


  

 

  
 
 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DEDICADA AO 

OPERADOR NALZIR SILVA, 23 ANOS 

Operário terceirizado, morreu em 6 de junho de 2012, numa sonda em Araçás, Bahia.  

 

Desde 1995 já morreram 315 operários em acidentes de trabalho na Petrobras. 80% terceirizados.  

 

Um acidente fatal a cada 20 dias nos últimos 18 anos. 

  

A morte de Nalzir, terceirizado da Petrobras, trabalhador de grupo multinacional, demonstra que 

precarização, terceirização,  privatização e desnacionalização andam de mãos dadas. 



  60 ANOS DE PETROBRAS:  

03 de outubro de 2013 

Trabalhadores tornaram a Petrobras na quarta maior 

petroleira do mundo. 

 

Governo e multinacionais dilapidam patrimônio público 

a serviço dos interesses privados. 

 

Única forma de recuperá-la: 

 

“PETROBRAS 100% ESTATAL, SOB CONTROLE DOS 

TRABALHADORES” 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

10 de abril de 2010 

  
"Não permitirei, se tiver forças para isto, que o patrimônio nacional, representado por suas riquezas naturais e suas empresas 

públicas, seja dilapidado e partido em pedaços. Tenham certeza de que nunca, jamais me verão tomando decisões ou assumindo 

posições que signifiquem a entrega das riquezas nacionais a quem quer que seja".  

Discurso de Dilma no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em 10 de abril de 2010  

  

14 e 15 de maio de 2013: entrega do patrimônio público na 11ª. rodada de leilão 

  

  

Outubro de 2013:  

Leilão do Campo de Libra, o maior do pré-sal. Vai ser em Brasília com a presença da Dilma. Tem reserva 

recuperável de 8 a 12 bilhões de barris (dois terços das reservas brasileiras), em 10 anos será o maior 

campo produtor do Brasil. Valor estimado em aproximadamente US$ 1,2 trilhão de dólares.  

 

governo do PT quer entregar maior campo de petróleo do pré-sal para multinacionais. 

Vamos barrar: campanha forte até outubro, utilizar datas chave como o dia 7 de setembro e dia 3 de 

outubro de 2013 (60 anos da Petrobras). 

A Petrobras, orgulho do povo, fortalecida durante 45 anos como estatal, 

está sendo dilapidada, explorada, leiloada e privatizada aos pedaços nos 

últimos 15 anos. 



   A ONDA NEOLIBERAL NO BRASIL 
Primeiro: privatizações, perda da soberania, desnacionalização, recolonização do mundo 

 
Privatizações perda da soberania sobre indústria de base (exceto Petrobras) foi privatizada e desnacionalizada. 
Burguesia nacional se vendeu ao capital internacional 
 
Uma indústria forte, estatal foi vendida às multinacionais: conversão do Brasil (e América do Sul) em grande 
produtor de alimentos, energia e matérias primas. Exemplo: Vale, aplica apenas 1% em siderurgia. Exporta 
minério, volta como trilho.  

Privatização rimou com 

desnacionalização: As 

transnacionais dominam a 

economia brasileira: 100% das 

montadoras, 92% do setor 

eletroeletrônico, 75% das 

autopeças, 74% das 

telecomunicações, 68% do 

setor farmacêutico, 60% da 

indústria digital, 57% do setor 

de bens de capital, 50% na 

siderurgia e metalurgia e 47% 

na petroquímica.  

 

30 empresas o agronegócio, 

70% destas empresas são 

multinacionais.  



   A ONDA NEOLIBERAL NO BRASIL 

Segundo: superexploração dos trabalhadores do mundo precarização, terceirização e arrocho  
 
A entrada de 1 bilhão de novos trabalhadores no mercado mundial (China, URSS e Leste Europeu) 
comprimiu salários do mundo: regra foi precarização geral, redução salarial e terceirização. 
 
Fechamento de empresas na década de 1990 e privatizações, diminuiu pela metade o salário no Brasil. 
 

