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Introdução

A  Petrobras  anunciou  no  dia  26  de  junho  de  2020  a  venda  do  Polo  Urucu,  dos  campos
produtores de petróleo leve e do gás natural que atende ao sistema de Manaus, no Amazonas.
Trata-se de um passo decisivo para privatização integral  da empresa, conforme veremos nesse
estudo. Além disso, trata-se de se desfazer integralmente da exploração do petróleo e gás em uma
região que é alvo de vários países e multinacionais em todo o mundo. A luta, portanto, contra a
privatização do Polo de Urucu é estratégica do ponto de vista nacional e, igualmente, do ponto de
vista das consequências para os habitantes da região norte do Brasil.

A  Petrobras  100%  estatal  é  vital  para  recuperação  do  país,  devido  à  grande  contribuição
econômica que oferece. Ao mesmo tempo, é um passo necessário para garantir à proteção do
meio  ambiente,  já  que  sua  exploração  desmedida  pode  resultar  em  crimes  ambientais  cujas
consequências  são  de  longo  alcance.  Esta  campanha  é  para  impedir  que  nossas  riquezas
continuem a migrar para os países mais ricos do mundo. É necessário colocá-las a serviço das
necessidades e interesses do país e de seus respectivos trabalhadores.

Atualmente, no entanto, está em curso uma fórmula nova e sutil para privatizar a Petrobras,
que não depende de derrubada da Lei de 1953, que impede a sua venda: trata-se de uma venda
silenciosa ou uma PRIVATIZAÇÃO BRANCA.  Significa vender os ativos da Petrobras no lugar de
vender o controle acionário como aconteceu com as empresas de telecomunicações e a VALE.
Retalhar as empresas e vender por partes: a distribuidora, os oleodutos e gasodutos, as empresas
de gás, como a Liquigás, já vendida, poços já em produção e áreas para exploração, a participação
na  Braskem,  maior  petroquímica  da  América  Latina,  as  subsidiárias  internacionais  como  a
Petrobras  Argentina,  tudo está à  venda e  rapidamente,  ao  fim restará um saco vazio  como a
outrora poderosa Telebras, hoje um fantasma corporativo. O anuncio de venda do Polo Urucu no
Amazonas é mais um passo nessa direção.

Com o objetivo de apresentar todo esse cenário, o presente estudo está dividido em três
seções. Na primeira delas, apresentamos a relevância do polo de exploração do petróleo e gás de
Urucu para a região norte do país e as possíveis consequências no caso da venda se consumar. Na
segunda seção, examinamos os possíveis efeitos de uma venda para a saúde e segurança de seus
respectivos  trabalhadores,  bem  como  para  o  meio  ambiente.  Por  fim,  na  última  seção,
apresentamos o quadro geral da Petrobras, nacional e mundialmente, mostrando não existir crise
alguma  no  interior  da  empresa  do  ponto  de  vista  técnico  e  econômico,  alertando  para  as
consequências de sua privatização integral, processo mais amplo em que a venda das unidades
situadas no Amazonas é mais um passo.
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A importância da Província Petrolífera de Urucu na economia do
estado do Amazonas

A  província  petrolífera  de  Urucu  na  bacia  do  rio  solimões  no  Amazonas  é  um  dos  mais
importantes polos  produtivos da Petrobras no Brasil,  tanto no que diz respeito ao gás natural
quanto  petróleo.  Trata-se  de  um dos maiores  campos  produtores  em terra  no país.  Mas não
somente isso. O sistema possui ainda quatro unidades de processamento de gás natural (UPGNs) e
estações de tratamento e compressão, tanques de petróleo e esferas de GLP. Tudo isso se encontra
na oferta de venda feita pela Petrobras em junho de 2020. Como veremos a seguir, não se trata, de
modo algum, da venda de uma unidade qualquer.

Além disso, como o campo se encontra em área remota, possuem centro médico, aeroporto e
bases de apoio logístico, todos colocados à venda. São, ao todo, sete campos – Araracanga, Arara
Azul, Carapanaúba, Cupiúba, Leste do Urucu, Rio Urucu e Sudoeste Urucu –, que produzem 16,525
mil barris/dia de óleo e condensado e 14,281 milhões de m³/dia de gás natural. As instalações de
processamento  incluem  uma  unidade  de  GLP,  que  produz  1,137  milhão  de  toneladas.  Estão
conectados, por meio do gasoduto Urucu-Coari-Manaus à Manaus. 

Além da importância  na  economia  local  em função da própria  produção e  dos  empregos
envolvidos, o gás natural abastece usinas termoelétricas e clientes da Cigás, distribuidora local,
inclusive por meio de postos de GNV. O petróleo e gás produzidos em Urucu é suficiente para
abastecer grande parte da Amazônia. Sua produção é responsável, ainda, por todo gás de cozinha
consumido no Norte do país e em parte do Nordeste. 

Analisaremos  a  seguir,  mais  de  perto,  a  produção  e  os  impactos  na  economia  local  da
província petrolífera de Urucu.

A produção de petróleo e gás natural no Amazonas

Indicamos na tabela abaixo, todos os polos produtores de gás natural da Petrobras no Brasil:
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O  polo  de  Urucu  está  entre  os  4  maiores  do  Brasil  dentre  os  14  polos  encontrados  em
território nacional. Ao lado de Cabiúnas – no Rio de Janeiro; Caraguatatuba –  em São Paulo e
Cacimbas –  no Espírito Santo, Urucu é responsáveis por 79,3% do volume total de gás natural
processado. Essa produção é duplamente importante, além de atender a demanda de energia e
gás local,  ela reduz a dependência do país com relação a importação de gás natural,  já que a
produção brasileira não é autossuficiente.

A privatização de Urucu, portanto, tende a ter um impacto imediato no preço da energia e do
fornecimento de gás de cozinha em toda região. Para entendermos esse cenário, vejamos a oferta
nacional de gás natural:

Como podemos ver,  o Brasil  não possui,  ainda,  produção suficiente para abastecer todo o
mercado interno. Por esse motivo, as exportações oriundas da Bolívia cumprem um importante
papel.  Apenas  em 2019  foram  importados  22,4%  da  oferta  nacional  desse  país.  É  assim que
atualmente no Brasil somente está autorizado a exportação de cargas ociosas de GNL no mercado
de curto prazo. Essa exportação é regulamentada pelo art. 5° da Portaria MME n° 67, de 1° de
março de 2010,  condicionada à  garantia do pleno abastecimento do mercado interno de gás
natural.

Ora, a empresa 100% privatizada tende a passar por cima dos interesses nacionais, de modo a
seguir métricas puramente financeiras independente da garantia de abastecimento do Brasil e de
suas respectivas regiões. Nesse cenário, temos uma clara tendência na elevação do preço do gás
natural utilizado na produção de energia, bem como no gás de cozinha, com impacto para toda
população. É exatamente o que aconteceu quando a política de preços da Petrobras passou a
seguir  o  preço  internacional  do  petróleo,  independentemente  da  demanda  nacional.  Hoje  no
Brasil,  independente  de  se  atender  ou  não  a  demanda  nacional  de  petróleo,  esse  é  vendido
seguindo sua contação internacional. O objetivo central não é o atendimento das necessidades da
empresa, mas a garantia de rendimentos máximos para a Petrobras a serviço dos interesses de
seus respectivos acionistas.

