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INTRODUÇÃO 

O Gás Natural é a ponte entre matrizes energéticas: da produção de energia originado em               
combustíveis fósseis (como petróleo e carvão que são muito poluidoras) para a produção de              
energia renovável, baseada na luz solar e nos ventos (eólica), que além de renovável pela               
natureza, não polui nem destrói o planeta, caso seja produzida para o bem geral da população                
mundial e não para o lucro privado capitalista. 

O Gás Natural, ainda que se origine na indústria petrolífera (sua extração se dá associada com                
o petróleo) é menos poluidor e é utilizado para geração de energia em usinas termelétricas,               
quando os ventos e a luz solar não forem suficientes. Ademais, é utilizado como combustível               
para veículos e pode substituir a gasolina e o diesel nos transportes como GNV (Gás Natural                
Veicular) ou na produção de fertilizantes para agricultura, onde é a principal matéria prima.              
Também muito útil no aquecimento ou refrigeração residencial, no comércio e na indústria.             
Pode ser industrializado na forma de plásticos e lubrificantes e participará, indiretamente, no             
boom de carros elétricos que vem por aí. 

Por estas duas características: primeira, se originar em toda a infraestrutura petrolífera que             
permite seguir auferindo lucros gigantescos para a indústria petrolífera e, segunda, ser ponte             
para novas matrizes energéticas limpas, o gás natural tem tudo para ser o eixo das               
transformações energéticas em curso no século XXI. Por isso, o Gás Natural é a fonte de                
energia que mais cresce no mundo, cerca de 7% ao ano.  

Em torno ao Gás Natural se dará uma enorme disputa internacional de poder e domínio, tanto                
da propriedade das empresas, gasodutos, campos de produção como no domínio de novas             
tecnologias do tipo da produção de GNL (Gás Natural Liquefeito, gás comprimido na forma              
líquida, para transporte por grandes navios, alternativo ao transporte por gasoduto) e de GPL              
(Gás para Líquidos), nova tecnologia que transforma o Gás Natural em derivados tipo diesel ou               
gasolina, mais limpos que os derivados do petróleo. Assim, o Gás Natural se tornará o centro                
da disputa internacional energética no século XXI. 

Desta forma, o Gás Natural está se convertendo no centro de gravidade das matrizes              
energéticas do passado e do futuro e, por isso mesmo, se dá uma luta pesada entre grandes                 
empresas e países pelo domínio da produção e do mercado. A Rússia, que é grande produtora                
e distribuidora para a Europa (abastece 40% de todo o gás usado na região) está construindo                
gasodutos em larga escala para a Europa, Turquia, Ásia, etc. Os Estados Unidos, que              
recentemente passou a produzir grandes quantidades de gás natural, busca ocupar o mercado             
europeu, utilizando em larga escala o transporte de GNL via navios. As multinacionais do              
petróleo disputam este mercado comprando campos de produção e desenvolvendo novas           
tecnologias para o transporte e uso do Gás Natural. 

Uma disputa pelo excedente da produção mundial de gás natural, que será parte importante              
da renda petroleira mundial, estimada em US$ 2 trilhões de dólares por ano. 

Enquanto isso, a burguesia brasileira, tendo à frente seu capitão-do-mato, entrega o setor de              
gás natural da Petrobrás para as multinacionais. 
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Com as descobertas do pré-sal, que produz grandes quantidades de gás natural e as novas               

descobertas em Sergipe-Alagoas, grande reserva de gás natural, juntando com toda a            

infraestrutura da Petrobrás no domínio da cadeia do gás, permitiria o Brasil deixar de importar               

e se tornar um grande produtor e exportador de gás natural. Assim, o Brasil poderia disputar                

de igual para igual com os Estados Unidos e suas petrolíferas multinacionais, o mercado              

mundial ou pelo menos o mercado americano, já que o Brasil extrai petróleo e gás no pré-sal a                  

menos de U$ 5 dólares o barril, alta produtividade, entre os melhores do mundo como a                

Arábia Saudita e a Rússia, muito abaixo do custo do petróleo e gás extraído nos Estados                

Unidos. 