Precarização do emprego 

e da terceirização: entre 

2000 e 2010, foram criados 

20 milhões de postos de 

trabalho formais com 

salários de até 1,5 salário 

mínimo e, no mesmo 

período, foram perdidos 4 

milhões de empregos de 3 

salários mínimos para 

cima.  

Por isso, na Petrobras deu 

um salto na terceirização e 

não convocam os 

aprovados em concurso. 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

PETROBRAS: QUARTA MAIOR PETROLEIRA, 

DÉCIMA MAIOR EMPRESA DO MUNDO 

Esforço de 60 anos dos trabalhadores e povo brasileiro. Pesquisa no fundo do mar levou a 
descoberta do pré-sal.  
 
Criação de rede de fornecedores nacionais de 5 mil empresas que dava conteúdo nacional 
de 90%. 

 
Corpo de profissionais qualificados, recebendo salários bons. 
 
Papel social: lucros voltavam na forma de investimentos. Royalties a 10% Vale paga 2%. 
 
Representa 6,5% do PIB do país, acima do peso da construção civil (5% do PIB). 

As Maiores Empresas do Mundo em 2012 – Revista Forbes 

Rank Empresa País Vendas Lucro Patrimônio Valor 

1  Exxon Mobil Estados Unidos $433.5 B $41.1 B $331.1 B $407.4 B 

4  Royal Dutch Shell Holanda $470.2 B $30.9 B $340.5 B $227.6 B 

7  PetroChina China $310.1 B $20.6 B $304.7 B $294.7 B 

10  Petrobras Brasil $145.9 B $20.1 B $319.4 B $180 B 

11  BP Reino Unido $375.5 B $25.7 B $292.5 B $147.4 B 

12  Chevron Estados Unidos $236.3 B $26.9 B $209.5 B $218 B 

15  Gazprom Russia $117.6 B $31.7 B $302.6 B $159.8 B 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

Reservas brasileiras estão estimadas em 16,4 bilhões de barris. Com as descobertas do pré-sal deve 

chegar a 100 bilhões de barris. Considerando um preço médio de US$ 90,00 o barril (projeção da 

Petrobras no Plano Estratégico até 2020) teríamos uma riqueza no valor de US$ 9 trilhões de dólares.  

 

Para comparação, representa todo o investimento realizado (FBCF) na economia brasileira por 20 

anos. Garantia de crescimento chinês do Brasil 20 anos. 

 

O imperialismo vai manter a matriz energética baseada no petróleo e gás porque movimenta 

indústrias fundamentais no mundo: a petroleira e automobilística.  

 

Agora vão explorar gás de xisto, águas profundas, etc.  Multis já começam a dominar produções 

alternativas como o etanol: setor está dominado pela Cosan/Shell, Louis Dreyfus, ETH - japoneses e 

Odebrecht, Guarani -Tereos francesa em maioria com minoria da Petrobras - e Bunge. 

 

Em discurso no dia 1 de abril de 2013, Graça Foster previu que o "negócio petróleo" tem vida longa 

no mundo e deve durar mais 50 a 60 anos. 

 
Pré-sal brasileiro é um dos poucos lugares aonde as grandes petroleiras podem comprar reservas de 

petróleo no mundo hoje. Por isso, virão com tudo para o leilão em outubro. 

 

PETROBRAS: GIGANTE PELO ESFORÇO 

DE SEUS TRABALHADORES 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

De acordo com o Relatório da Petrobras de 2012, o custo médio de 

produção em 2012, foi de US$ 13,92/boe. Considerando este custo 

para produzir toda a reserva de 100 bilhões de barris, gastaríamos US$ 

1,3 trilhão de dólares e arrecadaríamos US$ 9 trilhões de dólares, 

portanto, renderá um excedente de riqueza equivalente a US$ 

7,7 trilhões de dólares. 

  

Fazendo estas contas anualmente, em valores de 2012, temos uma 

produção de 2 bilhões de barris a US$ 100 dólares dá US$ 200 bilhões 

de dólares. O custo de produção é, mais ou menos, de US$ 28 bilhões.  