Já o petróleo é processado nos seguintes campos:
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Tratam-se dos únicos campos de extração de petróleo na região norte do país. Isso significa
que uma privatização integral  desse polo, colocará nas mãos da iniciativa privada o único polo
produtor de petróleo e gás da região norte. Os interesses que passarão a reger o polo serão de
todo alheios aos interesses da região e unilateralmente direcionados ao retorno financeiro de
curto  prazo.  Um  possível  comprador  terá  em  sua  mão  não  apenas  a  exploração  atualmente
existente, mas, também, estará em posição privilegiada para incorporar outros possíveis polos em
toda região da floresta amazônica.

Vejamos abaixo a produção de petróleo em cada uma das unidades da federação:

Embora a produção de petróleo na região englobe um percentual relativamente pequeno da
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produção nacional, é um dos polos mais produtivos em terra e tem como característica específica
ser, de longe, o petróleo mais puro do país. Isso pode ser medido pelo seu teor de enxofre. Como
indicado abaixo:

O Enxofre (S)  é o terceiro elemento mais abundante no petróleo e é considerado um dos
principais contaminantes presentes nessa matriz. Os compostos de enxofre são indesejáveis, pois
provocam  corrosão,  envenenam  catalisadores  automotivos  e  de  processos  do  refino.  Como
podemos ver, o teor de enxofre do petróleo extraído na Bacia do Solimões é mais de 10 vezes
menor  que a  média  da  produção nacional.  Em resumo,  o petróleo de Urucu,  saindo de  uma
profundidade de 2.300 metros é um tipo especial, leve, rico em produtos nobres, muito valorizado.
É o melhor petróleo produzido no Brasil. 

É importante agregar, ainda, que embora a industria extrativa (sobretudo petróleo e gás) no
Amazonas englobe um percentual relativamente pequeno da massa de trabalhadores formais no
Estado (0,3%) esse percentual representa uma massa salarial 3 vezes maior. Essa massa salarial, na
medida que é consumida pelos respectivos trabalhadores, se enraíza em toda economia da região,
com impactos no comércio, nos serviços, no consumo de produtos básicos etc.
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Impactos da privatização para o estado do Amazonas

Para conseguirmos avaliar adequadamente os impactos da privatização do petróleo e o gás na
região  do Amazonas,  deve-se  levar  em conta  que a atual  oferta  é apenas  a  ponta  o iceberg.
Veremos no próximo item, os motivos mais profundos que fazem da privatização total da Petrobras
uma prioridade para o governo e o grande capital no próximo período. 

Um dos primeiros impactos altamente prováveis diz respeito aos royalties do petróleo e do gás
natural. O royalty é uma compensação financeira  à sociedade pela exploração desses recursos não
renováveis.  Mas não somente isso,  está  ligado também ao fato  de que as  empresas,  quando
exploram recursos naturais,  tendem a ganhar uma fatia extra de lucro oriundo da diferença e
qualidade  dos  recursos  explorados.  Esse  sobrelucro  é  oriundo da  situação  de  um recurso  ser
explorado com custos diferentes em cada caso, mas é vendido pelo mesmo preço no mercado
internacional. Sua existência é a chave para se entender porque mercadorias como petróleo, gás e
minério possuem preços tão oscilantes, enquanto outros como carros e eletrodomésticos, não.

Tomemos um exemplo. Suponhamos que se eleve a demanda por automóveis no mundo. Isto
exigirá novas unidades produtivas. Desse modo, novas unidades poderão ser construídas com a
mesma tecnologia das que já existem, possibilitando elevar a produção e atender a demanda pelo
mesmo patamar de preço anteriormente cobrado.

No entanto, com Petróleo e gás não é assim. Não é possível criar uma plataforma de petróleo
ou uma mina de ferro em qualquer lugar. Elas somente podem existir onde se faz presente um
recurso natural e os custos de exploração são variáveis. Assim, se a demanda por petróleo e gás se
eleva,  de  modo que a produção atual  não consegue atender  a  demanda,  deve-se  abrir  novas
plataformas em locais cujo custo seja mais elevado. Para que esse investimento seja lucrativo, o
preço deve subir fazendo com que a empresas que atuem com custo mais baixo ganhem grandes
margens extras de lucro ou renda. Assim, a exploração de petróleo e gás com custo mais baixo,
além de receberem a taxa de lucro média do mercado, recebem ainda a renda necessária para que
a exploração em locais com custo mais elevado sejam viáveis. 

É por essa razão que na maior parte do mundo, o petróleo é taxado de maneira a garantir que
a fatia dos lucros que consiste em renda seja transferida ao Estado.  Torna-se uma espécie de
compensação por um recurso natural não renovável. Recurso esse que não pode ser extraído de
modo ilimitado. Ou então, quando não é o caso, os capitalistas disputam com unhas e dentes essa
fatia extra de lucro, que torna o negócio mais lucrativo que os demais.

O  atual  modelo  de  royalties em  vigor  no  Brasil  está  longe  de  compensar  realmente  a
sociedade pelos recursos extraídos e os danos colaterais causados. No entanto, os  royalties do
petróleo são muito superiores aqueles da mineração. E isso tem uma explicação: a privatização
integral da Vale S.A. em 1998. 

Integralmente nos braços do capital privado, os royalties pagos pela mineração aos municípios
e Estados em que atuam são absolutamente irrelevantes. Para se ter uma ideia desse cenário,
comparamos abaixo os royalties da mineração (CFEM) pagos ao Estado de Minas Gerais, o maior
estado minerador do Brasil.  Observe-se que,  ao compararmos Minas Gerais  com o Amazonas,
estamos comparando um Estado minerador com outro que está longe de ter o petróleo e gás
como suas  principais  atividades  econômicas.  Ou seja,  os  recursos  recebidos  por  Minas  Gerais
deveriam ser, percentualmente, muito maiores. Acontece que não é assim, vejamos:
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Como podemos  ver,  um Estado minerador  como Minas  Gerais  recebe  até  4  vezes  menos
royalties (em termos percentuais) que o Amazonas. Com uma privatização do polo de Urucu, como
parte de um projeto nacional de privatização da Petrobras, a tendência é uma reformulação na
política de royalties.

Em termos absolutos esses valores superam os 100 milhões de reais anuais desde 2018.