O mundo inteiro construindo gasodutos e grandes navios de transporte do gás natural e o               

Brasil se desfazendo de toda a produção, industrialização e comercialização do gás. 

No Brasil de Bolsonaro, Guedes e Castello Branco se fecha, vende, aliena todo o parque               

industrial do gás natural, construído pela Petrobrás em décadas, justamente para favorecer à             

bandeira norte-americana, a quem Bolsonaro bate continência. 

Na década de 1990 privatizou-se as duas principais empresas estaduais de gás, CEG do RJ e                

Comgás de SP, que eram responsáveis ela comercialização de 60% do gás do Brasil. Agora, com                

o “Novo Mercado do Gás” que foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi para debate no                 

Senado, se pretende vender todas as 19 empresas estaduais restantes, além de obrigar a              

Petrobrás a se desfazer de toda a infraestrutura do gás natural, como a venda dos gasodutos                

TAG e NTS, comprados por multinacionais, a venda da Gaspetro, com 500 mil clientes e uma                

rede de distribuição com 10 km de gasodutos, assim como a venda de campos do pré-sal e de                  

Sergipe-Alagoas. Além disso, a Petrobrás, dirigida por Bolsonaro-Guedes-Castello, está         

vendendo as fábricas de fertilizantes (cuja matéria prima principal é o gás), termelétricas (que              

geram energia elétrica a partir do gás natural) e a venda da BR Distribuidora, que poderia                

alavancar a distribuição de GNV e fornecimento de energia elétrica para carregamento de             

baterias dos carros elétricos. 

Por que tamanha contradição? Será que eles não entendem o que estão fazendo? Por que o                

conjunto da burguesia brasileira é cúmplice deste crime? Porque destruir tudo que foi             

construído no Brasil nos últimos 80 anos? 

Para encontrar as respostas, continue lendo este estudo até o final.  
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CAPÍTULO I 
 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO MUNDO E A TRANSIÇÃO PARA 
ENERGIAS LIMPAS 

O capitalismo destrói o ser humano e devasta a natureza 

 

Como todas as crises capitalistas, esta grande crise que se arrasta desde 2008 e deu um salto                 

agora em 2020, é resultado não de uma produção insuficiente de riquezas, mas o contrário: na                

indústria petrolífera temos sobrando petróleo, gás natural, derivados e todos os produtos da             

indústria petroquímica. 

Se produziu mais do que a humanidade pode absorver seguindo os critérios do sistema              

capitalista, baseado no lucro. 

Assim, a crise foi provocada pela queda do investimento das multinacionais petrolíferas na             

produção: em 2020, se investirá 30% menos do que se investiu em 2019. Abateu-se uma crise                

de grandes proporções no setor energético mundial e acirrou-se a disputa pelo domínio             

mundial da indústria petroquímica. 

Quem primeiro entrou em crise falimentar foi a indústria do óleo e gás do xisto               

norte-americana, que nos últimos 10 anos elevou os Estados Unidos a grande produtor e              

exportador de óleo e gás, extraindo petróleo num sistema altamente destrutivo da natureza,             

alavancado por uma chuva de capitais ociosos, com custo alto de extração em relação ao               

produzido na Arábia Saudita, Rússia e no pré-sal brasileiro. Indústria fabricada pelo capital             

norte-americano para dominar o mercado mundial do petróleo e do gás. 

