3 de outubro de 2013:

Nos 60 anos da Petrobras, Governo Dilma oferece
bolo envenenado.
O povo brasileiro transformou a Petrobras numa potência: quarta maior petroleira e
décima maior empresa do mundo.
Governo e multinacionais dilapidam o patrimônio público a serviço de interesses
privados.
Única forma de recuperá-la: a mobilização dos trabalhadores em 2013 pelo fim dos
leilões e por uma Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores e do povo.
Nazareno Godeiro, da coordenação nacional do ILAESE
www.ilaese.org.br ou jpotyguar@terra.com.br
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Artigo dedicado ao operador Nalzir Silva, 23 anos, operário terceirizado,
morto por uma descarga elétrica em 6 de junho de 2012, numa sonda do
Campo de Produção de Araçás, na Bahia.
Desde 1995 já morreram 315 operários em acidentes de trabalho nas
instalações da Petrobras. 80% deles eram terceirizados.
É um acidente fatal a cada 20 dias nos últimos 18 anos. Carnificina que
ocorreu nos 8 anos de FHC e, infelizmente, continuou nos 10 anos de
governo do PT.
A morte de Nalzir, terceirizado da Petrobras, trabalhador do grupo
multinacional Schlumberger, demonstra que precarização, terceirização,
privatização e desnacionalização andam de mãos dadas.
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A Petrobras, orgulho do povo, fortalecida durante 45 anos
como estatal, está sendo leiloada e privatizada aos pedaços nos
últimos 15 anos.
"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 Roussef em ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em 10 de abril de 2010
(publicado pela Folha de São Paulo)

Estas belas palavras não corresponderam aos fatos: um ano após elas serem proferidas se
realizou a décima primeira rodada de leilões das reservas de petróleo brasileiro. Se entregou
parte substancial do petróleo brasileiro para grandes empresas multinacionais.
Como se isso não bastasse, em 22 e 23 de outubro de 2013, o governo Dilma pretende realizar
o leilão do Campo de Libra, localizado no pré-sal, o maior campo de petróleo já descoberto no
Brasil. Tem reservas recuperáveis de 8 a 12 bilhões de barris (quantidade igual à todas

as reservas de petróleo brasileiro nos dias de hoje), em 10 anos será o maior campo
produtor do Brasil. Tem valor estimado em aproximadamente US$ 1,5 trilhão de
dólares. Vai ser leiloado por valor irrisório de, aproximadamente, US$ 15 bilhões
(menos de 0,1% do valor do campo).
Com este bolo envenenado, o governo Dilma pretende comemorar os 60 anos da
Petrobras:

Esta privatização do petróleo brasileiro faz parte de um conjunto de privatizações que
o PT pretende fazer no segundo semestre de 2013: concessão de 7 mil km de rodovias
e 10 mil km de ferrovias para os empresários. Além da privatização dos aeroportos e
portos.
O governo pretende arrecadar cerca de R$ 40 bilhões de reais, justamente o dinheiro
necessário para que o governo federal possa pagar os juros da dívida pública e cobrir o
3

déficit que vai ter este ano com a saída de capital especulativo do Brasil, que se iniciou
em 2013.
Assim, o governo Dilma aplica a mais legítima orientação neoliberal: venda direta de
estatais e patrimônio público para cobrir rombos no orçamento.
Quem pode comprar e explorar campos de petróleo são grandes empresas
multinacionais. Elas vão adquirir as maiores reservas do petróleo brasileiro para
exportar aos países ricos que necessitam de muito petróleo para movimentar as
economias desenvolvidas.

