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Abstract. American  businessman  John  Davison  Rockfeller  was  one  of  those
responsible for creating two important institutions in the business world. One of the
good, a philanthropy and the other not so much, the cartels. Also founder of the
first major oil company in history, Standard Oil, Rockfellar has combined, during his
entire life,  two apparently  opposite  attitudes.  On the one hand,  he has always
contributed to a church and other charities, and on the other hand, he has made
use of unethical practices, such as threats, secret deals and anything to eliminate
competition.
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Resumo. O  empresário  norte-americano  John  Davison  Rockefeller  foi  um dos
responsáveis por criar duas importantes instituições do mundo dos negócios. Uma
do  bem,  a  filantropia,  e  a  outra  nem  tanto,  os  cartéis.  Também  fundador  da
primeira  grande  petroleira  da  história,  a  Standard  Oil,  Rockefeller  combinou,
durante toda sua vida, duas atitudes aparentemente opostas. Por um lado, sempre
contribuiu  com a igreja e outras instituições de caridade,  e por  outro lado,  fez
fortuna utilizando práticas antiéticas, como ameaças, acordos secretos, e qualquer
coisa para eliminar a concorrência. 

Palavras-chave: Rockefeller; Petróleo; Bilionário.

1.Infância 

John D Rockefeller, nasceu em 8 de julho de 1839, em Richford no estado de Nova Iorque,
teve uma infância considerada difícil,  vindo de uma família humilde, onde o pai não era
presente devido a sua vida de ambulante no interior. Para ajudar no sustento da sua família,
vendia balas caseiras para as outras crianças e também de engraxate.



Figura 1: John D
Rockefeller, aos 18 anos.

Seu pai mesmo pouco presente ainda o ensinou a ser mais esperto que as outras pessoas,
assim com o pouco de dinheiro que sobrava das vendas de balas e de engraxate, guardava
para ir a cafés e restaurantes da cidade, onde olhava e tentava escutar as pessoas bem-
sucedidas da cidade, assim ele acabava aprendendo sobre os pensamentos dos mais ricos.

Desde  pequeno  se  interessou  por  matemática  e  música,  principalmente  na  área  de
matemática contábil, e com dezesseis anos entrou como assistente em uma contabilidade,
onde trabalhava longas horas diárias com prazer, e aprendeu todos os métodos contábeis,
principalmente na área de custo de transporte, que acabou sendo muito útil no futuro. 

2.Primeiro Negócio 

Em 1859, abriu seu primeiro negócio. Ao lado do sócio Maurice B. Clark, levantou US$ 4 mil
e começou a atuar no comércio de alimentos no atacado.  Quatro anos depois,  os dois
decidiram mudar de ramo e se associaram ao químico Samuel Andrews para construir uma
refinaria  de  petróleo  na  cidade  de  Cleveland,  que  foi  inaugurada  em 1863.  Dois  anos
depois, Rockefeller comprou a parte de Clark na refinaria por US$ 72.500, o que o colocou
em uma posição de comando dentro da empresa.

3.Rei do Petróleo

Rockefeller assumiu o comando da refinaria em um momento estratégico. O óleo de baleia,
usado  como  combustível  na  época,  estava  muito  caro,  o  que  abriu  espaço  para  a
exploração de novas fontes de energia. Com o fim da Guerra Civil Americana, em 1865, o
petróleo despontou como um recurso vital para a expansão da economia norte-americana
rumo  ao  Oeste,  por  meio  da  construção  de  ferrovias  e  de  indústrias  movidas  pelo
combustível.  O empresário soube aproveitar as oportunidades.  Tomando empréstimos e
reinvestindo os lucros na empresa, Rockefeller se tornou proprietário da maior refinaria de
petróleo do mundo. Em 1882, os advogados de Rockefeller criaram uma forma inovadora
de centralizar o controle das várias empresas que formavam o império do empreendedor: a
criação  de  um  truste,  grupo  que  controla  diversas  empresas  de  um  mesmo  setor,
estabelecendo  um  monopólio  sobre  o  ramo,  controlando  preços  e  impedindo  o
desenvolvimento de qualquer tipo de concorrência.



Figura 2: Rockefeller,em 1885.

4.Stand Oil

5 anos após o fim da guerra civil americana ele abriu uma nova empresa, a Standard Oil,
que nos anos seguintes se tornaria a administradora de praticamente todas as refinarias e
transportadoras de petróleo dos Estados Unidos. Foi nessa época que Rockefeller passou a
adotar práticas mais agressivas para aumentar a participação de sua empresa no mercado. 

Figura 3: Rockefeller e o simbolo da Standard Oil.

O próprio nome já se dava a entender que rockefeller queria padronizar o óleo americano, e
além  de  padronizar  Rockefeller  continuou  comprando  refinarias  concorrentes  e
pressionando por descontos para o embarque de seu petróleo para ganhar da concorrência.
Também fez acordos secretos, até com inimigos declarados, que o beneficiam, a Standard
Oil  Trust  inaugurou  a  era  das  megacorporações.  Apenas  nove  pessoas,  incluindo
Rockefeller, comandavam 41 companhias.

4.1.Além da América 

Nos  Estados  Unidos,  o  império  de  Rockefeller  incluía  20  mil  poços  domésticos,  4  mil
quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões-tanque e mais de cem mil funcionários. Mas a partir
da  década  de 1880,  novas  descobertas  na  Rússia  e  na Ásia  começaram a  desafiar  a



proeminência da indústria norte-americana do petróleo. Nesse contexto, Rockefeller,  que
chegou a refinar 90% do petróleo mundial  abriu mão de controlar 100% de todo o óleo
disponível  no planeta. Mas nem por isso ele abriu mão de começar a atuar na Europa,
tornando-se uma das primeiras multinacionais modernas. Ainda nessa época, o empresário
inovou ao tentar  influenciar  o preço do petróleo bruto,  exercendo o controle indireto ao
alterar  as  taxas  de  armazenagem  de petróleo  para  atender  às  condições  de mercado.
Também passou a ordenar a emissão de certificados de petróleo armazenados em seus
dutos, que muitas vezes eram alvo de especulação.

Figura 4: Desenho ilustrando o
monopólio de Rockefeller.

5.Fase Final

No pôr  do sol  da vida ele  intensificou uma atividade à qual  se dedicou desde cedo:  a
filantropia. Rockefeller financiou diversas universidades, como Yale, Harvard e Columbia,
entre outras, além de financiar projetos em várias outras áreas, como educação, saúde e
artes. Finalmente, em 1913, ele criou a Fundação Rockefeller, até hoje uma das maiores e
mais importantes instituições filantrópicas do mundo.

Figura 5: Rockefeller com sua família.
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