 

Teríamos um excedente anual de US$ 172 bilhões de dólares, 

dinheiro suficiente para garantir os investimentos na Petrobras e ainda 

sobrar para um plano de desenvolvimento econômico do Brasil.  

 

Para se ter uma ideia esse valor é superior a todos os gastos sociais do 

governo federal com saúde, educação, bolsa-família, transporte, reforma 

agrária, etc.   

PETROBRAS: EMPRESA MUITO 

RENTÁVEL 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

Sabedor de tudo isso, porque a direção da empresa e o governo federal dizem que 

vão realizar os leilões para atrair investimentos? 

  

Para que leiloar estas jazidas riquíssimas, dizendo que é para o bem do Brasil?  

  

Para esconder o crime, burguesia lança uma furibunda campanha de mentiras sobre 

a Petrobras para desacreditá-la e justificar, com isso, os leilões.  

 

Os eixos dessa campanha da burguesia: repassar preço do mercado internacional 

para o preço da gasolina no Brasil. Está dando prejuízo por isso. Para recompor a 

Petrobras é preciso licitar novos campos, a solução, segundo a burguesia, “é 

voltarmos a ter todos os anos leilões de petróleo no Brasil, tanto de pós-sal, como pré-sal. 

Se isso acontecer a gente volta a recuperar autossuficiência talvez em 2015, 2016”.  

  

- Campanha intensa em 2013 para governo realizar leilões: deu resultado. Governo 

Dilma pretende fazer a maior entrega do petróleo brasileiro em 2013. 

CAMPANHA PARA DESACREDITAR A 

PETROBRAS E LEILOAR JAZIDAS 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

PORQUE NÃO AUMENTAR O PREÇO 

DO COMBUSTÍVEL? 

Setor é altamente especulativo pelo domínio dos bancos que manipulam o preço do óleo ao 

seu bel prazer: segundo dados da BP, entre 2001 e 2011 o preço do óleo cru subiu 355% no 

mundo, enquanto a produção cresceu 12% e o consumo 14%. 

 

É um erro ancorar o preço interno ao preço internacional, sujeito a especulação.  

 

Visto no longo prazo, entre 1994 a 2012, os preços da gasolina subiram 400% no Brasil, 

enquanto a inflação chegou a 130%. 

 

Não devia haver aumento para a população e sim cortar a margem de lucro dos distribuidores 

privados, que compram a gasolina a R$ 1,05 na refinaria e revendem a R$ 2,80.  



  

Visão do governo é transformar o Brasil em grande exportador de 

petróleo. Para isso, a escolha estratégica é prioridade total na produção, 

secundarizando o refino (apostando que etanol substituiria a gasolina). Erro 

crasso de estratégia, leva a perda bilionárias em importação de derivados.  

 

Por isso, correria para explorar o pré-sal entregando a parte do leão 

para as multinacionais, que tem capital para retirar em 10 anos tudo que 

tem aí, e enviar para o estrangeiro.  

 

PERIGO: EXTINGUIR ESTAS RESERVAS EM 15 ANOS e passarmos a ser 

grande importador de óleo e derivados. 

 

Sem exportar estas reservas e produzindo de acordo com a necessidade do 

Brasil (para garantir a autossuficiência perdida), temos reservas suficientes para 

mais de 50 anos, tempo suficiente para mudarmos a matriz energética. 

 

Em todas as matrizes energéticas renováveis, o Brasil tem recursos sobrando. 

PLANO ESTRATÉGICO DA DIREÇÃO 

DA PETROBRAS É FURADO 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

Primeiro FHC quebrou o monopólio estatal do petróleo do Brasil e criou a Agência Nacional 

do Petróleo (ANP), como testa-de-ferro. Acelerou a terceirização de serviços. 

 

O governo do PT deveria ter rompido estes contratos mas, preferiu continuar com a obra 

privatizante. Manteve os leilões e entrega do petróleo às multinacionais. 

 

O governo do PT utiliza uma forma diferente de privatização: não é a privatização num só 

golpe, como 1990. O método é ir corroendo por dentro, entregando por partes, 

desnacionalizando, privatizando em doses homeopáticas. 

