos opostos de 

comportamento; entretanto o grau das correlações correspondentes é também pouco 

relevante, o que mostra que a taxa de desemprego desses países é minimamente afetada 

pela receita das empresas petrolíferas na região. Por outro lado, a taxa de desemprego da 

Nigéria seguiu o mesmo sentido do comportamento da receita operacional da Total na 

África, o que comprova ainda mais o resultado encontrado para os outros países da região, 

onde o desemprego no país não é afetado pelo desempenho das empresas petrolíferas.  

Por último, a receita operacional da Total na África apresentou correlação 

insignificante com a variação do PIB da Argélia e da Nigéria, demonstrando que a economia 

desses países não sofre influência da receita das empresas que operam em suas reservas. 

Já na Angola, a variação do PIB do país revelou associação positiva com a receita da Total 

na África, porém ainda com grau de contribuição fraco, indicando pouca relação entre os 

seus comportamentos. 
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A atuação da Total na região da Europa foi representada por dois países de posições 

econômicas distintas no gráfico de dispersão que mede a relação IDH/PIB: 

• Noruega, PIB mais baixo e IDH altíssimo 

• França, PIB mais elevado e IDH alto 

Na Europa, foi possível observar que os índices de desenvolvimento humano dos 

dois países representantes da região apresentaram forte associação positiva com a variável 

reservas/produção. No caso da Europa, a produção da Total na região foi decaindo com o 

tempo, já que os reservatórios de países como a Noruega e Reino Unido estão em fase 

avançada de depleção. Entretanto, a atuação da empresa se manteve firme na Noruega 

através da implementação de investimentos em tecnologia de recuperação para a melhoria 

da eficiência de seus reservatórios.  

A França não contribuiu de maneira relevante para a produção da Total na Europa 

durante o período analisado, já que em 2013 a empresa vendeu todos os seus ativos de 

produção no país e deixou de contribuir com as atividades de E&P. No entanto, a França 

abriga a sede da empresa e, por isso, a mesma contribui de maneira significativa para o 

setor secundário do país, gerando benefícios econômicos e consequentemente sociais , o 

que explica o sinal positivo de correlação com a variação do PIB nacional, porém em menor 

grau que o resultado encontrado para o PIB da Noruega. 

O mesmo resultado é observado para a Noruega, que sofre forte influência das 

receitas na sua economia e que, por isso, revelou associação positiva com a variável que 

mede a produtividade das reservas relativas à Total na região.  

No que diz respeito à correlação dessa variável, razão reservas/produção, com a 

taxa de desemprego dos dois países, a mesma revelou ser positiva. Entretanto o grau de 

associação com esse indicador referente à Noruega se revelou muito pouco representativo, 

o que reflete a falta de relação entre os seus valores. Já na França, o grau de correlação 

com a taxa de desemprego nacional foi mais relevante e condiz com as premissas 

assumidas.  

 Os custos de exploração da Total na Europa apresentaram resultados de correlação 

com os indicadores socioeconômicos da França e da Noruega semelhantes aos revelados 

para a variável reservas/produção. Esse resultado se configura pelo mesmo motivo da 

variável anterior e obedece a maior parte das premissas propostas para o resultado da 

avaliação desse dado. Sabe-se que os custos de exploração medem o volume de 

investimentos realizados pelas empresas petrolíferas no país, impulsionadas em geral pelo 

incremento de suas receitas provindas do alto valor do petróleo. Portanto, a avaliação do 

comportamento dos custos de exploração em uma determinada região é importante, pois 
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reflete o planejamento estratégico incorporado pela empresa e revela o potencial de futuras 

atividades produtivas naquela área.  

Assim como para o caso da variável reservas/produção, o PIB da Noruega se 

mostrou associado aos custos de exploração obtidos na Europa. Segundo a Total (2008-

2015), as atividades de exploração na Noruega não foram interrompidas em nenhum 

momento durante o período entre 2008 e 2015. Por isso, a variação nesse tipo de custo 

sofre influência permanente das atividades de exploração no país, que por representar uma 

área do setor petrolífero, a intensidade da atuação dessas atividades impacta diretamente o 

PIB da região. A taxa de desemprego dos dois países manifestou associação moderada e 

positiva com os custos de exploração da Total na Europa, contradizendo o resultado 

esperado e indicando que outros setores da economia impactam de maneira mais relevante 

a taxa de desemprego desses países. 