Uma mudança na política de royalties, que tende a se acelerar com a venda da empresa, seria
ainda mais danoso para os pequenos municípios atingidos diretamente pela política de extração de
petróleo e gás, bem como seu transporte. Como podemos ver abaixo, o percentual de royalties no
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total  arrecadado anualmente pelos  municípios  é  muito  mais  significativa.  Indicamos abaixo os
principais municípios do Amazonas que recebem  royalties do petróleo e o percentual que esse
representa na arrecadação anual dos respectivos municípios:

Em alguns municípios, como podemos ver, os royalties representam quase 20% de sua receita
anual. Em termos absolutos, os municípios recebem ainda mais que o estado do Amazonas. Esse
valor chegou a ultrapassar os 220 milhões de reais anuais, permanecendo na faixa dos 200 milhões
em 2019. Abaixo indicamos o montante absoluto recebido de royalties nos últimos quatro anos e,
na sequência, uma tabela que detalha esses valores no ano de 2019:
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Em síntese:

11

ANO
BENEFICIÁRIOS

VALOR (R$)

2019

ANAMÃ-AM AM       8.101.412,85 

ANORI-AM AM       7.824.678,88 

AUTAZES-AM AM            51.028,84 

BERURI-AM AM            29.237,24 

CAAPIRANGA-AM AM       1.345.258,72 

CAREIRO DA VARZEA-AM AM            51.028,84 

CAREIRO-AM AM            29.237,24 

COARI-AM AM     66.393.802,51 

CODAJAS-AM AM       8.088.221,24 

IRANDUBA-AM AM            50.105,26 

ITACOATIARA-AM AM            51.028,84 

ITAPIRANGA-AM AM            51.028,84 

MANACAPURU-AM AM            29.249,03 

MANAQUIRI-AM AM            29.237,24 

MANAUS-AM AM       3.796.053,70 

PARINTINS-AM AM            51.028,84 

SILVES-AM AM            51.028,84 

TEFÉ-AM AM       7.391.522,72 

URUCARA-AM AM            51.028,84 

URUCURITUBA-AM AM            51.028,84 

AMAZONAS  TOTAL   103.516.247,35 

Acumulado em 
2019

Possíveis impactos locais em função da venda do polo de Urucu:

→ Elevação dos preços da energia e gás de cozinha na região norte
→ Redução da massa salarial do setor na região, com impacto em todos 
seguimentos.
→ Comprometimento dos royalties do petróleo e gás, que constituem 
importante fonte de receita do Amazonas e vários de seus municípios.



Privatização e aumento do risco de impacto ambiental

É impossível dissociar a atual proposta de venda  dos campos produtores de petróleo leve e do
gás natural do Amazonas, com a crise ambiental em que vive o país no último período, com a
flexibilização  das  leis  de  responsabilidade  ambiental  e  o  enfraquecimento  dos  órgãos
fiscalizadores.  Não  é  de  modo  algum  coincidência  que  um  dos  primeiros  polos  produtores
colocados a venda seja exatamente aquele situado no coração da floresta, em grande parte ainda
inexplorada.  Some-se  ao  risco  ambienta,  aqueles  que  envolvem a  vida  dos  trabalhadores.  Os
recentes crimes ambientais de Mariana e e Brumadinho, mas também a maré negra que assolou o
litoral  brasileiro,  nos  dão  conta  dos  riscos  de  uma  exploração  desmedida  e  a  serviço  da
lucratividade imediata. 

Comecemos por examinar os riscos colocados para os trabalhadores da empresa diante da
proposta de venda do polo de Urucu.

Comparativo com atuação de empresas públicas privatizadas

É interessante notar que a elevação do risco de acidentes de trabalho, incluindo acidentes
fatais,  pode ser  notado no exame dos dados da própria Petrobras,  a partir da diferença entre
terceirizados  e  trabalhadores  próprios  da  empresa.  As  terceirizadas  funcionam  como  meras
empresas  intermediárias,  com flexibilização de todos  as  garantias,  qualificação e  requisitos  de
segurança. São empresas privadas que atual como meros fornecedores de mão de obra barata
para a empresa brasileira.

A  diferença,  no  caso  dos  acidentes  fatais  na  Petrobras,  entre  trabalhadores  diretos  e
terceirizados, é abismal. Abaixo, apresentamos essa divisão a partir do total de acidentes fatais que
ocorreram na empresa:
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Para termos uma ideia mais clara, apresentamos abaixo essa mesma divisão considerada em
termos percentuais:

Nos últimos 23 anos, 387 petroleiros perderam a vida em acidentes de trabalho, sendo que
315  eram  trabalhadores  terceirizados:  81%.  Ou  seja,  a  cada  dez  acidentes,  oito  são  com
prestadores de serviço. Some-se a isso que os cortes de investimentos e a privatização de ativos
potencializaram  os  riscos  de  acidentes,  sobretudo  em  função  da  redução  de  efetivos,  da
manutenção inadequada das unidades e da consequente precarização das condições de trabalho.

Esses números não são produto, unicamente, do fato de os terceirizados constituírem o maior
contingente de trabalhadores da empresa. A taxa de fatalidades a cada mil trabalhadores, também
reflete  um  índice  muito  superior  de  fatalidades  com  os  trabalhadores  terce  rizados,  como
indicamos abaixo1:

1 “Acidentes de trabalho fatais em empresa brasileira de petróleo e gás”, disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csc/2020.v25n5/1819-1828/pt/
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O acidente recente, em 2019, na unidade da VALE S.A. em Brumadinho serve de alerta para os
riscos de empresas de grande porte privatizadas e que passam a atuar tão somente em função de
lucros rápidos e de maior magnitude. Estamos falando de uma empresa da mesma magnitude da
Petrobras, responsável pela exploração da maior parte do minério de ferro brasileiro, como como
de outros recursos naturais. A VALE foi vendida por 3 bilhões de dólares em 1998. Desde então, a
empresa ganhou mais de 90 bilhões de dólares apenas em lucro líquido e cerca de metade desse
montante foi transferido para a conta bancária de seus acionistas na forma de dividendos.

Além dos danos ambientais incalculáveis, o acidente criminoso dizimou nada mais nada menos
que 242 trabalhadores da empresa, como apresentamos abaixo:

Mas não é necessário, para termos a dimensão correta dos riscos, analisar outra empresa. A
própria Petrobras serve de exemplo com o  acidente ocorrido com uma grande plataforma P-36 de
petróleo  em  2001.  Isso  se  deu  exatamente  após  o  sucateamento  e  a  abertura  de  capital  da
empresa.

Acidentes na Petrobras decorrentes do sucateamento durante os anos FHC

Um grande passo da privatização da Petrobras ocorreu no governo de Fernando Henrique
Cardoso (FhC). Houve uma onda de privatizações em seu governo e as empresas passaram a ser
reguladaS unicamente pelo mercado privado, independente dos interesses nacionais e de seus
trabalhadores. No entanto, não foi possível privatizar diretamente a empresa. Houve, em primeiro
lugar,  grande  resistência  da  população  brasileira  que  se  opôs  a  sua  venda,  bem  como  dos
trabalhadores da empresa que em meados da década de 1990 realizaram uma das maiores greves
no setor. Houve, ainda, obstáculos legais já que, para privatizá-la, seria necessário derrubar a Lei
que criou a empresa, o que provavelmente não passaria no Congresso da época. 

A Petrobras não entrou nos planos de privatização direta, no entanto, foi em partes privatizada
pela via indireta. Deu-se a abertura do capital da empresa para investidores estrangeiros e adotou-
se padrões de uma companhia internacional de capital aberto. Assim, foi abandonado seu papel
estratégico  dentro  do qual  foi  fundada em 1953.   O  objetivo a  partir  de  então passou a  ser
fundamentalmente apresentar resultados aos acionistas nacionais e internacionais, especialmente
a  estes  últimos.  A  Petrobras  seria  mais  uma multinacional  de  petróleo  do que  uma empresa
estatal, regulada pelos interesses de seus acionistas espalhados em todo o mundo.
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No gráfico abaixo, apresentamos a composição acionária da empresa.
Como fica nítido, os investidos estrangeiros

compõem mais de 41% das ações da empresa.
Mais que o Estado brasileiro (Gruo de Controle)
que possui apenas 36,75% das ações.