Petrobras: quarta maior petroleira e décima maior empresa do
mundo
Segundo a revista Forbes, na apresentação das maiores empresas do mundo em 2012:
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

18

Total

França

$216.2 B

$15.9 B

$213 B

$132.4 B

24

Sinopec-China Petroleum

China

$391.4 B

$11.6 B

$179.8 B

$104.2 B

27

ConocoPhillips

Estados Unidos

$230.9 B

$12.4 B

$153.2 B

$98.8 B

29

ENI

Itália

$143.2 B

$8.9 B

$178.7 B

$97.6 B

41

Statoil

Noruega

$111.6 B

$13.1 B

$127.8 B

$89 B

68

Lukoil

Russia

$111.4 B

$10.4 B

$90.6 B

$55.3 B

A Petrobras chegou aos primeiros postos do mundo devido ao esforço dos trabalhadores e do
povo brasileiro nos últimos 60 anos.
Foram anos de muito sacrifício e pesquisas em terra e no mar, investindo grana do povo, que
levou a descoberta do pré-sal. As multinacionais não quiseram investir em pesquisas no fundo
do mar na década de 1970. Agora, depois de bilhões de investimentos para descobrir estas
reservas fantásticas, as multinacionais do petróleo querem adquirir as reservas a preço de
banana, através dos leilões.
Neste período como estatal, a Petrobras conseguiu criar uma rede de fornecedores nacionais,
composto por 5 mil empresas, que dava um conteúdo nacional de 90% na produção,
exploração e refino de petróleo. Agora, este conteúdo nacional foi reduzido a 27%, segundo a
Associação Brasileira de Maquinas e Equipamentos (Abimaq).
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Nos 45 primeiros anos como estatal, a Petrobras conseguiu criar um corpo de profissionais
altamente qualificados e bem remunerados, onde todos queriam trabalhar.
Boa parte do lucro era reinvestido em pesquisas e no desenvolvimento da Petrobras. Agora,
mais de 40% do lucro é entregue aos acionistas privados.
A empresa paga 10% das vendas na forma de royalties, enquanto a Vale (que foi privatizada)
paga apenas 2% de royalties para explorar minério de ferro.
A Petrobras representa 6,5% do PIB do país, peso econômico superior a todo o setor da
construção civil, que representa 5% do PIB.

Os trabalhadores a tornaram uma potência enquanto a burguesia e o
governo realizam campanha para desacreditá-la e, depois, privatizá-la
através dos leilões.
As reservas brasileiras estão estimadas em 16,4 bilhões de barris no Relatório de
Sustentabilidade da Petrobras de 2012.
Com as descobertas do pré-sal, estas reservas devem chegar a 100 bilhões de barris.
Considerando um preço médio de US$ 100,00 o barril, teríamos uma riqueza no valor de US$
10 trilhões de dólares.
Para comparação, este valor aplicado no desenvolvimento do Brasil, poderia sustentar um
crescimento chinês da economia brasileira por 20 anos.
Em discurso no dia 1 de abril de 2013, a Sra. Graça Foster (presidente da Petrobras) previu que
o "negócio petróleo" tem vida longa no mundo e deve durar mais 50 a 60 anos.
O Pré-sal brasileiro é um dos poucos lugares aonde as grandes petroleiras podem comprar
reservas de petróleo, pois já não ocorrem grandes descobertas deste óleo precioso.
A Petrobras, por isso, é uma empresa muito rentável. Não tem como dar prejuízo: de acordo
com o Relatório de Sustentabilidade da Petrobras de 2012, o custo médio de extração em
2012, calculado sem participação governamental, foi de US$ 13,92 dólares por barril de
petróleo.
Considerando um custo de produção de US$ 13,92 dólares, para produzir toda a reserva de
100 bilhões de barris, gastaríamos US$ 1,3 trilhão de dólares e arrecadaríamos US$ 10 trilhões
de dólares, portanto, renderá um excedente de riqueza equivalente a US$ 8,7 trilhões de
dólares.
Em 2012, produzimos 2 bilhões de barris, cuja venda no mercado internacional alcançou o
valor de US$ 100 dólares. Portanto, o valor total da produção brasileira foi de US$ 200 bilhões
de dólares no ano. O custo de produção foi, mais ou menos, de US$ 28 bilhões.
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Tivemos um excedente anual de US$ 172 bilhões de dólares, dinheiro suficiente para garantir
os investimentos na Petrobras e ainda mandar 10% do PIB para a educação (US$ 22 bilhões),
6% do PIB para a Saúde (US$ 13 bilhões), 2% do PIB para transporte público (US$ 5 bilhões) e
6% do PIB para moradia (US$ 13 bilhões). Ainda sobraria dinheiro para realizar um plano de
desenvolvimento econômico do Brasil.
Sabedora 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?
O governo está fazendo isso para arrecadar todo o dinheiro do país para pagar a dívida pública
com grandes bancos nacionais e internacionais. Inclusive está privatizando partes da Petrobras
para pagar estas dívidas espúrias que quanto mais pagamos mais devemos.
Como não se pode demonstrar que a Petrobras é uma empresa deficitária, a burguesia lançou
uma furibunda campanha de mentiras sobre a Petrobras para desacreditá-la e justificar, com
isso, os leilões.
Pior é que conta com a colaboração da direção da Petrobras e do governo Dilma. Os eixos
dessa campanha da burguesia buscam repassar o preço da gasolina cobrado no mercado
internacional para o Brasil. Segundo a burguesia, ao não aumentar o preço dos combustíveis
no Brasil, a Petrobras tem prejuízo.
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”.
Os grandes meios de comunicação veicularam esta intensa campanha em 2012 e 2013,
derrubando a Petrobras e exigindo do governo novos leilões: deu resultado. Governo Dilma já
realizou um leilão em maio de 2013 e pretende realizar mais dois leilões neste ano.

