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O FIM DO EMBARGO AO CATAR:  

UM NOVO CAMINHO OU VELHOS PROBLEMAS? 

 

Thaís Vieira Kierulff da Costa1 

 

1 AS CIRCUNSTÂNCIAS DO EMBARGO E A ESCALADA DAS 

TENSÕES NO GOLFO  

 

O Golfo da Arábia tornou-se cenário do que muitos chamam de crise em 

05 de junho de 2017, quando Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes 

Unidos – EAU- anunciaram a suspensão de laços diplomáticos e o bloqueio das 

fronteiras com o Catar, que também sofreu embargo econômico2. A medida foi 

atribuída ao apoio catarino a organizações terroristas, à proximidade cordial 

entre os governos do Catar e do Irã e ao envolvimento catarino em assuntos 

internos dos países que anunciaram as sanções. A crise diplomática repercutiu 

em diversos setores, pois implicou não somente a interrupção de negócios entre 

o Catar e os países vizinhos como também de medidas conjuntas nas áreas de 

transporte educação e a separação de famílias3 de cidadãos com passaportes de 

países diferentes (GULF-QATAR CRISIS: YOUR...,2017).  

Além do embargo, diversos países árabes, sob liderança saudita, 

apresentaram uma série de requisitos4 para que as medidas restritivas sobre o 

Catar cessassem. O primeiro e principal deles é o arrefecimento de relações 

 
1 Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Membro 

pesquisador do GEOMM (Grupo de Estudos do Oriente Médio e Magreb). 
2 Países como Comores, Chade, Djibuti, Jordânia e Niger anunciaram não a suspensão, mas a redução das 

interações com o Catar. Ao longo de 2017 e até o início de 2018, inclusive, Chade e Jordânia retomaram e 

mostraram-se dispostos a aprofundar relações bilaterais com o país do Golfo (GULF-QATAR CRISIS: 

YOUR...,2017). 
3 O embargo acarretou o retorno de cidadãos catarinos nos países bloqueadores para Doha e a volta de 

cidadãos de países bloqueadores no território do Catar aos seus países de origem. Como milhares de 

cidadãos catarinos são casados com estrangeiros, há diversas famílias de plurinacionais espalhadas pelo 

Golfo, e o embargo acabou separando-as por tempo indeterminado (QATAR: BEYOND THE 

BLOCKADE..., 2018). 
4 Foram apresentados ao todo 13 requisitos. Segundo um deles, o governo do Catra deveria também 

interromper ingerências na política interna da Arábia Saudita, do Egito, do Bahrein e dos Emirados árabes 

Unidos, interrompendo as comunicações com os setores de oposição nesses países. Também foi demandado 

o pagamento de compensações pelas perdas humanas e financeiras decorrentes da política catarina adotada 

nos últimos anos. Outrossim, o governo do Catar deveria alinhar suas políticas militares, sociais, políticas 

e econômicas com outros países do Golfo e demais países árabes de acordo com acordo firmado com a 

Arábia Saudita em 2014. Para que o bloqueio tivesse fim, as demandas deveriam receber em 10 dias a 

concordância do governo do Catar, que deveria aceitar também audições para assegurar o cumprimento dos 

compromissos por um período de dez anos (ARAB STATES ISSUE ...,2017) 



diplomáticas com o Irã, de modo que o comércio entre os dois países esteja em 

concordância com as sanções internacionais ao governo de Teerã e ainda não 

coloquem em risco a segurança dos membros do Conselho de Cooperação do 

Golfo -CCG-. Não obstante, foi requisitado a ruptura de vínculos5 entre o Catar e 

“organizações sectárias, terroristas e ideológicas”, incluindo Irmandade 

Muçulmana, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Fateh al-Sham e Hezbollah e outros 

grupos e indivíduos assim classificados pelos proponentes do embargo. Acresce 

que as demandas abarcam também a retirada da base militar turca do território 

catarino e o fechamento da rede de notícias Al Jazeera, suas afiliadas e outros 

meios de comunicação6 patrocinados direta ou indiretamente pelo governo do 

Catar (ARAB STATES ISSUE ...,2017).  