Ora  esse  cenário,  têm  drásticas
consequências  ambientais  e  para  a  saúde  e
segurança dos trabalhadores. Agora a empresa
passa a ser regida pela lógica do lucro fácil  e
rápido, colocando em risco seus trabalhadores
e  o  ambiente  explorado.  Tanto  é  assim  que
poucos  anos  após  sua  abertura  de  capital
ocorreu,  em  março  de  2001,   o  acidente
ocorrido  com  uma  grande  plataforma  de
petróleo  (P-36),  localizada  no  Campo  de
Roncador, na Bacia de Campos-RJ. No momento
do  acidente,  175  pessoas  encontravam-se  a
bordo da embarcação, que possuía tecnologia

de  ponta,  com  custo  estimado  de  US$  350  milhões,  sendo  considerada,  à  época,  a  maior
plataforma de produção de petróleo em alto mar.

Segundo o relatório da Agência Nacional de Petróleo e da Diretoria de Portos e Costas da
Marinha do Brasil (2001), concluiu-se que o acidente ocorreu pelos seguintes motivos2:

✔ não conformidade quanto aos procedimentos operacionais, de manutenção e de projeto.
✔ esgotamento do tanque de drenagem de emergência
✔ P-36  teria  entrado  em  operação  sem  cumprir  com  o  devido  rigor  os  prazos  e  etapas
estipulados no cronograma de construção,  montagem e operação,  permitindo assim que a
conclusão da  montagem de equipamentos  fosse  realizada paralelamente à   atividade   de
produção,  em  virtude  da  redução  dos  prazos  para  atender  às  metas  de  produção  da
empresa.
✔ ausência de sensores de gás em determinados pontos estratégicos e à atuação conjunta de
diversos alarmes no painel da sala de controle etc…

Citamos  esses  aspectos  pois  eles  deixam  claro  como  a  abertura  de  capital  da  Petrobras
estimulou atitudes negligentes quanto a segurança e manutenção, bem como acelerou processos
tendo em vista o cumprimento de metas, produzindo o maior acidente a história da empresa.

Uma venda do polo de Urucu, portanto, coloca em risco a vida de centenas de trabalhadores,
intensifica a ameaça de acidentes do trabalho, fatais ou não, além dos danos ambientais na região
mais sensível do Brasil quanto a esse tema.

2 Ver estudo recente a respeito do acidente: Figueiredo MG, Alvarez D, Adams RN. O acidente da plataforma de 
petróleo P-36 revisitado 15 anos depois: da gestão de situações incidentais e acidentais aos fatores organizacionais. 
Cad Saude Publica 2018;34(4):e00034617. Ver ainda: Figueiredo MG. A face oculta do ouro negro: trabalho, saúde e 
segurança na indústria petrolífera offshore da Bacia de Campos 2ª ed. Niterói: Editora UFF; 2016.
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Fim de programas de responsabilidade ambiental na região amazônica

Insistimos que não é coincidência que a proposta de venda das unidades da Petrobras situadas no
Amazonas, ocorra exatamente nesse momento.

Nos primeiros 18 meses do governo de Jair Bolsonaro, é notório o retrocesso no programa de
responsabilidade ambiental, em particular na região amazônica. Ocorreram sucessivos recordes de
desmatamento da Floresta. Em grande parte em função da inação dos órgãos de fiscalização e
controle ambiental  a partir de uma política deliberada do governo de enfraquecimento desses
órgãos. 

Os alertas de desmatamento, por exemplo, batem recordes atrás de recordes.

Um exemplo disso são os dados de abril de 2020, em plena pandemia, quando o Sistema de
Alerta de Desmatamento (SAD)  revelou que 529 Km² de floresta foram desmatados naquele mês,
um salto de 171% em relação ao ano anterior. Da mesma forma, o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) o mês de junho de 2020 registrou o maior número de queimadas dos últimos 13
anos. Nesse mês foram registrados 2.448 focos de calor na Região Amazônica: 19,57% mais do que
em junho do ano anterior. 

Os aspectos estão absolutamente vinculados. Enfraquecimento dos órgãos fiscalizadores das
leis de responsabilidade ambiental, elevação abrupta dos índices de incêndio, desmatamentos etc.
Ao mesmo tempo, o polo de petróleo e gás no coração da floresta é colocado a venda. Não sem
razão, lutar contra essa privatização integral das instalações na região norte é lutar pelos interesses
dos trabalhadores da empresa no local, pelos interesses dos trabalhadores da região norte e do
Brasil como um todo.
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O desmonte da Petrobras
Os aspectos específicos do Amazonas, de seu polo petroquímico e de gás natural, do potencial

da floresta são,  sem dúvida,  peças importantes do quebra cabeça.  No entanto,  não é possível
compreendê-lo  sem levar  em conta  a  situação geral  da  Petrobras  e  a  nova estratégia  de  sua
completa privatização. Por esse motivo, nessa seção, iremos analisar o quadro geral da empresa.

Na esteira dos escândalos de corrupção que envolveram recentemente a Petrobras, uma parte
da população foi ganha para o discurso de sua venda. A corrupção deve ser de fato punida sem
reservas, no entanto, está longe de ser o motivo central de sua completa privatização. É o que
iremos analisar detidamente nessa seção. Somente assim, a venda do polo situado na região norte
do país se reveste de pleno sentido, bem como a necessidade dos trabalhadores lutarem contra
ele. A começar pelos tão alardeados prejuízos da Petrobras.

O falso prejuízo da Petrobras

A ideia geral e a propaganda de que a Petrobras deve ser privatizada porque é deficitária não
possui  nenhum fundamento.  Para termos uma ideia clara desse cenário,  nada melhor do que
comparar os números da Petrobras com outras gigantes do petróleo e do gás de capital aberto.
Afinal,  algumas  dessas  gigantes,  como  Saudi  Aramco  (Arábia  Saudita),  Rosneft (Rússia),  KPC
(Kuwait), NIOC (Irã) e CNPC (China) são empresas de capital fechado, públicas ou não.

As principais empresas de capital aberto são as seguintes: ExxonMobil (Estados Unidos), Royal
Dutch Shell (Anglo-Holandesa), Equinor (Noruega), Chevron (Estados Unidos), BP (Inglaterra), Total
(França), Petrobras (Brasil). Assim, é esse último grupo de empresas, com capital aberto e com os
relatórios econômicos publicados, que utilizaremos para avaliar o desempenho da Petrobras em
uma perspectiva global.

Pois bem, analisemos os números da empresa considerando todo o longo período entre 2012
e 2019, considerando, portanto, um período anterior aos escândalos de corrupção e a crise no
preço do petróleo. O primeiro índice a se destacar é a variação da receita das grandes empresas de
capital aberto que anteriormente mencionamos entre 2012 e 2019.
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Esses números refletem, em grande medida, a crise econômica mundial ainda não superada:
os longos anos de estagnação e recessão econômica mundial. Verifica-se queda nas receitas da
quase totalidade das empresas do setor. A única exceção, todavia, é a Petrobras. 