Em relação à variável receita operacional da Total na Europa, a mesma apresentou 

associação negativa com o IDH dos dois países analisados. Como a curva relativa à receita 

ao longo dos anos entre 2008 e 2015 sofre tendência de queda e as curvas de IDH dos 

países, tendência de crescimento, o contraste desses comportamentos representa a falta de 

relação entre a variação na receita da Total na Europa e a conjuntura social dos países da 

região. Essa inferência da falta de relação entre a receita e o IDH se mostrou razoável, já 

que as análises anteriores de correlação revelaram que a atuação das empresas petrolíferas 

nos países da região apresenta coerência com a melhoria das suas conjunturas sociais. No 

que consiste da associação com a taxa de desemprego dos países, o mesmo apresentou 

resultado negativo e relevante, indicando haver relação entre o desempenho da indústria na 

região e a empregabilidade nos países operantes. O PIB da Noruega, diferentemente do 

que revelou os estudos anteriores, mostrou associação fraca e negativa com a variável 

receita. Esse resultado pode ser explicado pelo direcionamento da receita provinda da 

venda de óleo e gás, que alimenta o desempenho e receita da empresa sem afetar 

diretamente a economia do país em que atua. O PIB da Noruega recebe contribuição 

intensiva da produção de hidrocarbonetos e do fomento das atividades petrolíferas. A 

variação do PIB da França mostrou seguir o mesmo sentido que a receita da Total na 

Europa, porém com grau associativo fraco, revelando a baixa contribuição do desempenho 

da indústria na economia do país. 

No caso específico da empresa britânica BP, a região da África foi representada por 

três países de posições distintas no gráfico de dispersão que mede a relação IDH/PIB: 

• Egito, país com PIB elevado e IDH baixo 

• Argélia, país com PIB mais reduzido e IDH alto 
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• Angola, país com PIB e IDH baixo 

O mesmo resultado associativo entre os índices de desenvolvimento dos países e a 

razão reservas/produção na África encontrados para a Total foram revelados também para a 

BP. A justificativa das associações negativas baseia-se na mesma ideia de que os recursos 

das atividades petrolíferas na região não são repassados para a população. A taxa de 

desemprego da Argélia e do Egito apresentaram associação negativa com a variável 

reservas/produção, indicando que a possível redução no investimento em exploração de 

novas áreas pode impactar de maneira negativa o volume de empregos nos países, ou seja, 

no aumento da taxa de desemprego. Apesar da Angola ser o único país a apresentar um 

grau de correlação positiva, a sua associação não representa nenhuma relação efetiva entre 

o desemprego e a atuação do setor petrolífero no país, já que a taxa de desemprego 

angolana se manteve praticamente constante durante todo o período analisado. O sentido 

da correlação da variação do PIB da Angola e do Egito se mostrou coerente com o sentido 

da razão reservas/produção, antagônico ao resultado da associação encontrada para a 

variação do PIB da Argélia. O grau de todas essas associações se mostrou pouco relevante, 

explicado pelo fato da BP ter mantido sua produção praticamente constante na região, 

sendo inviável afirmar que exista de fato uma relação entre o comportamento da variável 

responsável por medir a vida útil das reservas regionais e os quadros econômicos dos 

países. 

Os custos de exploração da BP na África apresentaram associação positiva com o 

IDH de todos os países analisados da região, ainda que o grau associativo tenha sido pouco 

representativo. A pouca representatividade do índice de correlação indica que o 

investimento do setor petrolífero não contribuiu de maneira relevante para o 

desenvolvimento humano da população africana. A taxa de desemprego desses países 

também mostrou seguir o mesmo sentido que os custos de exploração da BP na região, só 

que, de novo, apresentando associação muito fraca, o que indica a falta de contribuição do 

investimento desse setor para o desemprego dos países produtores da África. A variação do 

PIB da Argélia e da Angola apresentaram correlação positiva com a variável custos de 

exploração da BP na região, resultado condizente com a premissa de que os investimentos 

do setor petrolífero contribuem no enriquecimento da economia. No entanto, o grau 

associativo entre a variação do PIB da Argélia e os investimentos em atividades 

exploratórias é irrelevante, o que revela a falta de contribuição desses investimentos para a 

economia do país. 