Se o carvão foi a fonte de energia que impulsionou o capitalismo no seu período de ascenso, o                  

petróleo foi determinante para o salto do sistema para a fase imperialista, de domínio dos               

grandes monopólios multinacionais sobre o mundo, a fase de decadência do sistema. A             

potente indústria petroquímica mundial vai resistir, usando todas as armas disponíveis, para            

manter esta matriz energética por muito tempo, até extrair a última gota da trilionária renda               

petroleira. E terá à sua frente as multinacionais petroleiras norte-americanas. 
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A matriz energética mundial hoje 

 

Fonte: AEPET 

O gráfico acima mostra que os combustíveis fósseis representam 85% (Petróleo 34%, Carvão             
27% e Gás Natural 24%) da matriz energética mundial, enquanto os combustíveis renováveis             
alcançam apenas 11% (Hidroelétrica 7%, Eólica e Solar 3%, outras 1%) e a energia nuclear               
representa 4,4% do total mundial. 

Para se ter uma ideia de como a superação de determinada fonte energética é lenta, basta ver                 
que o carvão foi a principal fonte energética da Revolução Industrial há dois séculos e hoje                
representa quase 28% da matriz energética mundial. E foi o carvão também que possibilitou o               
grande salto de industrialização chinesa em pleno século XXI: 

 

 
Fonte: AEPET 
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Olhando como esta matriz mundial se combina desigualmente no mundo, vemos em ordem de 
maior consumo per capita, em 2018: 
 

 Fósseis Nuclear Renováveis 

Mundo 84,7% 4,4% 10,9% 

Estados Unidos 84,3% 8,4% 7,3% 

Austrália 92,3% 0,0% 7,7% 

Alemanha 78,9% 5,3% 15,8% 

França 51,1% 38,5% 10,4% 

Japão 87,9% 2,4% 9,6% 

Reino Unido 79,3% 7,7% 13,1% 

Israel 98,2% 0,0% 1,8% 

China 85,3% 2,0% 12,7% 

Turquia 85,7% 0,0% 14,3% 

Brasil 61,4% 1,2% 37,4% 

Egito 95,9% 0,0% 4,1% 

Índia 91,6% 1,1% 7,3% 

 
Dentre os maiores países do mundo, o Brasil tem a maior participação relativa das energias               
renováveis, com 37% (Hidroelétrica 30%, Eólica e Solar 4%, outras 3%). Os fósseis representam              
61% (Petróleo 46%, Carvão 5% e Gás Natural 10%) e a energia nuclear 1%. 

 

Capitalismo e transição para energias limpas: alternativas e 
possibilidades 

Estudiosos e empresas estimam que a partir de 2030 ocorrerá o pico de demanda de petróleo,                
empurrando o mundo para uma diversificação da matriz energética. 

O acordo de Paris, realizado em 2015, com a participação de 195 países, se comprometeu a                
reduzir a emissão de gases que aumentam a temperatura do planeta. Para isso, se aposta               
numa transição energética de combustíveis fósseis para energias renováveis (hidráulica,          
biocombustíveis, eólica e solar). 

O Brasil se comprometeu, oficialmente, em aumentar a participação até 18% de bioenergia na              
sua matriz energética, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e alcançar              
45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. 

Uma das medidas tomadas pelos principais países assinantes é aumentar a participação do gás              
natural na sua matriz energética, já que o gás natural é o menos poluente dos combustíveis                
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fósseis. Assim, a China impulsionou o investimento em gás natural para substituir parte             
importante do carvão na sua matriz energética 

O gráfico abaixo mostra o peso das energias renováveis nas matrizes energéticas do mundo e               
dos principais países: 

 

Fonte: AEPET 

Tanto a energia eólica quanto a solar necessita de um complemento no fornecimento de              
energia elétrica e aí é onde entra o gás natural, favorito para ocupar o lugar de ponte entre as                   
energias poluidoras e as fontes de energia limpa. Por isso, é a fonte de energia fóssil que mais                  
cresce no mundo hoje. 