 

Veja a declaração da Magda Chambriard, chefe da ANP, na Folha/UOL dia 05/05/2013: 

  

"Quando saem daqui [da ANP], as pessoas não vão nem morrer nem deixar de trabalhar. Eu também, 

daqui a algum tempo, vou estar em alguma petroleira." Deveria dizer: alguma petroleira 

estrangeira.  

  

Quando havia o monopólio estatal do petróleo, as compras com fornecedores do Brasil 

chegava a 90%. Agora, a parte dos fornecedores nacionais caiu de 24% para 17% entre 2003 e 

2011 (Abimaq).  

AS CINCO FACES DA PRIVATIZAÇÃO 

DA PETROBRAS 



  A PRIMEIRA FACE DA PRIVATIZAÇÃO: 

OS LEILÕES 
O leilão é uma forma de privatização, de alienação da riqueza pública para 

empresas privadas. O resultado de 12 anos de leilão (1997 a 2009): 

Governo FHC concedeu 484 blocos 
nos cinco leilões enquanto Lula 

concedeu 706 blocos, reduzindo a 
parte da Petrobras e aumentando a 

fatia das empresas privadas 

Em área concedida para exploração FHC 

entregou 656.562km2 enquanto Lula 

concedeu 334.795km2, na sua maior parte 

para as multinacionais e menos para a 

Petrobras. 



  

Foram ofertados 289 blocos, em 11 Estados e foram arrematados 140 blocos.  

 

As estimativas indicam a produção de 10 bilhões de barris nesta área. Foi 

arrecadado US$ 1,4 bilhões de dólares enquanto se estima o valor das reservas em 

US$ 1 trilhão de dólares.  

 

Portanto, se pagou 0,1% do valor das reservas.  

  

A área arrematada foi de 100 mil Km2 dos 155 mil Km2 ofertados, área equivalente 

território de Sergipe,  Alagoas e RN, juntos. 

  

A Petrobras arrematou 34 áreas, apenas 7,7% do total dos blocos vendidos.  

 

Os grandes vencedores: 18 estrangeiras, grandes empresas multinacionais, 

capitaneadas pela Exxon-Mobil, BP e a Total. 

  

É uma briga medonha para ver qual Estado fica com 10% dos royalties, enquanto se 

entrega nossa riqueza para as multinacionais. Em outros países produtores de 

petróleo, as empresas tem que pagar 80% de impostos para recolher estas riquezas. 

A DÉCIMA PRIMEIRA RODADA: 

MAIO DE 2013 



  

Como se isso fosse pouco, o governo Dilma resolveu antecipar o leilão do Campo de 

Libra, o maior do pré-sal, para outubro de 2013.  

 

Tem reserva recuperáveis de 12 bilhões de barris (dois terços das reservas brasileiras), 

em 10 anos será o maior campo produtor do Brasil.  

 

Valor estimado em aproximadamente US$ 1,2 trilhão de dólares.  

 

Todo o investimento para descobrir o campo foi realizado pela Petrobras.  As 

multinacionais não refinam óleo no Brasil e exportam (sem pagar impostos) toda a 

produção. 

 

Nas 11 rodadas de leilões de 1997 a 2013, tivemos 411 mil km2 concedidos. Equivale a 

área dos Estados de Alagoas, Ceará, Espirito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte e Sergipe. 

 

Conclui Emanuel Cancella: 

“Através destes leilões, metade das áreas com potencial petrolífero, incluindo o pré-sal, está em 

mãos particulares – em sua maioria, multinacionais do petróleo.” 

DILMA PROMETE FILÉ MIGNON EM 

OUTUBRO: O CAMPO DE LIBRA 



  

A venda de ações é outra forma de privatização. Veja no gráfico abaixo como 
vai perdendo peso o controle estatal e como vai dominando o setor privado, 
principalmente multinacional: 

A SEGUNDA FACE DA PRIVATIZAÇÃO: 

A VENDA DE AÇÕES 

Antes de 1997, o governo detinha 87% do total do capital da empresa. 