A Petrobras teve um crescimento absoluto de sua arrecadação em 7,42% entre 2012 e 2019
enquanto todas demais empresas tiveram quedas absolutas em sua arrecadação.

Os números são ainda mais impressionantes se considerarmos o lucro bruto no período.

Como  podemos  ver,  a  variação  do  lucro  bruto  da  Petrobras  cresceu,  entre  2012  e  2019
81,88%. Enquanto isso, a única empresa em que verificamos o crescimento no lucro bruto foi a
inglesa BP com 20,08%. Lembrando que o lucro bruto leva em conta apenas o que foi ganho na
produção, desconsiderando o montante relativo a venda de ativos.

A melhor maneira, contudo, de capturarmos a real lucratividade da empresa é por meio da
taxa de lucro, já que as variações nominais das respectivas receitas e lucros sofrem influência da
moeda de cada um dos países sede das respectivas empresas. Como sabemos, o real sofreu grande
desvalorização no período. Vejamos portanto,  a variação da taxa de lucro no acumulado entre
2012 e 2019.
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Dois aspectos chamam atenção. A Petrobras possui de longe a mais elevada taxa de lucro entre
todas as gigantes de energia no mundo. Trata-se de uma taxa média de lucro bruto de mais de 40%
enquanto nenhuma das demais empresas atinge sequer 30% de taxa de lucro bruto. Mais ainda, na
tabela vemos a variação anual dessa taxa. Vemos que os índices da Petrobras variaram bruscamente
para cima desde 2015, justamente quando se iniciou a produção oriunda do chamado pré-sal. 

De um índice que oscilava entre 25% e 30% entre 2012 e 2015, chegamos ao extraordinário
índice de aproximadamente 60% de taxa de lucro justamente em 2019.

O lucro bruto é o índice mais preciso para mensurar a produtividade da empresa,  já que
considera  unicamente  o  que  foi  ganho  em cima  da  produção.  O  lucro  líquido,  por  seu  turno,
computa também receitas e despesas financeiras, pagamento de dívidas, impostos sobre o lucro etc.
Apesar disso,  em 2019, mesmo se considerarmos o lucro líquido,  o desempenho da empresa é
bastante favorável, como indicamos abaixo:

Como se nota, a Petrobras fica em primeiro lugar mesmo considerando a taxa de lucro líquido,
ainda que nesse caso seus números estejam próximos da Equinor norueguesa. 
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TAXA D E LUCR OAn o 2012 2013 2014 20 1520 1620 1720 1820 19

Ex xonMob il 30,90% 28,44% 27,63% 27 ,89%26 ,15%29 ,44%31 ,55%27 ,31%Ro yal Dutc h Shell 13,21% 11,71% 10,70% 7,3 9%7,5 4%11 ,00%11 ,62%10 ,57%
Eq uinor 39,08% 32,92% 27,59% 14 ,80%5,8 6%27 ,35%32 ,45%18 ,95%Ch evron 29,24% 25,65% 22,13% 10 ,84%10 ,43%16 ,79%16 ,98%6,6 1%
BP 7,76% 9,21% 7,7 2%1,8 3%7,3 0%9,5 5%10 ,74%10 ,37%

To tal 13,38% 11,96% 8,7 4%1,5 2%6,2 8%8,2 3%9,6 3%9,4 9%
Pe trobras 28,28% 26,37% 27,27% 40 ,13%42 ,24%45 ,74%51 ,30%59 ,56%

TAXA DE LUCRO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
30,90% 28,44% 27,63% 27,89% 26,15% 29,44% 31,55% 27,31%
13,21% 11,71% 10,70% 7,39% 7,54% 11,00% 11,62% 10,57%

Equinor 39,08% 32,92% 27,59% 14,80% 5,86% 27,35% 32,45% 18,95%
Chevron 29,24% 25,65% 22,13% 10,84% 10,43% 16,79% 16,98% 6,61%
BP 7,76% 9,21% 7,72% 1,83% 7,30% 9,55% 10,74% 10,37%
Total 13,38% 11,96% 8,74% 1,52% 6,28% 8,23% 9,63% 9,49%
Petrobras 28,28% 26,37% 27,27% 40,13% 42,24% 45,74% 51,30% 59,56%

ExxonMobi
lDutch 
Shell

Fonte:www.finanzen.net. Elaboração: ILAESE
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Taxa de Lucro Bruto da Petrobras é a mais elevada entre todas 
empresas de capital aberto de petróleo e gás no mundo.



Esses aspectos são importantes, afinal, já indicam que a taxação que recebe a Petrobras não
impede, de modo algum, que ela permaneça como a empresa mais lucrativa do setor na atualidade.
Com isso, indicamos abaixo, a variação dos impostos sobre o lucro da empresa. Esse índice pode
ser medido considerando a diferença entre o lucro depois dos impostos e o lucro antes dos impostos.
Também nesse caso, consideramos o percentual de impostos sobre o lucro na longa duração, entre
2013 e 2019. Desse modo, o índice não é distorcido por aspectos meramente conjunturais.

É  assombroso,  mas  contrariando  todas  expectativas,  a  Petrobras  possui  a  menor  taxação
considerando  o  percentual  que  incide  sobre  o  lucro  bruto.  Interessante  notar  que  o  índice  de
impostos negativos da BP é devido a uma particularidade. A BP chegou em 2015 a um acordo com
a justiça americana para pagar US$ 18,7 bilhões em indenizações pela maré negra que provocou no
Golfo do México em 2010, quando se deu um acidente em uma de suas plataformas. A justiça
americana ditou que o vazamento de petróleo no Golfo do México foi resultado de uma "conduta
extremadamente  negligente"  da  multinacional  britânica.  O  desastre  da  plataforma  Deepwater
Horizon provocou a morte de 11 pessoas. Em função disso, a empresa inglesa recebeu não apenas
isenções, mas, também, subsídios estatais para arcar com esse ônus. O prejuízo causado, portanto,
está sendo pago pelos trabalhadores ingleses.  Atentar a esse desastre é importante, pois deixa claro
que, de modo algum, a privatização implica em maior segurança. É exatamente o contrário, como já
vimos.

Assim, se desconsiderarmos a BP, a Petrobras possui o menor índice de impostos sobre o seu
lucro bruto.  Como é a mais lucrativa, deveria ser o maior índice.  Como podemos ver, ainda,  a
Equinor  norueguesa,  que  também  possui  excelentes  índices,  tem  uma  taxação  que  equivale  a
73,37% de seu lucro bruto no acumulado entre 2013 e 2019.