O gás natural ocupa este papel por sua versatilidade: é fonte de energia para a indústria e para                  
a geração de energia, matéria prima na fabricação de plásticos, tintas, fibras sintéticas e              
borrachas, matéria prima principal na indústria de fertilizantes, em combustíveis veiculares           
como GNV, menos poluente, além de uso no comercio e no aquecimento ou refrigeração              
residencial. Uma nova tecnologia (GTL) permite transformar o gás natural em gasolina, diesel,             
gerando um combustível mais limpo, pela baixa emissão de poluentes. Ocupa papel            
importante no fornecimento de energia elétrica, através das termelétricas, para complemento           
à produção de energia eólica e solar, quando não houver sol ou vento. O gás natural também é                  
matéria prima para a fabricação de placas solares. 

Se aproxima o fim do uso do petróleo? 

Hoje temos excesso de petróleo no mundo, que tende a permanecer com preço em torno de                
40-50 dólares o barril. Isso empurra o mundo a usar o petróleo como fonte de energia                
indispensável nos últimos 100 anos. As reservas mundiais comprovadas de petróleo (1,1            
trilhão de barris) é suficiente para abastecer o mundo por mais 45 anos, com os níveis de                 
produção de hoje. 
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O petróleo tornou-se a substância determinante na evolução do capitalismo mundial. Nenhum            
outro recurso é tão versátil, nem mesmo uma bateria elétrica é capaz de movimentar um               
caminhão de 40 toneladas por vários quilômetros, como faz um litro de diesel. 

Ademais, o petróleo está presente em milhares de produtos, inclusive nas novas tecnologias             
industriais, em peças de carros elétricos e placas de energia solar. O combustível baseado no               
petróleo será usado ainda por um bom tempo nos navios, aviões e caminhões. 

Por isso, a OPEP estima que a produção de petróleo de 100 milhões de barris por dia hoje,                  
crescerá para 112 milhões em 2040, demonstrando que a queda do petróleo é relativa.              
Também se estima que em 2040, o consumo de energias renováveis no mundo estará em 20%                
do consumo mundial. 

A pandemia do coronavírus vai acelerar ou retardar o uso de energias 
renováveis? 

Deve acelerar, já que a crise obriga as empresas a incrementar novas tecnologias e massificar               
as novas fontes de energias, como o carro elétrico, por exemplo, assim como acelerar as novas                
formas de exploração do trabalho, o teletrabalho e a uberização das relações trabalhistas (na              
verdade, uma semi-escravização dos trabalhadores). 

Porém, com um consumo mundial de 100 milhões de barris de petróleo por dia (que vai                
aumentar) ao preço médio de US$ 50 dólares, gera uma renda petroleira num valor              
aproximado de US$ 1,8 trilhão de dólares anuais. Esta “bagatela” é o que obriga o capitalismo                
e suas empresas a apostarem na manutenção da indústria petrolífera como matriz energética             
mundial por muito tempo. 

Porém, esta indústria está diante de uma contradição: as reservas de petróleo se tornam cada               
vez mais difíceis de explorar, aumentando o custo de extração, enquanto o preço tende a               
baixar, já que o mundo produz hoje mais petróleo do que consome. Esta contradição está               
quebrando toda a indústria petrolífera dos Estados Unidos agora e em geral está quebrando os               
países e empresas que produzem petróleo e gás com alto custo, ao mesmo tempo que gera                
superlucros ao países e empresas que produzem petróleo e gás a custos muito baixos como a                
Arábia Saudita, a Rússia e o Brasil. 

É esta contradição que leva a uma divisão entre os Estados Unidos (que se recusa a apostar na                  
transição para energias limpas, impulsionando a indústria do óleo de xisto artificialmente) e a              
Europa, que aponta para uma transição energética, baseada no gás natural, em direção a              
energias renováveis solar e eólica. 

Esta situação dúbia, vai impulsionar o gás natural como matriz energética de transição até um               
estágio futuro de baixo carbono, que tende a se acelerar no mundo pós-pandemia. Justamente              
o gás natural é a energia que vai realizar essa transição porque permite sugar toda a renda                 
petroleira ao mesmo tempo que prepara as condições para a aplicação das novas tecnologias              
baseadas em energias renováveis, que gerarão os superlucros do futuro. 