  

O número de terceirizados subiu de 120 mil no Governo FHC, para 300 mil no 

Governo Lula e 360 mil governo Dilma.  

 

Isto inclui atividades fim, o que é, inclusive, ilegal. Crescimento de 200% no emprego 

precarizados. 

 

Em maio de 2013, 81% da mão de obra que trabalha nas dependências da Petrobras são 

terceirizados. Apenas 19% são funcionários diretos da empresa. 

 

Essa é uma das piores consequências do neoliberalismo e tem servido para rebaixar o 

salário, aumentar o lucro da Petrobras e das contratadas (inclusive multinacionais), 

dificultar a organização sindical, piorar as condições de trabalho, com consequências 

devastadoras para a saúde e a segurança do trabalhador petroleiro. 

 

Tudo isso para aumentar a taxa de lucro das grandes empresas, inclusive da Petrobras 

que, depois da quebra do monopólio, funciona como uma empresa privada cujo objetivo 

central é o lucro dos seus acionistas. 

 

Tem casos de trabalhadores terceirizados que ficam até três meses sem receber salários. 

Muitos não têm direitos trabalhistas. 

A TERCEIRA FACE DA PRIVATIZAÇÃO:  

A TERCEIRIZAÇÃO 



  

“TRT de Campinas condenou a Petrobrás Distribuidora S/A a encerrar a terceirização, em todos os seus 

estabelecimentos no território nacional,  e a contratação apenas empregados aprovados em concurso público. 

 

A distribuidora tem doze meses para encerrar os contratos de terceirização, sob pena de multa de R$ 10 mil por 

dia, multiplicada pelo número de trabalhadores em situação irregular. A partir da decisão, a empresa só pode 

contratar empregados que exerçam tais funções mediante a prévia aprovação em concurso público. 

 

A ação civil pública ajuizada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) em dezembro de 2011 havia sido julgada 

improcedente pela 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, o que levou os procuradores do Vale do Paraíba a 

ingressarem com recurso ordinário. 

 

O MPT em São José dos Campos investigou as relações de trabalho no Tevap (Terminal do Vale do Paraíba) e 

concluiu que aproximadamente 33 dos 36 terceirizados, distribuídos em cinco empresas 

contratadas, exerciam funções idênticas às dos empregados da Petrobrás, contudo, sem terem 

sido admitidos por concurso público. Tratava-se de uma mera intermediação de mão de obra. 

 

A Petrobrás informou, em nota, que “está acompanhando a tramitação do referido processo e irá recorrer da 

decisão do TRT da 15ª Região (Campinas)”. 

 

Mesmo pagando uma multa de R$ 140 milhões em 2010,  a Petrobras prefere manter esta 

linha de precarização geral da mão de obra. 

TRT DETERMINA FIM DA TERCEIRIZAÇÃO NA 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA 



  

Na prática,  acaba com os direitos sindicais dos trabalhadores,  acaba com a 

estabilidade no emprego e nega os direitos trabalhistas para trabalhadores. 

 

O TCU em 2010 já havia concluído que dos 172 mil trabalhadores 

terceirizados da Petrobras, 143 mil estavam irregulares, desempenhando 

atividade-fim.  

 

Hoje corresponderiam a 300 mil postos de trabalho que deveriam ser 

preenchidos por concurso público, mais que triplicando os efetivos da 

Petrobras. 

 

Isto significa que para 81% da sua mão de obra, a Petrobras já é uma 

empresa privada. 

 

Este é um dos motivos do crescimento dos lucros da Petrobras nos últimos 

anos,  incentivado pelo governo do PT.  

A PETROBRAS SE TORNOU UMA 

GERENCIADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 



  

O relatório de Sustentabilidade de 2012 da Petrobras informa que o Plano de 

Desinvestimento é de US$ 9,9 bilhões, com vendas de ativos principalmente no exterior. 