Porque não aumentar o preço dos combustíveis?
O preço do petróleo é determinado pelos grandes bancos do mundo, que manipulam o preço
do óleo ao seu bel prazer: segundo dados da British Petroleum, entre 2001 e 2011 o preço do
óleo cru cresceu 355% no mundo, enquanto a produção cresceu 12% e o consumo 14%.
Isso demonstra que os preços não respondem a produção do óleo na vida real e sim aos
movimentos especulativos do capitalismo mundial.
Por isso, é um erro ancorar o preço interno ao preço internacional, sujeito à especulação.
Entre 1994 e 2012, o preço da gasolina subiu 400% no Brasil, enquanto a inflação chegou a
130%.
Portanto, não deveria haver aumento para a população e sim cortar a margem de lucro dos
distribuidores privados de combustíveis, que compram a gasolina a R$ 1,05 na refinaria e
revendem a R$ 2,80, depois de incorporar o pagamento de altos impostos ao governo (que
deveria baixar substancialmente os impostos em produtos básicos da economia).
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A “milagre” da multiplicação dos royaties do pré-sal
Outra campanha realizada pela burguesia e pelos governos é que a realização de leilões vai
permitir a produção de petróleo no pré-sal e que esta riqueza será distribuída na forma de
royalties para garantir os 10% do PIB para a educação.
Mais uma grande mentira!
A proposta que está tramitando no Congresso Nacional e no Senado ao invés de garantir 10%
do PIB (cerca de R$ 45 bilhões em valores de 2012) vai garantir apenas 0,01% do PIB (R$ 330
milhões em 2014), como mostra a tabela abaixo:

Pela proposta aprovada na Câmara dos Deputados, em 2022, os royalties vão render pouco
mais de 1% do PIB para a educação, valor absolutamente insuficiente para chegar aos 10%
necessários.
O Senado conseguiu piorar isto e rebaixou drasticamente o valor já insuficiente: cortou para
0,3% do PIB os royalties do petróleo para a educação em 2022.
O tema voltará para a Câmara dos Deputados e depois vai para as mãos da Dilma. De uma
forma ou de outra estamos discutindo valores ínfimos da renda petroleira.
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O que deveria estar em debate é o que fazer com todo o excedente do petróleo. Simplificando:
se o petróleo vale US$ 100 o barril e se gasta US$ 13 para produzi-lo, tirando os US$ 15 dos
royalties ainda sobram US$ 72. O que vamos fazer com esses US$ 72 de cada um dos 100
bilhões de barris que podemos ter?
Ao invés de discutir o que fazemos com US$ 10 bilhões, devemos discutir o que fazer com US$
144 bilhões de dólares anuais de renda petroleira?
O grosso deste dinheiro está indo para grandes multinacionais e bancos internacionais, através
privatização da Petrobras e dos leilões de petróleo aonde se vende as reservas trilionárias do
pré-sal.
Este é o debate que temos que fazer com a sociedade. Com os leilões estamos abrindo mão da
renda petroleira e ficando com a esmola na forma de royalties do pré-sal.