Se estivéssemos em uma sociedade onde não predomina o lucro, a transição para as energias               
eólica e solar seria realizada em uma década, de forma planificada em todo o mundo, porém                
sob o sistema capitalista, essa transição levará muitas décadas, talvez séculos, porque se trata              
de aproveitar toda a indústria energética mundial para sugar a renda petroleira. 
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Essa disputa ainda vai gerar muitas guerras, antes de que o mundo abandone a utilização da                
energia baseada em combustíveis fósseis. 

A expressão dessa lentidão se demonstra nos parcos investimentos que as grandes petroleiras             
estão realizando para essa transição energética. Elas investiram em média 1% do total de              
investimentos nestas novas energias em 2019, segundo a Agência Internacional de Energia            
(AIE). 

Há uma diferença de critério das multinacionais petroleiras norte-americanas (que não           
investem em fontes renováveis de energia) e europeias, que apostam numa mudança de             
matrizes energéticas impulsionadas pela crise depressiva que se abate no mundo hoje. 

Mesmo assim, os investimentos das empresas europeias representam menos de 15% do total             
de seus investimentos, demonstrando que esta transição será lenta e dolorosa. Aponta nessa             
direção a afirmação recente da inglesa BP que pretende reduzir 40% sua produção de petróleo               
e gás natural até 2030 e multiplicar por dez seus investimentos em energia renovável. 

Esta divisão que se dá entre a União Europeia e os Estados Unidos (que abandonou o Acordo                 
de Paris, alegando o custo econômico), mostra uma fissura no interior do imperialismo             
mundial e tem a ver com a disputa da renda petroleira. 

Trump já disse que salvará sua indústria de petróleo que está em estado falimentar, com               
bilhões de dólares de subsídios fiscais a empresas que não tem nenhuma possibilidade de              
disputar o mercado mundial. Mas Trump não pode deixar morrer a indústria petroleira de xisto               
que reconduziu os EUA ao posto de principal produtor e exportador de petróleo do mundo.               
Portanto, deve prevalecer o “America First” e o protecionismo imperialista, demonstrando que            
ao lado de cada grande multinacional existe, por trás, um Estado nacional, que lhe garante os                
lucros e a protege das intempéries do mercado mundial. 

Naturalmente, o capitão-do-mato local, o carcará sanguinolento, junto com a burguesia           
brasileira, estará de que lado? Dos Estados Unidos, óbvio! Por isso, a Petrobrás está se               
desfazendo de todas as empresas de biocombustíveis, eólicas, de gás natural, fertilizantes e             
termelétricas.  

Reservas, produção e refino de petróleo e gás no mundo 

Petróleo 

 
Fonte: BP Statistical 
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O mapa acima identifica reservas provadas de petróleo em 2019, na ordem de 1,7 trilhão de                
barris. No Oriente Médio estão 48% de todas as reservas mundiais, a América do Sul e Central                 
tem 18,7% e a América do Norte 14,1%. No ranking dos países em primeiro vem a Venezuela                 
com 17,5% das reservas mundiais, enquanto a Arábia Saudita tem 17,2%. 

 
Fonte: BP Statistical 

No que se refere à produção de petróleo, o volume produzido em 2019 foi de 95,2 milhões de                  
barris por dia, tendo os Estados Unidos produzido 17,9% do total mundial, a Arábia Saudita               
produziu 12,4%, seguida pela Rússia que produziu 12,1% do total mundial. 

O consumo mundial de petróleo é liderado pelos Estados Unidos e pela China, como mostra o                
gráfico abaixo: 
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Em 2019, o consumo mundial de petróleo totalizou 98,3 milhões de barris/dia. No ranking de               
países que mais consumiram petróleo em 2019, as três primeiras posições foram ocupadas             
pelos Estados Unidos, com 19,7% do total, seguido pela China, com 14,3% e na terceira               
colocação vem a Índia, com 5,4% do total mundial.  
 