A verdadeira situação da Petrobras

Vimos, no item anterior, o enorme crescimento da taxa de lucro da Petrobras, comparada com
as demais empresas do setor.  Nesse item, iremos examinar com mais cautela o cenário interno da
empresa. Apesar do lucro exorbitante, muitos podem argumentar que a empresa está endividada,
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devido aos auxílios estatais. 
A melhor maneira de avaliar isso é por meio do exame patrimonial da empresa. Uma empresa

endividada possui  patrimônio líquido negativo, já que suas dívidas superam seu patrimônio.  O
patrimônio líquido indica a diferença entre o total de ativos (físicos ou financeiros) e o total de
passivos (incluindo as dívidas). Vejamos os números:

O primeiro aspecto a ser  notado é que o Patrimônio Líquido da Petrobras  é em absoluto
positivo, atingindo cerca de um terço do patrimônio bruto da empresa. Houve, apesar disso, uma
queda  considerável  em  seu  patrimônio  líquido  nos  anos  de  2014  e  2016.  Em  2015,  o  seu
patrimônio líquido passou de 310  para 257 bilhões de dólares, uma queda de 17% e em 2016 uma
queda no total de ativos ou no patrimônio bruto da empresa que passou de 900 bilhões de reais
para  pouco mais  de 800 bilhões  de reais,:  10,5%.  Essas  variações,  contudo,   ocorreram pelos
seguintes motivos:

✔ A queda no patrimônio líquido em 2015 foi produto do lucro líquido negativo nesse ano, o
que veremos adiante, e o principal  fator que influenciou nesse número foi  a queda no
preço médio do barril  de petróleo (uma queda de 53% na média acumulada do ano) e no
gás natural (uma queda de 25%). 

✔ Em decorrência desses resultados, nos anos seguintes, temos uma queda no total de ativos
da empresa por duas razões: impairment  de  ativos  e  de  investimentos. O  impairment é
uma recálculo do patrimônio da empresa que passa a valer menos uma vez que produz,
com a queda nos preços, menos valor.  Além disso, a Petrobras optou nesse novo cenário
pela redução de seu endividamento. Houve uma diminuição  do  endividamento  bruto  em
22%,  passando  de  R$ 493.023 milhões ao fim de 2015 para  R$ 385.784 milhões ao fim de
2016, uma redução de R$ 107. 239 milhões. Assim o endividamento líquido da empresa
caiu 20% sem que seu patrimônio líquido variasse. Ou seja,  reduziu o patrimônio bruto,
mas em igual medida a dívida bruta e líquida da empresa.

O que é importante notar é que mesmo com os significativos impactos da redução do preço do
petróleo na finanças da empresa, nunca houve uma crise real na Petrobras. Isto é, o patrimônio
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líquido da empresa esteve sempre próximo a 33% do patrimônio total (ativos).

Para uma visão mais nítida vejamos agora o desempenho da Petrobras desde 2013 no que diz
respeito a sua arrecadação, custos, lucros bruto e líquido.

A análise do gráfico nos permitem várias conclusões, todas muito importantes, tais como:
✔ As receitas se mantêm estáveis ou crescem desde 2016, enquanto os custos caem ano após
ano. Temos uma queda de 6,5% nos custos desde 2016, enquanto as receitas crescera 7% no
mesmo período. Explicaremos esta queda nos custos mais adiante. O que importa notar é que
esse  cenário  fez  o  lucro  bruto  da  empresa  disparar  conforme  já  apresentado  no  item
anterior.
✔ Os lucros líquidos negativos, oriundos da queda do preço do petróleo e do gás, já foram
superados. Em 2019 a empresa terminou com 30 bilhões de reais de lucro líquido.
✔ Por último, as receitas de 2018 e 2019 só não foram superiores porque com a venda da BR
Distribuidora, os investimentos desta subsidiária foram desconsolidados. Ou seja, de 2017 para
trás os números são computados com a BR Distribuidora e em 2018 e 2019, sem ela, fazendo
com que o gráfico reflita uma queda irreal nas receitas.

Para que possamos compreender  melhor  os  resultados anteriormente indicados,  devemos
observar, melhor, as variações nos números do petróleo e do gás nos últimos anos. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

304.890
337.260 321.638

282.589 283.695
310.255 302.245

234.995
256.823

223.062
192.611 192.100 191.568 180.140

69.895 80.437
98.576 89.978 91.595

118.687 122.105

23.007

(21.924) (35.171)
(13.045) 377

23.505 30.842

Receitas, Custos e Lucros (em milhões de reais)

Receita Líquida Custos de Produção

Lucro Bruto Lucro Líquido

Nunca houve crise real nas finanças da Petrobras. Mais de um 
terço de seu patrimônio é liquido, isto é, o resultado entre o 

patrimônio e total de dívidas.

Fonte:Relatórios Anuais 20F Petrobras. Elaboração: ILAESE



Acima, vemos a variação brusca nos preços do petróleo que caíram sem parar desde 2012
até 2016, despencando literalmente a partir de 2015. Mas o que queremos chamar aqui atenção é
que, apesar da recuperação, nem de longe o preço do petróleo voltou a atingir depois de 2015 os
mesmo patamares dos anos anteriores. Ainda assim, a Petrobras atingiu margens de lucro em
2018 e 2019 no mesmo patamar daquelas verificadas em 2011 e 2012, quando o preço do barril
era superior aos 100 dólares e o preço do gás natural atingia também o seu ápice. Isso ocorreu
porque a exploração do pré-sal permitiu a Petrobras explorar o petróleo a um preço de custo que,
pela primeira vez, atinge o mesmo patamar de alguns concorrentes internacionais.

Vejamos os custos de extração do Barril do petróleo no acumulado desde 2012:
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Também aqui dois aspectos importantes devem ser notados:

✔ Em  primeiro  lugar,  vemos  uma  queda  contínua,  desde  2012  no  custo  de  extração  do
petróleo. Esse valor chegou a ser superior aos 15 dólares entre 2012 e 2014. Desde então, vem
caindo praticamente a cada mês, terminando o primeiro trimestre de 2020 com um valor de
7,5 dólares por barril. Isto é, cerca de 50% de queda.
✔ Ao mesmo tempo que vemos o custo de produção cair, temos, igualmente, um crescimento
na  tributação  do mesmo desde  2017.  Isso  ocorreu  porque  foram editados:  a  MP 795/17
(posteriormente  convertida  na  Lei  13.586/17),  que  instituiu  o  novo  Repetro  Sped
reformulando a arrecadação tributária sobre o petróleo e gás natural. Tal medida, no entanto,
favorece a importação do petróleo, no lugar de destiná-lo ao consumo interno.

A grande guinada para baixo nos custos de produção tem uma resposta simples. Os custos de
produção cada vez mais baixos das plataformas do pré-sal, atingindo, em 2020, índices próximos as
empresas mais produtivas do mundo.

Some-se  a  isso  que,  cada  vez  mais,  o  pré-sal  torna-se  o  setor  com  maior  produção  na
Petrobras. Hoje a maior parte, em termos absolutos, do petróleo produzido pela Petrobras, vem
do pré-sal.

No primeiro trimestre de 2020 o pré-sal foi responsável por 66% do petróleo produzido pela
Petrobras, enquanto em em 2017 correspondia a 42%. Esse índice deve crescer ainda mais nos
próximos anos.