Grandes bancos mundiais e nacionais são grandes beneficiados
Porque o governo está vendendo as reservas de petróleo do Brasil e privatizando, estradas,
ferrovias, aeroportos?
O que ocorre é que o governo necessita girar todos os recursos do Brasil para pagar uma dívida
pública que é impagável, pois quanto mais pagamos mais devemos:

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC. Banco Central e SIGA BRASIL - Senado Federal - elaboração ILAESE

Entre 1994 e 2012, já pagamos R$ 13,5 trilhões de reais e a dívida não para de crescer. Assim,
tanto FHC, quanto Lula e Dilma pagaram religiosamente a “dívida”.
Esta aberração é resultado de um modelo capitalista que privilegia os banqueiros. Os juros
mais altos do mundo servem para atrair o capital internacional, que pega grana barata no
Primeiro Mundo e investe aqui na produção e na especulação financeira. O Brasil está muito
vulnerável ao depender deste capital. A qualquer momento ele pode ir embora, provocando a
quebra do Brasil, como já está começando a ocorrer no primeiro semestre de 2013.
8

O movimento dos trabalhadores deve exigir a suspensão do pagamento desta dívida e fazer
uma auditoria para ver quem está ganhando com a quebra do Brasil. Não pagaremos uma
dívida que já foi paga mais de 15 vezes nos últimos 17 anos.
A explosão de lutas que sugiram no Brasil em junho de 2013, capitaneados pela juventude,
reclamava do transporte caro e ruim e exigia mais dinheiro para educação, saúde e serviços
sociais em geral.
O motivo fundamental dessa falta de investimento social se deve a que o grosso do orçamento
do governo está indo para pagar os juros desta dívida infernal:

Orçamento Geral da União 2012 por Função - 31/12/2012 – Total: R$ 1,712 Tri

Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida.

De acordo com a Auditoria Cidadã, em 2012, o governo entregou 44% de todo seu orçamento
(R$ 708 bilhões de reais) para os grandes bancos nacionais e internacionais.
Enviou apenas 1% para os transportes públicos, 3% para a educação e 4% para a Saúde.
Infelizmente, o governo Dilma prefere vender o patrimônio nacional, privatizar estatais e o
serviço público do que enfrentar os banqueiros e os ricos.

As cinco faces da privatização da Petrobras
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O povo brasileiro sempre teve muito orgulho da Petrobras como uma estatal, conquistada na
luta em 1953, numa campanha de massas, que passou para a história como “O petróleo é
nosso!”.
Os governos e patrões não podem permitir que uma estatal seja exemplo. Por isso, na primeira
onda de privatizações não puderam vende-la como fizeram com a Vale do Rio Doce. Aí,
decidiram ir quebrando por dentro, privatizando por partes.
Primeiro FHC quebrou o monopólio estatal do petróleo do Brasil e criou a Agência Nacional do
Petróleo (ANP), como testa-de-ferro das multinacionais. Acelerou a precarização e a
terceirização de serviços.
O governo do PT deveria ter rompido estes contratos fraudulentos, mas, infelizmente, preferiu
continuar com a obra privatizante. Manteve os leilões e a entrega do petróleo às
multinacionais.
Assim, a privatização não ocorre de um só golpe, como ocorreu com as estatais na década de
1990. Vai-se corroendo por dentro, entregando por partes, sucateando, desnacionalizando,
privatizando em doses homeopáticas.
Veja a declaração da Magda Chambriard, chefe da ANP em maio de 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."1