A capacidade de refino no mundo, índice importante pois mostra o poder de industrialização              
do óleo bruto, está demonstrada no gráfico abaixo: 
 

 
 
 
 
Em 2019, a capacidade instalada de refino no mundo chegou a 101,3 milhões de barris/dia. No                
ranking de países com maior capacidade de refino, as quatro primeiras posições: os Estados              
Unidos vêm na primeira posição, com 18,7% da capacidade mundial, seguido pela China com              
16%, em terceiro vem a Rússia com 6,6% e em quarto, a Índia com 4,9% da capacidade                 
mundial. 

 

Gás Natural: 

Em 2019, as reservas provadas mundiais de gás natural somaram 198,8 trilhões de m³. No               
ranking de países a Rússia liderou com 19,1% do total mundial, seguido pelo Irã, com 16,1% do                 
total e Catar, com 12,4% do total mundial. Juntos, esses três países responderam por 47,6%               
das reservas globais de gás natural. 
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Porém, quando se trata de produção de gás natural, os Estados Unidos lideram com folga               
(23,1% do total mundial), seguido pelo Rússia (17% do total mundial), como mostra a tabela               
abaixo: 
 

Produção de gás natural, segundo países – 2019 – em bilhões de m3 

País 2019 

Estados Unidos 920,9 

Rússia 679,0 

Irã 244,2 

Catar 178,1 

Total mundo 3.989,3 

 
Fontes: BP Statistical Review of World Energy 2020. 

 

                     

Já o consumo mundial do gás natural, retratado no gráfico abaixo, tem os Estados Unidos               
como principal consumidor mundial, igualmente seguido pela Rússia. Com um detalhe, os EUA             
praticamente consomem todo o gás natural produzido enquanto a Rússia gera uma boa parte              
de excedente para exportação. 
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Disputas geopolíticas em torno ao gás natural entre EUA e Rússia 

A indústria do petróleo e gás dos EUA está nas cordas porque foi inflada artificialmente pelo                

excesso de capital ocioso na praça e os juros mais baixos do planeta que permitiu extrair óleo e                  

gás através do fracking, de alto custo de extração e qualidade baixa: essa indústria só deu um                 

salto devido ao preço do barril do petróleo superar os U$ 100 dólares. Apenas 16 empresas                

operam campos onde os custos médios de produção estão abaixo de 35 dólares o barril, entre                

elas a ExxonMobil que tem custos de US$ 26,90 por barril. Por isso, milhares de empresas                

quebrarão nos Estados Unidos e serão engolidas pelas grandes, que receberão ajuda de             

Trump, enquanto o barril de petróleo chega a um preço razoável. Por tudo isso, em breve os                 

Estados Unidos perderão o primeiro lugar na produção e exportação de petróleo e gás natural,               

voltando a ser importador líquido de óleo e derivados. 

Para disputar com o gás russo, de ótima qualidade e extraído a preço baixo, que inunda a                 

Europa, os Estados Unidos tiveram que lançar sanções econômicas às empresas europeias que             

participam da construção de novos gasodutos gigantes que a Rússia está construindo em todas              

as direções da Europa, do Japão e da China. Parte deste poderio russo se deve a associação                 

com empresas petrolíferas europeias, como a Shell, Total, BP etc. que atuam na Rússia desde a                

restauração do capitalismo aí. 

Então, os Estados Unidos estão usando seu poder de domínio da economia e da política               

mundial para impor seu produto e provavelmente usará recursos públicos para salvar essa             

indústria em estado falimentar. 

Essas sanções foram criticadas pela Alemanha, que impulsiona o fornecimento do gás russo na              

Europa e criticou a interferência dos Estados Unidos na política energética europeia. 