Fica nítido, portanto, que toda pressão pela sua privatização se deve a enorme produtividade
da empresa que tende, no próximo período, a se elevar ainda mais, com um custo de produção
cada vez mais baixo e, consequentemente, maiores taxas de lucro.
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Preço de custo - Brasil (US$/boe) * 2018 2019 1T 2020
     sem participação governamental 10,9 9,62 7,51
        Terra 20,02 18,89 16,69
        Águas Rasas 25,69 30,27 29,77
        Pós-sal profundo e ultra profundo 12,59 12,53 10,72
        Pré-sal 6,53 5,61 4,52
     com participação governamental 24,39 20,95 14,47

Operacional( mboe/d) 2017 2018 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20
Óleo, LGN e Gás Natural - Brasil 2.654 2.527 2.461 2.553 2.794 2.938 2.856
      Petróleo e LGN (Mbpd) 2.154 2.035 1.971 2.052 2.264 2.394 2.320
            Terra 150 135 129 122 123 122 114
            Águas Rasas 118 90 76 62 69 59 43
            Pós-sal profundo e ultra profundo 977 816 730 700 706 680 620
           Pré-sal 908 994 1.036 1.168 1.367 1.533 1.543
      Gás Natural (Mboed) 500 492 489 500 530 544 536
Óleo, LGN e Gás Natural - Exterior 112 101 78 81 84 86 54
Total (Mboed) 2.767 2.628 2.538 2.633 2.878 3.025 2.909

Fonte:Petrobras: dados detalhados em planilha. Elaboração: ILAESE
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Querem privatizar a Petrobras integralmente no momento em 
que ela se torna umas das empresas mais produtivas do mundo.



O projeto de privatização da Petrobras

Do que apresentamos acima é possível ver, com clareza, que a Petrobras está sendo vendida,
não  porque  seus  resultados  são  ruins,  mas  o  contrário,  porque  são  muito  bons.  O  capital,
sobretudo o internacional, está com olho gordo em cima das taxas de lucro mais expressivas do
mercado mundial de petróleo. 

A estratégia, contudo, de privatização da empresa é uma venda silenciosa, uma privatização
branca, com a venda paulatina de seus ativos. Esse processo já está a todo vapor, como indicado
na tabela abaixo. Literalmente, a Petrobras está em liquidação. A empresa já lançou dez processos
de venda, concluindo a venda de 7 campos terrestres no Rio Grande do Norte, listados abaixo:

Acima, listamos apenas os processos de venda que estão em curso. Outros já tantos já foram
concluídos como a  venda  de  parte  do  campo  de  Libra,  campos  de  mar  e  terra  do Nordeste,
a subsidiária da Petrobras no Peru,  na Argentina e no Chile, Gaspetro, refinariano Japão, blocos do
pré-sal  na  Bacia  de  Santos,  venda  da  subsidiária  de  biocombustíveis,  gasodutos  do  Sudeste,
Liquigás,  BRdistribuidora, Petroquímica Suapee dentre outros.

Associado a isso, iniciou-se uma grande campanha de desinvestimento na empresa. Isto é, os
investimentos caem ano após ano, desde a consolidação do pré-sal.

Apresentamos abaixo a evolução dos investimentos na Petrobras em petróleo, gás natural e
abastecimento:
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Os investimentos literalmente despencaram em todos os setores, o que é um indício mais do
que evidente do sucateamento da empresa tendo em vista sua venda. A outra faceta do problema
é a redução do quadro de trabalhadores, tendo em vista “sanear” a empresa para vendê-la.

A exploração dos trabalhadores da Petrobras

Como vimos, desde 2016, a Petrobras tem uma melhoria significativa de seu desempenho. No
entanto isto está longe de se refletir em seus trabalhadores que sofrem uma redução constante de
seu  quadro,  tanto  de  trabalhadores  diretos  quanto  de  terceirizados.  Sobre  os  trabalhadores
terceirizados consideraremos de forma separada no próximo item, agora, levaremos em conta os
trabalhadores diretos. Vejamos abaixo a variação no total de trabalhadores da Petrobras.
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Fonte:Formulário de Referência da Petrobras dos respectivos anos. Elaboração: ILAESE

Fonte:Petrobras. Relatórios 20 F. Elaboração: ILAESE



Temos uma queda assombrosa no total de trabalhadores diretos que passaram de 85.065 em
2012 para 57.983 em 2019.  Uma queda de 32%, enquanto sua receita líquida cresceu 7% no
período, conforme já vimos. Vejamos a variação por função:

No entanto, grande parte da variação para baixo do número de trabalhadores é produto direto
ou indireto do processo de privatização. Inclui-se aí tanto a venda direta de empresas controladas
(como a BR Distribuidora), como a redução do seu quadro de funcionários efetivos tendo em vista
e venda da empresa. Vejamos abaixo a distribuição dos trabalhadores conforme empregados por
empresas controladas ou não.

É nítida a estratégia do governo de privatizar paulatinamente a Petrobras. Essa estratégia parte
venda de unidades isoladas e das empresas controladas, tendo em vista sua privatização total no
futuro, tornando a Petrobras controladora em uma casca vazia meramente burocrática. Vemos que
houve uma redução de cerca de 30% do quadro de trabalhadores das empresas controladas pela
Petrobras no Brasil e o total desmonte das unidades no exterior, cujo total de trabalhadores foi
reduzido em 85%. Vejamos a variação do total de trabalhadores por região:
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TRABALHADORES POR FUNÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variação 2019/2012

Exploração e Produção 27.275 27.275 25.623 25.270 18.340 17.502 17.830 17.925 -34,28%
Refino e Gás Natural 12.639 12.567 11.798 11.274 12.158 10.785 10.832 10.775 -14,75%
Desenvolvimento e Tecnologia 8.412 8.659 7.912 7.415 7.169 6.512 6.414 6.388 -24,06%
Assuntos Corporativos 4.821 4.922 4.414 3.255 7.506 6.703 6.700 6.260 29,85%
Financeira 2.038 2.326 2.931 1.677 1.363 1.233 1.207 1.310 -35,72%
Área da Presidência 1.841 1.844 1.636 2.811 2.856 2.344 2.347 2.162 17,44%
Governança e Conformidade 541 484 412 256 291 312 351 491 -9,24%
Estratégia e Gestão 360 347 463
Universidade Pet./Formação 501 466 143 133 123 12 347 123 -75,45%
Cedidos 2.603 2.266 1.935 1.873 1.449 1.216 1.181 1.050 -59,66%

–

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variação 2019/2010
Petrobras Controladora – Brasil 57.498 58.950 61.878 62.692 58.618 56.874 51.255 46.979 47.556 46.947 -18,35%
Sociedades Controladas – Brasil 15.101 15.453 15.547 15.903 15.293 14.740 13.936 13.914 13.935 10.665 -29,38%
Empresas Controladas – Exterior 7.893 7.515 7.640 7.516 6.997 6.856 3.638 1.810 1.870 1.118 -85,84%
Total Sistema Petrobras 80.492 81.918 85.065 86.111 80.908 78.470 68.829 62.703 63.361 58.730 -27,04%

Fonte:Formulário de Referência da Petrobras dos respectivos anos. Elaboração: ILAESE

PETROBRAS CONTROLADAS – BRASIL POR REGIÃO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variação 2019/2010