A receita da BP vinda da produção das reservas africanas apresentou associações 

coerentes com os indicadores econômicos da Angola. A análise associativa revelou 

contribuição positiva da receita da BP na região para economia e o desemprego no país, só 
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que em uma escala moderada. O IDH da Angola apresentou associação fraca e negativa 

com a receita operacional da BP, o que indica, um a desunião entre o progresso econômico 

e social do país. A variável receita operacional da BP na África apresentou o pior cenário de 

correlação com os indicadores socioeconômicos do Egito. O sentido das associações 

relativas ao IDH e à variação do PIB se mostrou oposto a receita da empresa, enquanto que 

a correlação encontrada para a taxa de desemprego revelou correlação positiva. Apesar da 

fraqueza no grau associativo dessas correlações, o sentido das mesmas revela um cenário 

contraditório daquele que incorpora a receita da indústria petrolífera na economia local. A 

variação do PIB do Egito e da Argélia apresentaram correlação negativa e pouco 

representativa, indicando não haver relação entre a receita operacional das empresas 

estrangeiras de E&P e a economia desses países. 

A região da Europa pela BP foi representada pelos seguintes países: 

• Noruega: PIB mais baixo e IDH impecável 

• Reino Unido: PIB mais alto e IDH alto 

A correlação dos indicadores socioeconômicos do Reino Unido com as variáveis de 

produção da BP na Europa revelou resultados discordantes daqueles apresentados para a 

Noruega. 

A correlação entre a razão reservas/produção e o IDH da Noruega se apresentou 

negativa e relevante, já que a variação incremental na variável que mede a razão 

reservas/produção, ocasionada pela queda da produção natural dos campos noruegueses, 

não impediu a evolução do IDH do país. Esse resultado indica que a recessão das 

atividades petrolíferas, apesar de grande valia para a economia do país, não influencia de 

maneira representativa a qualidade de vida da sua população. A variação do PIB da 

Noruega se correlacionou positivamente com a razão reservas/produção, porém em grau 

associativo muito fraco, indicando a falta de relação entre os valores. 

A taxa de desemprego do país também se mostrou associada de forma negativa com 

a variável de produção analisada, condizente com o resultado esperado já que a variação da 

razão reservas/produção da BP na Noruega consiste da redução do volume de reservas no 

país. Esse comportamento retraiu o investimento em atividades de produção no país que 

por consequência desestimulou o mercado de trabalho referente ao setor, aumentando a 

taxa de desemprego do país. 

Na análise da correlação relativa ao Reino Unido, o sentido da curva de IDH e da 

variação do PIB do país seguiu o mesmo sentido da variável de mede a razão 

reservas/produção que, por sua vez, sofreu influência da queda na produção natural dos 

reservatórios britânicos. Portanto, pode-se sugerir que o crescimento da economia e do 
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progresso social no Reino Unido ocorreu devido à contribuição de outros setores 

econômicos, principalmente o de serviços, já que se manteve em constante progresso e não 

acompanhou rigorosamente a volatilidade do mercado petrolífero. 

No que consiste aos custos de exploração da BP na Europa, essa variável 

apresentou associação positiva com todos os indicadores socioeconômicos do Reino Unido. 

Entretanto, o grau de associação dessas correlações não se mostrou relevante e, por isso, é 

possível inferir com esse resultado que a contribuição do setor petrolífero não é 

determinante no regimento do comportamento econômico e social da região. A taxa de 

desemprego britânica não revelou associação relevante nem apresentou sentido esperado 

(correlação negativa), logo não há efetivamente relação entre o comportamento da taxa de 

desemprego do Reino Unido com o investimento das empresas petrolíferas em exploração. 

Sabe-se que o setor de serviços do Reino Unido contribui predominantemente para a 

composição do seu PIB e abriga de forma mais acentuada a mão de obra da região, o que 

leva a crer que, por consequência, foi o setor responsável pela recuperação da economia 

britânica.  

Na Noruega, o comportamento dos indicadores socioeconômicos do país seguiu o 

mesmo sentido dos custos de exploração da BP no país. Entretanto, o grau de associação 

com o indicador taxa de desemprego se mostrou muito pouco representativo, revelando não 

existir contribuição dos investimentos da BP no desemprego do país. Em relação ao PIB, o 

sentido e relevância da associação com os investimentos da BP no país demonstraram 

como a sua economia ainda é impactada pelas atividades petrolíferas.  