A privatização em conta-gotas assume as seguintes características:

A primeira face da privatização: os leilões
O leilão é uma forma de privatização, de alienação da riqueza pública para empresas privadas.
Veja o resultado de 12 anos de leilão (1997 a 2009):

1

Magda Chambriard, Folha/UOL dia 05/05/2013
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Governo FHC concedeu 484 blocos nos cinco leilões sob sua batuta enquanto governo Lula
concedeu 706 blocos, diminuindo a parte da Petrobras e aumentando a parte das empresas
privadas, na maioria multinacional.

Fonte: ANP, vários anos

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.
A esta entrega deve-se agregar o leilão ocorrido agora em maio de 2013:
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.
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.
Emanuel Cancella, coordenador da Campanha “O Petróleo é Nosso” e dirigente da Federação
Nacional dos Petroleiros (FNP) sintetiza a situação assim:
“Através destes leilões, metade das áreas com potencial petrolífero, incluindo o pré-sal,
está em mãos particulares – em sua maioria, multinacionais do petróleo.”2

2

Do Livro, Uma proposta classista para a reestatização da Petrobras, vários autores, extrato da apresentação de Emanuel Cancel la
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A segunda face da privatização: a venda de ações
A venda de ações é outra forma de privatização. Veja no gráfico abaixo como a Petrobras foi
perdendo peso do controle estatal e como vai dominando o setor privado, principalmente
multinacional:

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

A terceira face da privatização: a terceirização
O número de terceirizados subiu de 120.000, no Governo FHC, para 300.000 no Governo Lula e
360 mil governo Dilma. Isto inclui atividades-fim, o que é, inclusive, ilegal.
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.
Tem casos de trabalhadores terceirizados que ficam até três meses sem receber salários.
Muitos não têm direitos trabalhistas.
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Inclusive, a Petrobras prefere pagar multas bilionárias que cumprir a decisão da Justiça, que
proíbe as terceirizações na Petrobras3:
“O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) de Campinas condenou a Petrobrás Distribuidora S/A a
encerrar a terceirização, em todos os seus estabelecimentos no território nacional, com a
obrigação de contratar apenas empregados aprovados em concurso público....”
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.”

Mesmo pagando uma multa de R$ 140 milhões em 2010, a Petrobras prefere manter esta
linha de precarização geral da mão de obra.
A Petrobras se tornou uma gerenciadora de serviços terceirizados.
O TCU em 2010 já havia concluído que dos 172 mil trabalhadores terceirizados da Petrobras,
143 mil estavam irregulares, desempenhando atividade-fim. Ou seja, 80% dos terceirizados
deveriam ser primeirizados, de acordo com o relatório do TCU.
Hoje corresponderiam a 300 mil postos de trabalho que deveriam ser preenchidos por
concurso público, mais que triplicando os efetivos da Petrobras.4
Isto significa que para 81% da sua mão de obra, a Petrobras já é uma empresa privada.
Este é um dos motivos do grande crescimento dos lucros da Petrobras nos últimos tempos.

A quarta face da privatização: o desinvestimento
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.
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.
A Petrobras vendeu, em 14 de junho de 2013, ao banco BTG, blocos de petróleo na África, no
valor de US$ 2,1 bilhão de dólares.
O desinvestimento uma forma de privatização direta, inconstitucional inclusive.