 

A FNP informa: 

 

 “Graça Foster já botou em prática o desinvestimento e vendeu em novembro de 2012 ao 

mega empresário Eike Batista, sem audiência pública nem concorrência, 40% do bloco de BS 

04 na bacia de Santos.  A presidente da estatal brasileira mantém essa política e divulga a lista 

de ativos da Petrobrás a serem postos a venda, incluindo, refinarias, campos de petróleo etc. Na 

verdade, Foster coloca em pauta aquilo que FHC não conseguiu: a privatização da Petrobrás.”  

  

  

O Plano de Desinvestimento consegue ser pior que os leilões, vai vender ativos muito 

importantes como campos de petróleo no Golfo do México (no valor de US$ 8 bilhões)  

ou na África. Quem está interessado? a BP, Shell, Exxon, Chevron, etc. 

 

É uma forma de privatização direta, inconstitucional inclusive.  

  

A QUARTA FACE DA PRIVATIZAÇÃO:  

O DESINVESTIMENTO 



  A QUINTA FACE DA PRIVATIZAÇÃO:  

O ENDIVIDAMENTO 

Em 2012, a Petrobras entrou numa zona de super endividamento. Ela já tem dívida líquida 
superior a quase 3 vezes o que gera de caixa num ano. Devia em 2012 R$ 196 bilhões ! 
 
Essa também é uma forma de privatização, já que a Petrobras hipotecou sua produção 
futura de 3 anos com os grandes bancos internacionais, que por sua vez são donos das 
grandes petroleiras. 



  

A Petrobras segue a estratégia das multinacionais de ser uma grande exportadora de 

óleo cru, de onde vem o lucro rápido. 

 

Estados Unidos, proíbe a exportação de petróleo desde a Segunda Guerra Mundial. 

 

Exportação de óleo cru (as multinacionais não refinam aqui) e importação de derivados a 

preços altos tem como resultado um prejuízo bilionário para o povo brasileiro. 

 

Segundo dados do Anuário da BP 2012, o Brasil é o sétimo país consumidor de petróleo 

e o 13º. produtor. Daí a brecha que está gerando uma importação cada vez maior de 

combustíveis.  

 

Consome por dia 2,6 milhões de barris e produz 1,9 bilhões de barris por dia. Há um 

déficit de 630 milhões de barris por dia. 

 

Isso é produto de uma decisão consciente da direção da Petrobras e do governo 

brasileiro em priorizar a produção para exportação: entre 2001 e 2011, o 

crescimento da produção de petróleo no Brasil foi de 64%, o consumo 

cresceu 30% e a capacidade de refino cresceu 14%. 

PETROBRAS FUNCIONA PARA O 

MERCADO CAPITALISTA MUNDIAL 



  AUTOSSUFICIÊNCIA EM QUESTÃO 
Essa orientação quebrou a autossuficiência e estamos importando derivados: 

Erro estratégico da direção da Petrobras e do governo em secundarizar a construção de 
refinarias e priorizar a extração rápida de petróleo do pré-sal. 
 
As duas refinarias que estão sendo construídas (Suape e Comperj) estão direcionadas 
para produzir diesel e não gasolina.  
 
As duas refinarias Premium projetadas (no Maranhão e Ceará) ainda não saíram do papel. 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

PRIORIDADE ESTRATÉGICA É 

GARANTIR  AUTOSSUFICIÊNCIA 

A Petrobras realiza desinvestimento para priorizar a produção no pré-sal e  entrega as 

reservas em terra e aguas rasas para multinacionais, enquanto gira altos investimentos no 

pré-sal, para entregar em leilões. 

 

Quase 60% da produção da Petrobras se localiza entre 300 e 1.500 metros de 

profundidade. Esta deveria ser a prioridade de produção, enquanto desenvolve as 

pesquisas e produção no pré-sal, sem correria.  

 

Investimento é menor e garantiria a autossuficiência se projetasse a construção de novas 

refinarias.  

 

A refinaria de Abreu e Lima produzirá 162 mil barris de diesel por dia. O COMPERJ 

processará 165 mil barris. Quando entrarem em operação, em 2015, estarão superadas 

pela demanda. Por isso, teremos que conviver com importações até 2020. 