A crise teve origem a partir de interpretações divergentes acerca dos 

eventos da Primavera Árabe, visto que, diferentemente de seus vizinhos do Golfo, 

de posicionamento historicamente mais conservador7, o Catar se posicionou 

favoravelmente a mudanças de regime na região (THE QATAR CRISIS, 2017). 

Sua escalada pode ser atribuída à repercussão cada vez maior na mídia, em 

especial dentro da região (SAUDI ARABIA- QATAR ..., 2021). A imprensa saudita 

resgatou momentos de escalada das tensões entre o Catar e seus vizinhos desde a 

década de 1990, incluindo disputas lindeiras com a Arábia Saudita em 1992 8, 

para relacioná-los diretamente ao embargo de 2017 e demonstrar que os 

problemas se segurança na região tinham envolvimento catarino (SAUDI 

ARABIA- QATAR ..., 2021).  

Não obstante, foi lembrada e retirada de embaixadores de Doha em 20029, 

por descontamento com a cobertura da mídia catarina e no ano de 201410, por 

 
5 Por ruptura de vínculos, entende-se a suspensão de apoio financeiro a grupos e a retirada ou negação de 

cidadania catarina a indivíduos classificados como terroristas (ARAB STATES ISSUE ...,2017). 
6 São alguns deles: Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen and Middle East Eye (ARAB 

STATES ISSUE...,2017). 
7 Por posicionamento conservador, entenda-se um posicionamento voltado para a autopreservação, que gera 

uma solidariedade entre as monarquias do Golfo para se manter no poder e evitar a substituição de seus 

aliados. Por esse motivo, desde 2011 eles tiveram envolvimento nos acontecimentos no Egito, Iêmen, Síria, 

Líbia, casos em que os interesses do Catar se chocaram com os de Arábia Saudita e EAU (THE QATAR 

CRISIS, 2017). 
8 A disputa fronteira entre Catar e Arábia saudita no ano de 1992 resultou em diversas mortes (SAUDI 

ARABIA-QATAR ..., 2021). 
9 Entre 2002 e 2008, a Arábia Saudita retirou seu embaixador de Doha em razão do descontentamento com 

a cobertura da Al Jazeera sobre o governo de Riad (SAUDI ARABIA-QATAR ..., 2021). 
10 Nessa ocasião, Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos retiraram seus embaixadores de Doha 

por não concordarem com a proximidade entre o governo do Catar e a Irmandade Muçulmana (SAUDI 

ARABIA-QATAR ..., 2021). 



discordância quanto ao apoio do governo catarino à Irmandade Muçulmana 

(SAUDI ARABIA- QATAR ..., 2021). Tudo isso denota um esforço liderado por 

políticos sauditas e emiradentes para descredibilizar o governo de Doha, acusado 

de apoiar grupos sectários na Arábia Saudita e organizações terroristas por toda 

a região, com intuito de promover instabilidade (SAUDI ARABIA- QATAR ..., 

2021). Tais acusações, que implicam violação da soberania de países vizinhos, 

foram inicialmente potencializadas pelo alinhamento entre Arábia Saudita, EAU 

e a administração Trump, então vigente nos EUA, o que também contribuiu para 

que o embargo assumisse contornos de crise (SAUDI ARABIA- QATAR ..., 2021, 

THE QATAR CRISIS, 2017). 