A quinta face da privatização: o endividamento

3

Postado em 16/04/2013 20:41, Petrobrás BR terá que pagar R$ 3 milhões em danos morais por terceirizações

4

Disponível em: http://oglobo.globo.com/politica/petrobras-gabrielli-contesta-denuncias-mas-auditorias-do-tcuconfirmamterceirizacao-irregular-2820161#ixzz1ojzgKkXG
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O gráfico acima informa que em 2012, a Petrobras entrou numa zona de superendividamento.
Ela já tem dívida líquida superior a quase 3 vezes o que gera de caixa num ano. Tinha uma
dívida, em dezembro de 2012, de R$ 196 bilhões de reais!
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.
O endividamento é uma forma de privatização que pode inclusive quebrar a Petrobras em
pouco tempo.
Como o grosso da divida da Petrobras é realizada em dólar, a variação desta moeda em relação
ao real influi nos gastos da empresa.
Em 2012, o dólar teve alta de 14,3% em relação ao real, resultou em um valor adicional de US$
3,2 bilhões de despesa financeira, decorrente da variação cambial da divida.
Isto significa que cada 10% de desvalorização do real, a Petrobras perde 30% do seu lucro,
desviando toda a riqueza gerada pela Petrobras para os grandes bancos internacionais.
Portanto, estamos dependentes da variação do dólar no mercado internacional e uma
grande desvalorização do real pode quebrar a Petrobras da noite para o dia.

A Petrobras funciona para satisfazer o “mercado” e não o povo brasileiro
O plano estratégico do governo e da direção da Petrobras é de transformar o Brasil em
grande exportador de petróleo. Para isso, a prioridade total é a extração de petróleo no présal, secundarizando o refino e apostando no etanol como combustível substituto da gasolina.
É um grave erro de estratégia, que originou uma perda bilionária em importação de derivados.
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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%.
Esta estratégia da Petrobras fica claro nas palavras da presidente da empresa:
“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.” 5

Esta orientação gera uma correria para explorar os campos de petróleo do pré-sal. Como
necessita de altos investimentos para isto e só quem dispõe de capital em grande escala são os
bancos e petroleiras multinacionais, o governo entrega a parte do leão para as multinacionais.
O perigo desta estratégia furada é duplo: extinguir as reservas em 10 anos (com
multinacionais extraindo nossa riqueza e enviando aos seus países) e ao acabar o petróleo
no Brasil, nos tornaremos grande importador de óleo e derivados, fato que ocorreu com a
Inglaterra.
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 para energia eólica, solar e biocombustíveis
(que agridem menos o meio ambiente, já que em todas estas matrizes energéticas, o Brasil
tem recursos sobrando.
Por todos os elementos elencados acima, a Petrobras segue a estratégia das multinacionais de
ser uma grande exportadora de óleo cru, de onde vem o lucro rápido, tornando o país
dependente da importação de derivados.
Orientação oposta à tomada pelos Estados Unidos que proíbe a exportação de petróleo desde
a Segunda Guerra Mundial.
Segundo dados do Anuário da BP 2012, com dados de 2011, 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. Consumimos por dia 2,6 milhões de barris e produzimos 1,9
bilhões de barris por dia. Há um déficit de 630 milhões de barris por dia.
Este déficit diário de derivados custou para a Petrobras em 2012, o valor de US$ 9,9 bilhões de
dólares, todo o valor que a empresa pretende arrecadar com seu plano de “desinvestimento”.
Este resultado está prejudicando a balança comercial brasileira, sempre superavitária e que
agora, em 2013, está em déficit até o meio do ano.
Está se revelando como um erro fatal a secundarização da construção de novas refinarias.
Inclusive, as duas refinarias que estão sendo construídas (Abreu e Lima e Comperj) estão
direcionadas para produzir diesel e não gasolina. Quando estrarem em operação, em 2016, já
estarão superadas pela demanda.

5

Graça Foster em 7 de fevereiro de 2013, publicado pela Agencia Petroleira de Noticias.
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Outras duas refinarias Premium projetadas (no Maranhão e Ceará) ainda não saíram do papel.
A Petrobras está liberando desinvestimento para priorizar a exploração/produção no pré-sal e
está entregando partes das reservas em terra e aguas rasas para multinacionais e privadas,
enquanto gira tudo para os altos investimentos no pré sal, para depois 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. Para extrair petróleo nesta profundidade necessita menos Investimento,
garantiria a autossuficiência, projetando a construção de novas refinarias.