Assim, a Rússia, associada com empresas multinacionais europeias, está prestes a dominar o             

mercado mundial de gás natural. Porém, os Estados Unidos usarão seu poder político e              

econômico para impedir a Rússia de dominar este importante ramo industrial do mundo. Uma              

luta de gigantes, com desenlace final imprevisível. 
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CAPÍTULO II 
O BRASIL: NOVA POTÊNCIA PETROLEIRA E A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

O que todos os países do mundo almejam para a produção de energia (água, rios, terra, sol,                 
vento, reservas de petróleo e gás) aqui tem sobrando.  

Como vimos anteriormente, o Brasil apresenta uma matriz energética onde 61,4% tem origem             
em combustíveis fósseis e 37,4% em energias renováveis, a melhor estrutura energética entre             
todos os grandes países do mundo. 

No Brasil está se processando uma grande mudança energética com o crescimento da energia              
eólica. Em 2005, o Brasil produzia apenas 0,27 gigawatts (GW) de energia elétrica a partir dos                
ventos. Agora já produz 15,4 GW (9% da capacidade instalada no país, que abastece cerca de                
20 milhões de habitantes) e deve chegar a 18,2 GW em 2023, segundo a Empresa de Pesquisa                 
Energética. Isso se refere a produção em terra. As pesquisas de produção de energia eólica no                
alto-mar do Nordeste, Sudeste e Sul pode produzir 697 GW de energia. Esses geradores em               
alto-mar podem ser instalados ao lado de plataformas de petróleo já existentes, no caso aqui,               
nas plataformas do pré-sal e em todo o litoral do Nordeste, aproveitando a infraestrutura              
existente nas plataformas marítimas da Petrobras na região que estão sendo, também,            
arrematadas a preço de banana. Para se ter uma ideia de quantidade, 100 GW de energia seria                 
suficiente para suprir o consumo de 200 milhões de brasileiros. Segundo a EIA, os              
investimentos mundiais em eólica offshore alcançarão U$ 1 trilhão nos próximos anos. 

Surpreendentemente, a Petrobrás está se desfazendo do setor, ao vender sua participação em             
4 usinas de geração de energia eólica instalada no RN e abandonar as pesquisas para               
implantação no alto-mar, com a suspensão do projeto piloto para geração eólica offshore no              
campo de Ubarana, na Bacia Potiguar. Assim, as multinacionais passaram a dominar, sozinhas,             
esse importante ramo energético no Brasil. 

A energia solar já alcançou a marca histórica de 1 gigawatt (GW) de potência instalada. Energia                
suficiente para atender o consumo de 2 milhões de brasileiros, cerca de 500.000 residências.              
Grandes multinacionais do petróleo estão bem instaladas nos projetos de energia solar, como             
a britânica British Petroleum e a norueguesa Equinor. 

Segundo a ANP, cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis para transporte consumidos               
nacionalmente já são de fontes renováveis, colocando o Brasil muito acima da média mundial. 
 
Os biocombustíveis, como o etanol, extraído da cana-de-açúcar e o biodiesel, produzido a             
partir de óleos vegetais ou gorduras animais, já são amplamente utilizados em carros             
domésticos, ônibus e caminhões. Como combustível veicular, o biocombustível já corresponde           
a 28,6%. Como fonte de energia, o etanol equivale a 17,7%, sendo a segunda mais usada no                 
Brasil, perdendo para os derivados de petróleo (38%) e ficando à frente da energia hidráulica               
(14,1%).  
 
Também surpreendentemente, a Petrobrás está vendendo toda sua participação no setor de            
biocombustíveis, operação de venda coordenada pelo Rothschild & Co. Adivinhe quem vai            
comprar... 