Em meio ao embate de narrativas, o governo do Catar não aceitou as 

demandas, negou todas as acusações e classificou as condutas dos vizinhos como 

violações dos Diretos Humanos11. O impasse persistiu e em 2018 além do 

embargo, as tensões foram incrementadas pela detenção do sheik catarino 

Abdullah bin Ali nos Emirados Árabes no dia 15 de janeiro daquele ano.  Segundo 

relatos de familiares, Ali desembarcou no Kuwait vindo dos Emirados árabes 

Unidos em uma cadeira de rodas após a divulgação de um áudio no qual atribuiu 

a crise diplomática no Golfo aos interesses de elites locais nas riquezas e recursos 

do Catar. Com o acirramento das tensões nos meses seguintes, o governo do Catar 

determinou em 27 de maio de 2018 a proibição da venda de produtos oriundos 

dos países responsáveis pelo embargo. A resposta a essa atitude veio do governo 

do Bahrein, que acusou o governo do Catar de prolongar a crise ao concentrar 

seus esforços mais na articulação com aliados ocidentais do que em negociações 

com países do Golfo (GULF- QATAR CRISIS: ALL...,2018). 

 

2 OS INTERESSES E MOTIVAÇÕES POR TRÁS DO BLOQUEIO  

 

O embargo ao Catar por mais de três anos decorre de uma série de jogos 

envolvendo os países árabes, mais precisamente os atores do Golfo estão 

 
11 Essa retórica continuou a ser usada nos últimos meses. Na primeira quinzena de maio de 2018, o Comitê 

Nacional de Direitos Humanos do Catar condenou a prisão de dois cidadãos do país em território 

estrangeiro- de Nawaf Talal Rashid por autoridades sauditas e de Mohsen Saleh Saadoun al-Karbi na 

fronteira com o Iêmen. Em 04 de junho, o presidente do Comitê, Ali bin Samikh al-Marri, conclamou a 

comunidade internacional a condenar o embargo imposto ao Catar, classificado por ele como irresponsável 

e ilegal. “Continuaremos nossa mobilização até que a injustiça (o embargo) seja suspensa e não pouparemos 

esforços para que esses países (Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes Unidos) sejam 

criminalmente responsabilizados”, declarou Marri (GULF- QATAR CRISIS: ALL...,2018). 



envolvidos. Sua compreensão, portanto, requer a identificação dos interesses da 

Arábia Saudita, dos EAU e do próprio Catar. Nos dois primeiros países, há que se 

ressaltar o papel de governantes que tomam decisões de política externa sem a 

cautela e o conservadorismo de seus antecessores. Nos EAU, o príncipe 

Mohammed bin Zayed Al Nahyan não somente consolidou a preponderância do 

emirado de Abu Dhabi a nível nacional como também vem levando a iniciativas 

para ampliação da importância estratégica e econômica de seu país. Entre os 

sauditas, o príncipe Mohammed bin Salman obteve maior participação política 

com a ascensão de seu pai ao poder em 2015 e demonstra a intenção de ampliar 

a influência da Arábia Saudita para além do Golfo (MILLER,2018).  

Vale ressaltar que essas são as duas maiores economias do Golfo, o que 

lhes confere peso substancial em iniciativas de integração regional 

(OLIVEIRA,2013). Os EUA, por exemplo, usam isso a seu favor ao tomar para si 

o papel de veto player no âmbito do CCG (OLIVEIRA,2013). A Arábia Saudita, 

como guardiã dos lugares santos e maior potência econômica regional, sustenta 

um posicionamento de busca por liderança que caracteriza mais uma tentativa de 

evitar que um Estado assuma a liderança isolada da região do que em assumir as 

responsabilidades advindas da hegemonia (FERABOLLI,2013). Juntos, os dois 

países formam uma díade que vem tentando substituir o modelo eminentemente 

defensivo no qual a integração entre os países do Golfo está alicerçada por uma 

postura um pouco mais ofensiva e proativa, para o que a política externa do Catar 

representa um obstáculo (MILLER,2018).  