Quem são os donos da Petrobras hoje
Conhecer os donos da Petrobras permite entender porque a direção da empresa está com a
estratégia de se tornar grande exportadora ao invés de grande refinadora de petróleo.
De acordo com o Relatório Anual da Petrobras 2012, os donos da Petrobras, no que se refere
às ações preferenciais (sem direito a voto, mas que tem privilégio no recebimento dos lucros),
o setor privado, principalmente multinacional, detêm 73% das ações da Petrobras, sendo 27%
do Governo Federal:

Donos da Petrobras – ações preferenciais - 2012

Demais
privados
29%

Governo
27%

Estrangeiros
44%

Fonte: Petrobras Relatório anual 2012

Veremos a seguir a distribuição das ações do capital total da Petrobras em 2012:
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Donos da Petrobras – capital social total - 2012

Demais
privados
18%

Governo
45%

Estrangeiros
37%

Fonte: Petrobras Relatório anual 2012

Veja que 55% do capital total da Petrobras já é de propriedade privada, estando a maioria nas
mãos de estrangeiros.
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 S.A, Santander, BlackRock (que se associou com o Barclays).6
Os maiores bancos dos Estados Unidos (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup) e da
Europa (Deutsche Bank , BNP e Barclays) são donos das quatro grandes petroleiras: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP e Chevron.
Por sua vez, esses grandes bancos e petroleiras são controlados pelas famílias Rockfeller e
Rothschild. São as duas famílias mais ricas do capitalismo mundial. Através dos grandes
acionistas estrangeiros da Petrobras, estas duas famílias estão controlando não só o petróleo
brasileiro como estão dominando a Petrobras.
Trocando em miúdos, a Petrobras está semiprivatizada e semidesnacionalizada. O governo
tem o controle da Petrobras, porém a dirige com regras determinadas pela Bolsa de Nova
York.

A exploração dos trabalhadores da Petrobras e terceirizados
Por isso, se impõe uma exploração na Petrobras digna de patrão privado: a Petrobras encerrou
o ano de 2012 com 85.065 empregados diretos (19%) e 360.372 (81%) terceirizados, fazendo
um total de 445.437 trabalhadores.
6

Relatório de Sustentabilidade 2011 e Ata das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da Petrobras, realizadas em 19 d e
março de 2012
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A terceirização é uma forma de precarização do emprego, reduz salários e piora as condições
de trabalho, com objetivo de aumentar os lucros da empresa.
No Relatório de Sustentabilidade de 2012 da Petrobras tem uma diretriz para redução de
custos na ordem de R$ 32 bilhões, entre 2013 e 2016. Significa mais arrocho salarial dos
trabalhadores, mais exploração.
Martiriza ainda mais os trabalhadores, onde já está muito rebaixado poisos todo o gasto com
pessoal na Petrobras alcança apenas 5,5% das vendas em 2012.
Para medir o grau de exploração do trabalhador da Petrobras vamos fazer uma conta simples:
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 lucrou 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.
Por aqui se pode imaginar quanto as empresas privadas não estão ganhando com os
trabalhadores terceirizados.
Por sua vez, a PLR caiu pela metade. Em 2011 ela foi R$ 1.560.000.000. Em 2012 foi de R$
1.005.000.000.
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$ 8,8 bilhões aos acionistas, aumentando a proporção
do lucro entregue aos acionistas de 36% em 2011 para 42% em 2012.
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.
Os trabalhadores da Petrobras estão sendo moídos para enriquecer as duas famílias mais ricas
do mundo.
Do total de profissionais diretos na Petrobras no Brasil, 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!
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Somente a classe trabalhadora pode garantir uma Petrobras 100% estatal. A burguesia
brasileira (cujo principal representante hoje é o magnata Eike Batista, corretor de vendas do
subsolo brasileiro para multinacionais) é incapaz de defender a soberania nacional. As
privatizações da década de 1990 mostrou a covardia da burguesia brasileira que se rendeu ao
capital internacional.
Collor e FHC eram os representantes da burguesia nacional, por isso, entregaram o patrimônio
brasileiro para os grandes bancos internacionais.
Os governos do PT, ao se aliarem com esta burguesia, não foram capazes de romper com as
multinacionais e o capital internacional. Terminou se rendendo ao status quo.
Pela negativa, se demonstrou que só a classe trabalhadora mobilizada pode garantir a
soberania nacional e a luta contra a exploração capitalista.
2013 é um ano especial: a Petrobras completa 60 anos e irromperam as mobilizações de
massas no Brasil, começando com a juventude em torno dos preços das passagens do
transporte coletivo e se estendendo para a população trabalhadora, expresso no dia nacional
de paralisações no dia 11 de julho.
Foi uma mobilização de massas que garantiu que “O petróleo é nosso”. Será uma mobilização
de massas que garantirá “Todo o Petróleo é nosso” e uma “Petrobras 100% estatal”.
O principal desafio do movimento sindical combativo é casar a luta em defesa da Petrobras,
pelo fim dos leilões e pela soberania nacional com a luta de todo o povo que iniciou em junho
de 2013.