 

A direção da Petrobras espera que a gasolina seja substituída paulatinamente pelo etanol, 

coisa que não é certa pois depende de decisões das multis que dominam o setor do 

etanol. 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

A importação de derivados custou para a Petrobras em 2012, o valor de 

US$ 9,9 bilhões de dólares, mesmo valor que a empresa quer arrecadar 

com plano de “desinvestimento”. 

 

Estratégia da Petrobras fica claro nas palavras da presidente: 

 

“Perfeito, perfeito mesmo, seria se a Petrobras pudesse empurrar lá 

para frente parte expressiva dos investimentos previstos para a 

ampliação e modernização do seu parque de refino, deslocando os 

recursos para a prioritária atividade de exploração e produção.” 
 

Graça Foster em 7 de fevereiro de 2013, publicado pela Agencia Petroleira de Noticias. 

IMPORTAÇÃO DE DERIVADOS CUSTA 

O MESMO QUE “DESINVESTIMENTO” 



  

Ações preferenciais privilegia o pagamento de lucros. Em 2012, eles receberam o dobro 

da remuneração dos possuidores de ações ordinárias (com direito a voto). 73% das ações 

preferenciais são privadas. 

QUE SÃO OS DONOS DA PETROBRAS 

HOJE? 
De acordo com o Relatório Anual da Petrobras 2012, os donos da Petrobras são: 



  

Veja que 55% do capital total da Petrobras já é de propriedade privada, sendo a maioria 

nas mãos de estrangeiros. Nesta parte que se refere aos “demais privados” também tem 

estrangeiros. 

QUE SÃO OS DONOS DA PETROBRAS 

HOJE? 



  

Alguns dos grandes acionistas estrangeiros da Petrobrás em 2012: The Bank of New York, 

BNY Mellon, BNP Paribas, Opportunity,  Gap e Credit Suisse,  Citibank, HSBC, Schroder,  

Asset Management,  JP Morgan, Santander, BlackRock/Barclays. 

 

Os quatro maiores bancos dos EUA (Bank of America, JP Morgan, Citibank e Wells Fargo, 

juntamente com o Deutsche Bank , BNP, Barclays) são donos das quatro grandes 

petroleiras: Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell, BP e Chevron.  

  

Esses grandes bancos e petroleiras são controlados pelas famílias Rockfeller e Rothschild.   

 

Através destes grandes acionistas estrangeiros da Petrobras, estas duas famílias controlam 

o petróleo brasileiro e a Petrobras. 

  

Trocando em miúdos, a Petrobras está semiprivatizada e semi desnacionalizada. O governo 

tem o controle da Petrobras, porém a dirige com regras determinadas pela Bolsa de Nova 

York. 

FAMILIAS ROCKFELLER E ROTHSCHILD 

SÃO GRANDES ACIONISTAS DA 

PETROBRAS 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

Na tabela acima, extraída do relatório citado, mostra que a folha de 

pagamento da Petrobras representou 5,5% do seu faturamento em 

2012. 

A EXPLORAÇÃO DOS 

TRABALHADORES PELA PETROBRAS 

Chumbo grosso para trabalhadores: no Relatório de Sustentabilidade de 2012, a Petrobras tem 

uma diretriz para redução de custos em R$ 32 bilhões, entre 2013 e 2016. 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

Empregados diretos (19%), terceirizados (81%), 

total de 445.437 trabalhadores. 

 

Cada trabalhador da Petrobras (direto e 

terceirizado) rendeu para a empresa em 2012 

R$ 631.692,00 reais. 

  

A folha de pagamento bruta foi de R$ 15,511 

bilhões em 2012. 

  

Portanto, R$ 15,5 bilhões dividido por 85.065 

funcionários dá um gasto anual de R$ 

182.342,00 considerando salários e encargos. 

  

Ora, se ele rendeu R$ 631.692,00 e custou R$ 

182.342,00, a Petrobras ganhou R$ 449.350,00 

por cada funcionário, valor correspondente 

a 18 carros populares 0km. 

  

Essas contas foram feitas com o trabalhador 

direto da Petrobras, com salario médio de 

11.701,22 reais. 