 Já o Catar, apesar de ser menos populoso, menos extenso e ter capacidades 

militares limitadas em relação a seus vizinhos, vem se mostrando uma potência 

emergente tanto no Oriente Médio quanto a nível internacional. A estabilidade 

política, a redistribuição de renda e a ausência de fricções internas lhe dão 

vantagem na projeção de seus interesses a nível regional. Um item de agenda que 

vem ganhando importância em sua política externa é a segurança como meio para 

superação de vulnerabilidades, bem como a formação de alianças estratégicas 

com vizinhos e pelo mundo, inclusive com os EUA. Desde 2011, o país vem 

intervindo de maneira cada vez mais direta em conflitos regionais, em detrimento 

da postura neutra anterior. Durante os protestos na Líbia há dez anos e agora 

durante a guerra civil na Síria, o governo catarino demonstra apoio a grupos de 

oposição. Essas ações são parte de uma estratégia de política externa que visa 



projetar o país, conferindo-lhe maior relevância dentro e fora da região 

(FELSCH,2016).  

Fica claro, então, que no CCG, coexistem interesses variados, que 

decorrem da inscrição de preferências de elites políticas nacionais na 

organização. A participação da Arábia Saudita no Conselho, reconhecido como 

uma esfera multilateral de influência, segue prioridades políticas, uma vez que, 

além da assegurar a segurança interna, o país tem em vista a manutenção ou 

incremento de sua posição na região, fazendo frente à influência do Irã. Disso 

deriva um envolvimento multifacetado no Conselho, que ultrapassa as tentativas 

de convergir as políticas externas dos países do Golfo no intuito de equilibrar a 

balança de poder regional. O peso econômico saudita, por exemplo, serve de 

fomento para iniciativas de coordenação econômica e financeira. No que 

concerne à segurança, a postura saudita é avessa a conflitos com vizinhos do Golfo 

e de preferência por acordos bilaterais, às vezes suados para a liderança do país 

na região. (OLIVEIRA,2013). 

   Em relação aos demais membros, percebe-se que Kuwait, Catar, Bahrein 

e Emirados Árabes Unidos concentram seus esforços na esfera econômica, na 

qual o CCG registrou mais avanços em sua existência. Nas interações econômicas, 

entretanto, é evidente a formação de duas coalizões, com as economias menores 

se mobilizando em prol de maior integração, inclusive de uma união monetária, 

tendo em vista a ampliação de investimentos e a diversificação da cadeia 

produtiva; e os EAU rejeitando a adoção de uma moeda única, visando assegurar 

a própria soberania e fazer contraponto à influência saudita. Omã, por sua vez, 

direciona sua participação para a cooperação no setor militar, com base na 

percepção da militarização e de incrementos na segurança como necessários para 

a contensão de ameaças regionais (OLIVEIRA,2013). 

 

3 AS REPERCUSSÕES DO EMBARGO E O FIM DA CRISE  

 

Uma vez estabelecido o embargo, analistas econômicos manifestaram a 

expectativa de uma desaceleração dos fluxos comerciais e de investimentos na 

região nos anos seguintes, dificultando a contração de num momento em que os 

países componentes tentavam lidar com a queda nos preços do petróleo 

(ECONOMIC IMPACT OF ..., 2017). Além disso, esperava-se que os efeitos 



adversos do prolongamento da disputa provavelmente se ramificassem pelo 

Oriente Médio, sobretudo por membros do CCG, que apesar da pouca 

interdependência econômica, poderiam sofrer com a redução de crédito junto a 

bancos estrangeiros (ECONOMIC IMPACT OF ..., 2017). No Catar, entretanto, 

isso não aconteceu, pois o emir do país, Tamim bin Hamad Al Thani, liderou um 

esforço para inserção de mais recursos12 na economia nacional, mantendo-a em 

crescimento e promovendo sua diversificação (GENGLER, 2021). Essa conduta 

acabou fortalecendo a posição dele, unindo a população em torno dele como 

reação aos esforços externos para desqualificar sua pessoa e sua administração 

(GENGLER, 2020).  

