
Arábia Saudita Quer Estabilizar o mercado de Petróleo   

Quando o ministro do petróleo da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman (AbS), realizar a sua sexta 

videoconferência com os homólogos de 22 países, na próxima semana, a sua maior preocupação não 

será apresentar novos esquemas para fazer o mercado subir, mas evitar que o grupo não produza 

mais petróleo do que deveria nos preços actuais, escreve a Reuters.  

Desde que assumiu o cargo há um pouco menos de dois anos, cada reunião da Opep+ presidida por 

AbS – congregando os 13 membros da Opep e 10 aliados externos liderados pela Rússia – começa com 

pedidos de cotas de produção significativamente maiores.   

Ele habilmente se desvencilha de cada uma delas, lembrando aos defensores dos aumentos no grupo 

que existe algo mais importante do que isso: o preço do barril em si. Além, evidentemente, da procura 

e da participação do mercado.  

Em virtude dos esforços despendidos por AbS, a adesão da Opep+ aos cortes de produção liderados 

pelos sauditas atingiu a incrível marca de 122% desde a destruição da demanda pela Covid, 

responsável por fazer o barril atingir a cotação negativa de US$40 em abril de 2020.  

Eu digo “incrível” porque quem acompanhou a Opep durante grande parte dos últimos 60 anos 

conhece seu histórico de “trapaças” no que se refere às cotas de produção.   

E, apesar de os russos só terem começado a trabalhar seriamente com o cartel há cinco anos, 

acabaram se tornando os novos vilões pela superprodução dentro da aliança Opep+.   

Alexander Novak, ministro do petróleo, habilmente pressiona AbS contra a parede em relação às cotas 

em cada reunião da Opep+, antes de sair com um acordo aparentemente mais satisfatório a Moscou 

do que a Riad.  

De facto, o colapso do mercado de petróleo em 2020 foi desencadeado pela pública e vergonha 

dissolução dos entendimentos entre sauditas e russos sobre a produção, um pouco antes da 

pandemia.   

Desde então, o maior fardo dos cortes da Opep+ tem recaído sobre os ombros de Riad, embora AbS 

mereça crédito por determinar limites de produção aos outros 22 membros da coalizão e garantir seu 

cumprimento. 