A EXPLORAÇÃO NA PONTA DO LÁPIS 

Por aqui se pode imaginar quanto as 

empresas privadas (boa parte 

multinacionais) não estão ganhando 

com os trabalhadores terceirizados. 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

A distribuição do valor adicionado mostra que a menor parcela da riqueza 

produzida pelos trabalhadores volta para eles: 10% em 2011 e 13% em 2012. 

 

Portanto, 87% da riqueza foi para o governo, acionistas privados e banqueiros. 

DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA 

PRODUZIDA PELOS TRABALHADORES 



  PLR CAIU PELA METADE EM 2012 

Em 2011 ela foi R$ 1.560.000.000 

ou 4,7% do lucro líquido.  

 

Em 2012 foi de R$ 1.005.000.000 

ou 4,7% do lucro líquido. 

 

A PLR em 2012 representou 6,5% 

da folha de pagamento enquanto foi 

de 12% em 2011. 

  

Queda quase pela metade em 2012, 

já de acordo com a orientação de 

corte de custos. 

 

A Petrobras economizou R$ 555 

milhões de reais só na PLR.  

 

Dividido este valor com todos os 

funcionários, roubou R$ 6.529,00 

de cada trabalhador. 

Enquanto isso, a Petrobras entregou R$ 
8,876 bilhões aos acionistas.  Para eles 
aumentou a proporção do lucro líquido (de 
36% em 2011 para 42% em 2012). 
 
Se pagasse o reivindicado pela FNP, 25% dos 
dividendos distribuídos, a Petrobras teria 
que pagar R$ 2,2 bilhões, mais do dobro que 
foi pago em 2012 de PLR (R$ 1 bilhão). 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

A exploração e precarização do emprego na 

Petrobras se expressa nos acidentes de 

trabalho: nos últimos 5 anos, tivemos uma 

média de 1 morto por mês, sendo 83% 

terceirizados.  

 

Em 2012 tivemos 6.729 acidentes na 

Petrobras, ou 20 acidentes por dia.  

 

Estamos sendo moídos para enriquecer as 

duas famílias mais ricas do mundo. 
 

UM MORTO POR MÊS EM ACIDENTE DE 

TRABALHO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

Do total de profissionais na Petrobras, 52.210 (84%) são homens e 9.668 

(16%) mulheres. O percentual de trabalhadores negros na Petrobras é de 

4,6% do total. 



  
NOS 60 ANOS DA PETROBRAS: 

DERROTAR A PRIVATIZAÇÃO, 

SUSPENDER OS LEILÕES! 

Foi uma mobilização de massas que garantiu “O petróleo é nosso”.  

 

Será uma mobilização de massas que garantirá “Todo o Petróleo é nosso” e uma “Petrobras 100% estatal”. 

 

A Petrobras completará 60 anos em 2013. Será o ano em que se retomarão as mobilizações de massas em defesa 

do patrimônio nacional. É o grande desafio para as verdadeiras lideranças dos trabalhadores. 

Somente a mobilização dos trabalhadores garantirá a 

Petrobras 100% estatal.  

 

A burguesia brasileira (Eike Batista) é incapaz de defender a 

soberania nacional. 

 

Collor e FHC entregaram o patrimônio brasileiro para os 

bancos internacionais.  

 

Os governos do PT, ao se aliarem com a burguesia,  foram 

incapazes de romper com as multinacionais. Se renderam ao 

sistema. 



  UM PLANO DOS TRABALHADORES 

NOS 60 ANOS DA PETROBRAS 
Preparar uma proposta de uma 

Petrobras 100% estatal sob controle 

dos trabalhadores para debater no 

Congresso da FNP: 

 - Fim dos leilões 

- Suspensão do pagamento de 

dividendos por 5 anos, utilizar tudo 

em reinvestimento para garantir a 

autossuficiência 

- Suspensão do pagamento da dívida 

com os grandes bancos 

internacionais 

- Plano de produção de petróleo e 

construção de refinarias, sob 

controle dos sindicatos, para 

garantir as necessidades do Brasil. 

Plano de transição para nova 

matriz energética renovável 100% 

estatal 