Acresce que além da argumentação contra o embargo na mídia, por meio 

sobretudo da Al Jazeera, e perante a Corte Internacional de Justiça -CIJ-, houve 

tentativa de suas relações com outro país da região, o Kuwait, por meio de 

arranjos cooperativos nas áreas de esporte- tendo em vista inclusive a realização 

de grandes eventos como a 23 ª Copa do Golfo e a Copa do Mundo de 2022- e 

defesa- mais precisamente a aproximação entre as Forças Armadas do Catar e o 

comando militar do Kuwait -. No setor militar, também foram registradas ações 

de cooperação com Turquia, por meio do desdobramento de forças navais e 

terrestres turcas para o território catarino e realização de um fórum para 

incremento do comércio bilateral e criação de mecanismos de facilitação do 

transporte via Iraque e Irã (GULF- QATAR CRISIS: ALL...,2018). 

Outrossim, o governo de Doha pôde dar continuidade à sua política de 

garantia da própria soberania e pela manutenção de sua ascensão nos últimos 

anos por meio de articulações nos planos diplomático, econômico, militar e 

sociocultural (FELSCH,2016). Isso levou à assinatura de acordos de vendas de 

armamentos com França, Itália e Reino Unido logo no primeiro ano do embargo, 

além de um acordo de cooperação com os EUA para cooperação no combate ao 

financiamento ao terrorismo (QATAR CRISIS: ONE YEAR ..., 2018). A ampliação 

de alianças teve em vista o balanceamento de poder, porém não eclipsou as 

tentativas da administração do Catar de promover a autossuficiência do país ao 

 
12 Estima-se que foram utilizados U$ 335 bilhões do fundo soberano do Catar para manter a liquidez dos 

bancos e evitar a desvalorização da moeda do país. Ademais, o governo deixou de fazer as reformas fiscais 

acordadas dentro do CCG, em razão do cálculo do governo de que quaisquer mudanças econômicas de 

cunho mais austero não seriam bem recebidas pela sociedade civil, que então deixaria de apoiar a 

administração de Doha (GENGLER, 2020).  



incentivar a indústria e agricultura nacionais, substituindo assim os itens que 

eram majoritariamente importados (QATAR: BEYOND THE BLOCKADE..., 

2018).  

A reorientação da política doméstica do Catar e a consistência em sua política 

externa fizeram com que os temores iniciais de desabastecimento fossem 

descartados e ainda acabou fortalecendo o sentimento nacional catarino em torno 

da figura do emir Tamim bin Hamad Al- Thani (IS THE GULF CRISIS ..., 2019).  

A partir disso, foram realizadas nos últimos quatro anos reformas que, segundo 

o Fundo Monetário Internacional, foram fundamentais para que a economia e 

seu sistema de saúde catarinos não fossem mitigados pela pandemia de COVID-

19 (IMF STAFF CONCLUDES ..., 2020). Menos dependente e mais unido, o 

Catar, que tem projetado um crescimento econômico de 2,7% para 2021, ampliou 

sua margem de manobra e, após tentativas de mediação dos EUA e do Kuwait, 

engajou-se nas negociações para o fim do embargo na Cúpula do CCG em janeiro 

de 2021 (IMF STAFF CONCLUDES ..., 2020IS THE GULF CRISIS ..., 2019; 

RAMANI, 2021).   

A crise entre os países do Golfo foi resolvida dentro do próprio CCG, que 

foi o mais afetado pelo impasse dos últimos anos. Arábia Saudita, Bahrein, EAU 

e Egito concordaram em levantar o embargo e retomar relações diplomáticas com 

o Catar, que em troca retirou a queixa contra os EAU por isolamento econômico 

na Organização Mundial do Comércio -OMC- (RAMANI, 2021). Tal medida, 

entretanto, foi motivada não por concessões das partes, mas pelo temor do 

governo saudita de reverter o desgaste de sua imagem13 perante o novo presidente 

dos EUA, Joe Biden (RAMANI, 2021).  Acresce que, além de as fricções entre os 

membros do Conselho aterem sido totalmente resolvidas e a sociedade civil, e não 

apenas as elites políticas, foi afetada pelo embargo, gerando uma animosidade e 

desconfianças que levaram algum tempo para arrefecer (RAMANI, 2021 

(ULRICHSEN, 2021). O quadro para os próximos anos é complexificado pelo fato 

que, apesar dos esforços pela diversificação econômica, os países do CCG 

continuam majoritariamente dependentes de petróleo e gás, cujos preços 

 
13 Durante o período do embargo, seus proponentes tiveram que lidar com outros problemas além da crise 

diplomática. O envolvimento de uma coalizão árabe na guerra civil no Iêmen -e toda a crise humanitária 