Região Sudeste 9.296 9.882 9.679 9.546 9.396 8.760 7.606 7.830 5.707 -38,61%
Região Sul 2.547 1.662 2.157 1.852 1.816 1.826 1.872 1.903 1.639 -35,65%
Região Nordeste 2.325 2.641 2.746 2.606 2.267 2.242 2.999 2.793 2.283 -1,81%
Região Norte 633 713 672 667 655 527 926 918 749 18,33%
Região Centro-Oeste 652 649 649 622 606 287 491 511 581 -10,89%
EXTERIOR 7.515 7.640 7.516 6.997 6.856 3.638 1.810 1.870 1.118 -85,12%

PE TROBRA S CONTR OLADOR A – BRA SIL POR REGIÃO

2011 201220 1320 142015 2016 201720 1820 19Va riação 201 9/2010

Re gião Sude ste 40.674 42.18643 .30941 .20740.326 36.883 34.45635 .69935 .824 -11 ,92%
Re gião Sul 2.086 3.0202.9 492.8 362.7 402.529 2.3972.1 011.9 27 -7, 62%

Re gião Nord este 14.625 15.02214 .65112 .81812.344 10.565 8.9638.6 088.0 69 -44 ,83%
Re gião Nor te 1.386 1.4211.4 131.2 821.2 141.078 986 969 952 -31 ,31%

Re gião Cent ro-Oeste 17 9229 37047 525 020 0177 179 175 -2, 23%

Fonte:Formulário de Referência da Petrobras dos respectivos anos. Elaboração: ILAESE

PETROBRAS CONTROLADORA – BRASIL POR REGIÃO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variação 2019/2010

Região Sudeste 40.674 42.186 43.309 41.207 40.326 36.883 34.456 35.699 35.824 -11,92%
Região Sul 2.086 3.020 2.949 2.836 2.740 2.529 2.397 2.101 1.927 -7,62%
Região Nordeste 14.625 15.022 14.651 12.818 12.344 10.565 8.963 8.608 8.069 -44,83%
Região Norte 1.386 1.421 1.413 1.282 1.214 1.078 986 969 952 -31,31%
Região Centro-Oeste 179 229 370 475 250 200 177 179 175 -2,23%



Nesse cenário, redução do quadro de funcionários, associados a tendência de elevação das
receitas, a produtividade da empresa literalmente disparou.

Os  números  são  pouco  críveis.  Em  2013,  considerando  todo  lucro  bruto  produzido  pela
empresa, tínhamos uma média de 1,131 milhões de reais produzidos anualmente por trabalhador.
Em 2019, por seu turno, esse valor foi de 2,658 milhões de reais produzidos por trabalhador. Trata-
se de um crescimento de 134% na produtividade.

Esse índice também se reflete na exploração dos trabalhadores, que indica, no total produzido,
o  que  foi  apropriado  pelos  trabalhadores  na  forma  de  salários,  plr  e  benefícios  e  o  que  foi
acumulado pela empresa, como indicamos abaixo:
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Fonte:Relatórios Anuais 20F Petrobras. Elaboração: ILAESE

Fonte:Relatórios Anuais 20F Petrobras. Elaboração: ILAESE



Em 2019, na média, em uma jornada de trabalho de 8 horas, o trabalhador paga o seu salário
em 1 hora e 20 minutos, sendo todo o restante acumulado pela empresa na forma de seu lucro
bruto.  Ressaltamos que, para esses cálculos,  consideramos unicamente os valores advindos da
produção da Petrobras e não aquele oriundos da venda de ativos.

O caso, contudo, em que a estratégia de desmonte da Petrobras fica mais nítida é na análise
dos trabalhadores terceirizados da empresa.

Terceirização na Petrobras

Apresentamos abaixo a evolução dos trabalhadores terceirizados da Petrobras:

Como  podemos  notar,  existe  uma  queda  vertiginosa  do  total  de  trabalhadores
terceirizados. Esse montante chegou a ser 360 mil trabalhadores em 2013 e passou para
109 mil em 2019. Essa variação, no entanto, não está relacionada a uma política contrária a
terceirização por parte da empresa. É exatamente o contrário. A redução da terceirização
tem como explicação os seguintes motivos:

✔ Usar a  terceirização como estratégia  de redução da massa de trabalhadores em
momentos de crise. Foi exatamente o que aconteceu em 2014 e 2015 com a queda no
preço do petróleo e a demissão em massa de trabalhadores terceirizados.
✔ Uso da terceirização como estratégia de elevação da rotatividade do trabalho (o que
se chama atualmente de “flexibilização”). Esse mecanismo permite elevar a intensidade
e produtividade de trabalho demitindo em massa sempre que for possível.
✔ A  venda  de  ativos  e  unidades  da  Petrobras  (a  privatização  branca)  conforme
indicamos em um item anterior. 
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Fonte:Relatórios Anuais 20F Petrobras. Elaboração: ILAESE



Ainda  assim,  a  maior  parte  dos  trabalhadores  da  Petrobras  continuam  a  ser
terceirizados, conforme indicamos abaixo:

No caso de venda do polo da Petrobras no Amazonas (bem como qualquer outro) a
dinâmica  de  todos  os  seus  trabalhadores  tendem  a  ser  idêntica  a  dos  terceirizados:
rotatividade do trabalho, baixa segurança, nenhuma garantia trabalhista e demissões em
massa.
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Fonte:Relatórios Anuais 20F Petrobras. Elaboração: ILAESE

TOTAL DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variação 2019/2010

Petrobras Controladora – Brasil 271.049 304.034 322.720 320.152 263.766 132.791 99.423 100.123 97.519 105.123 -61,22%
Sociedades Controladas – Brasil 12.874 15.857 28.803 30.546 18.860 17.601 17.164 16.287 17.908 4.085 -68,27%
Empresas Controladas – Exterior 7.683 8.242 8.849 9.482 8.448 7.684 968 791 638 380 -95,05%
Trabalhadores Terceirizados 291.606 328.133 360.372 360.180 291.074 158.076 117.555 117.201 116.065 109.588 -62,42%

Se for vendida, a dinâmica geral dos trabalhadores das unidades 
do que hoje é a Petrobras será idêntica a dos terceririzados.



Conclusões
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A venda do polo de Urucu no Amazonas terá os seguintes 
efeitos:

→ Elevação do preço da energia e gás na região norte;
→ Comprometimento dos royalties do petróleo pago ao Estado e os 
municípios;
→ Elevação do risco ambiental;
→ Elevação dos acidentes do trabalho e perda de toda estabilidade 
e garantia pela massa dos trabalhadores empregados no setor;
→ Retrocesso nacional quanto a possibilidade de autossuficiência 
na produção de gás natural e petróleo.

Situação geral da Petrobras:
→ Empresa está sendo vendida porque suas taxas de lucro são as 
maiores do mercado mundial;
→ Empresa está sendo vendida aos poucos, com a venda de cada 
um dos seus polos produtivos e demais ativos;
→ Produtividade do trabalho nunca foi tão elevada na empresa;
→ Redução brusca dos investimentos tendo em vista preparar o 
campo para privatização total da empresa;
→ Situação dos terceirizados mostram a realidade que espera o 
total dos trabalhadores em caso de privatização.

Somente os trabalhadores da empresa, e do Brasil no geral, 
podem reverter esta tendência e construir uma empresa 100% 

pública e controlada pelos trabalhadores segundo os seus 
interesses e necessidades.
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