DIA 11 DE JULHO:
PREPARAÇÃO PARA GREVE GERAL UNIFICADA EM OUTUBRO
PELO FIM DOS LEILÕES
Mudou a conjuntura de lutas no Brasil, chegou a hora de botar o bloco na rua, ir pra cima,
expandir e divulgar uma campanha de massa pelo Fim dos Leilões e em defesa da Petrobras
100% estatal.
Vamos exigir que a FUP, a CUT e todas as centrais rompam com o governo e venham para a
luta. Todos estão de acordo com o FIM DOS LEILÕES. É um ponto de unidade entre todas as
centrais sindicais. Atuando conjuntamente vamos defender uma Petrobras 100% estatal, sob
controle dos trabalhadores.
O congresso da FNP resolveu chamar a paralisação dos petroleiros no dia 11 de julho, junto
com metalúrgicos, construção civil, comerciários, metroviários, ferroviários, funcionários
públicos, etc.
Os congressistas decidiram também exigir que o Governo cancele os Leilões ou realizará
paralisações nas semanas que antecedem o Leilão. Caso não seja cancelado, serão realizadas
paralisações e se possível um Greve Nacional dos Petroleiros com Parada de Produção.
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Datas indicativas de paralizações – 1ª semana de setembro, na semana do aniversário da
Petrobrás (primeira semana de outubro) e nos dias dos Leilões (22 e 23 de outubro de 2013).
A este calendário faz-se necessário acoplar uma ampla campanha de conscientização dos
petroleiros, diretos e terceirizados, da população brasileira sobre a campanha em defesa da
Petrobras e pelo fim dos leilões.
Deve-se utilizar desde cartilhas explicativas, outdoor, paralisações, audiências públicas no
congresso nacional, nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, realizar programas
de TV, inserir matérias em jornais, publicar boletins especiais e panfletos de massas, convocar
uma campanha cívica nacional junto com a OAB, ABI, CNBB, etc.
Realizar encontro nacional da categoria, se possível junto com a FUP e todas as centrais
sindicais para levar adiante a campanha.
Também devemos exigir do governo Dilma que ao invés de chamar plebiscito para definir se
tem ou não tem uma reforma política no país (política do governo para desviar as discussões
abertas pelas mobilizações de rua), suspenda o leilão marcado para 22 de outubro e convoque
um plebiscito para definir se o povo brasileiro está a favor de privatizar ou não as reservas
de petróleo do pré-sal.
Caso o governo Dilma se recuse a convocar um plebiscito e imponha a venda do campo de
Libra por decreto-lei, mostrará para toda a população brasileira que está do lado das
multinacionais, sendo responsável pela perda da soberania nacional, a serviço do capital
internacional.
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