daí decorrente- e as acusações de envolvimento do príncipe saudita Mohammed Bin Salman no assassinato 

do jornalista Jamal Kashoggi em Istambul comprometeram a imagem internacional da Arábia Saudita e dos 

Emirados Árabes Unidos (IS THE GULF CRISIS ..., 2019).  



apresentaram tendência de queda nos últimos meses 14 (GULF STATES SHOW..., 

2019).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diferentemente do que os proponentes do bloqueio esperavam, as 

restrições impostas ao Catar não implicaram isolamento político ou declínio 

econômico do país. Na verdade, a ampliação das alianças e a as reformas em sua 

economia só contribuíram para o incremento da posição do Catar no plano 

internacional, dando-lhe, inclusive, maior poder de barganha dentro do CCG. 

Não obstante, o acordo assinado com os EUA para coordenação no combate ao 

financiamento ao terrorismo tirou credibilidade das acusações de apoio a grupos 

terrorista e contribuição para a instabilidade regional. Em decorrência disso, as 

demandas dos países bloqueadores -que tiveram suas imagens desgastadas -

foram ignoradas durante os 43 meses de embargo e retiradas sem nunca terem 

sido amplamente debatidas.   

É preciso destacar o papel da mídia em todo esse processo. Se as acusações 

que legitimaram o embargo foram difundidas por redes de notícias sauditas e 

emiradentes, ressaltando disputas anteriores e desqualificando o governo do 

Catar, a resposta catarina veio por meio da Al Jazeera, que cobriu os efeitos do 

embargo constante e detalhadamente desde 2017. Isso ajudou a prolongar o 

impasse, mas também foi o ponto de partida para que o governo de Doha pudesse 

reorientar sua política e assim dispor os recursos necessários para manter o 

crescimento e ainda continuar diversificando a economia. Nesse contexto, o emir 

do Catar encabeçou um processo de fortalecimento do sentimento nacional em 

seu país, ao passo que outras lideranças política do Golfo tiveram que lidar com 

outros problemas, gerando um desgaste que foi determinante que as negociações 

para o fim do embargo em janeiro de 2021 fossem levadas a cabo.  

Se o Catar saiu fortalecido, não se pode dizer o mesmo a respeito do 

Conselho de Cooperação do Golfo. Não é a primeira vez, e que o bloco é colocado 

 
14 A agência Moody’s projeta que, se o preço do barril de petróleo permanecer U$ 55 nos próximos meses, 

a produção de hidrocarbonetos continuará tendo a maior participação na formação do PIB dos países do 

Golfo. Isso tem repercussões no sistema tributário, uma vez que a indústria petrolífera contribui com a 

maior parte dos impostos direto, enquanto os demais setores recebem diversos incentivos fiscais (GULF 

STATES SHOW..., 2019). 



a prova, porém a turbulência iniciada em 2017 apresenta duração, formalidade e 

repercussões sociais sem precedentes nas articulações na região do Golfo. Para 

um bloco que se propõe a promover a integração em diversos níveis entre seus 

membros, o distanciamento entre eles coloca em risco os objetivos estabelecidos 

em sua fundação e gera a possibilidade de estagnação da instituição enquanto 

ator promotor de arranjos cooperativos. Ainda na fase de união aduaneira, o 

bloco não se tronou mais coeso e acumula desafios para enfrentar nos próximos 

anos, sendo o maior deles o cenário de competição e desconfiança entre seus 

membros.  
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