A receita operacional da BP no Reino Unido apresentou associação negativa com o 

IDH e a variação do PIB da região. Esse resultado evidenciou que a queda na receita da BP 

no Reino Unido não impactou de maneira relevante a economia e a qualidade de vida de 

sua população, que apresentaram comportamento crescente ao longo do período analisado. 

A taxa de desemprego britânica também decaiu por contribuição mais relevante de outros 

setores da economia, o que explica a associação positiva com a receita operacional da BP 

no país.  

Na Noruega, apesar dos seus indicadores socioeconômicos não apresentarem 

associação forte com a receita operacional da BP no país, o sentido das respectivas 

correlações se mostrou consistente com a hipótese de que a receita operacional das 

empresas petrolíferas impacta indiretamente e de maneira positiva a economia e, em 

sentido contrário, a taxa de desemprego, só que em menor intensidade. A associação fraca 

entre a receita operacional da BP na Noruega e o PIB do país demonstrou que a receita das 

empresas impactou de maneira muito pouco representativa a economia do país. 
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Por fim, através das análises de correlação realizadas foi possível verificar que a 

atuação da Total e da BP revelou impactos semelhante na região da África: 

• nenhum país da região apresentou mudanças relevantes na qualidade de 

vida de sua população relacionadas à atuação intensiva das companhias 

estrangeiras de petróleo; 

• a economia dos países mais dependentes da receita estrangeira  do setor 

petrolífero, como a Angola, Nigéria, Congo tem a variação do PIB fortemente 

atrelada à atuação de atividades de exploração e produção em seus países 

• a receita operacional das empresas impactou de maneira reduzida ou nula no 

desempenho econômico dos países africanos; 

• a taxa de desemprego dos países analisados não mostrou estar associada às 

decisões estratégicas tomadas pelas empresas internacionais de petróleo, as 

quais impactaram na intensidade de suas operações regionais; 

• o investimento em exploração pode impactar positivamente na economia de 

alguns países, entretanto em uma escala menor de contribuição quando 

comparada à receita provinda das atividades de extração de petróleo; 

A Argélia apresentou associações menos relevantes com a atuação do mercado 

petrolífero na sua economia, refletidas, possivelmente, pela eficácia de programas que 

incentivaram a diversificação da sua economia. 

Na Europa, a atuação das companhias internacionais de petróleo configurou os 

seguintes cenários: 

• Nenhum país analisado revelou ter seu desenvolvimento social orientado 

pelas atividades petrolíferas na região; 

• As atividades de produção e exploração se mostraram mais relevantes na 

economia da Noruega, apesar de afetar também, em menor escala, as 

economias da França e do Reino Unido, pautadas pelo setor de serviços; 

• Nenhum país apresentou associação direta entre a sua taxa de desemprego 

e a intensidade do volume de investimentos e da atuação das empresas 

internacionais de petróleo na região, nem mesmo a Noruega que usufrui de 

mais benefícios provindos dos recursos petrolíferos; 

• O Reino Unido, apesar de apresentar um grande volume de reservas no Mar 

do Norte e de ter a BP como uma grande exploradora e produtora na região, 

estas atividades não se mostraram determinantes na definição do progresso 

social e econômico da nação. O Reino Unido desfruta de um forte setor de 



 

118 

serviços que sustenta a economia nacional e, que por consequência, 

presume-se um impacto positivo para a qualidade de vida de sua sociedade; 

• A receita operacional das empresas não mostrou estar associada às 

conjunturas econômicas e sociais dos países analisados. Os resultados 

associativos que se apresentaram em grau mais relevantes não condisseram 

com a realidade. 

Como trabalhos futuros identifica-se as seguintes possibilidades: 

• Expandir o escopo das análises contemplando outras empresas e agregando 

outras regiões, a exemplo das Américas que se revelam importantes pela sua 

contribuição significativa na produção mundial de petróleo, incluindo fontes 

não convencionais; 

• Considerar outros indicadores que possam agregar novas perspectivas de 

análise de modo a fornecer uma visão mais ampla do problema; 

• Expandir a análise temporal incluindo outros períodos relevantes para 

mercado de óleo e gás. 
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