Assim, em 2040, fontes renováveis como a eólica, a solar e a de biomassa devem representar                
46% da matriz energética brasileira, um dos maiores percentuais do mundo. 
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Some-se a isto o crescimento da utilização do gás natural, que existe em grandes quantidades               
no Brasil: em 2000, a participação do gás natural na matriz energética brasileira era de 2%.                
Hoje, essa fatia é de 14%. Vai crescer muito mais, por ser uma ponte na transição energética                 
como vimos anteriormente. Soma-se a grande produção de gás natural no pré-sal, as novas              
descobertas em Sergipe-Alagoas, de um montante próximo a todo o gás importado da Bolívia e               
ainda temos as grandes jazidas existentes na Amazônia. 

Finalmente, podemos dizer que a situação especial que o Brasil tem para realizar uma              
transição energética rápida e que fosse favorável ao Brasil, ao seu povo e à natureza foi                
descartada pois a única forma de garantir essa transição que servisse ao desenvolvimento e              
reindustrialização do Brasil seria realizada por uma empresa 100% estatal e sob controle dos              
trabalhadores. Conduzido pelas multinacionais terminará em tragédia, devastação da         
natureza, saque do país e superexploração do povo, para servir ao capital internacional. 

Avançar para energias renováveis era uma estratégia bastante real porque se apoiaria no             
grande salto que o Brasil está dando ao se converter num dos maiores produtores de petróleo                
e gás do mundo. 

Segundo Ildo Sauer, “Os anúncios de descobertas do pré-sal permitem estimar que estejam             
assegurados cerca de 100 bilhões de barris recuperáveis (SAUER, ILDO L. e RODRIGUES,             
LARISSA ARAÚJO, 2016). Porém, há especulações fundamentadas em avaliações geofísicas,          
permitindo acreditar na sua duplicação ou mesmo triplicação, o que colocaria o Brasil ao lado               
da Venezuela e Arábia Saudita, como os maiores detentores de recursos.” 

Esta riqueza no fundo do mar coloca o Brasil entre os três primeiros produtores de petróleo do                 
mundo, com uma riqueza estimada em cerca de US$ 10 trilhões de dólares, produzindo 10               
milhões de barris por dia, ao preço médio de US$ 50 dólares o barril, gerando uma renda                 
petroleira anual de U$ 180 bilhões de dólares. 

Levando em conta que a Petrobrás é uma das empresas mais rentáveis do mundo, como               
mostraremos a seguir, somado às características especiais que colocam o país à frente da              
transição energética, o Brasil poderia surfar esta onda, aproveitando-a para reindustrializar-se           
e garantir a extração desta riqueza sem destruir a natureza e servindo para desenvolver o país                
e melhorar substancialmente o nível de vida da sua população trabalhadora. 

Estamos perdendo uma oportunidade excepcional que a vida não oferece duas vezes. É o              
pedágio que estamos pagando por vivermos no sistema capitalista recolonizado, com uma            
burguesia fraca e covarde, subserviente ao dominador estrangeiro e em fim de carreira. 
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CAPÍTULO III 
 

A DISPUTA PELO CONTROLE DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL  
NO MUNDO 

 

Apesar de todo desenvolvimento tecnológico verificado no último período histórico, a           
indústria de energia (petróleo e gás) continua a ser uma das mais potentes do mundo.               
Dificilmente esse cenário será alterado no curto prazo, principalmente por duas razões. Além             
de continuar a ser a principal matriz energética do capitalismo mundial, o petróleo tem              
potencial para taxas de lucro extras, pelo fato de ser uma riqueza natural que não pode ser                 
multiplicada de maneira ilimitada, mas depende de duas coisas:  

1. da existência do recurso natural 
 

2. do custo de extração do recurso natural 
 

Esse fenômeno, conhecido como Renda da Terra, faz com que para atender a demanda              
mundial por vezes é necessário explorar recursos de custo mais elevado. Para torná-los viáveis,              
o preço deve subir, fazendo com que os setores que exploram o mesmo recurso com custo                
mais baixo ganhem superlucros. Esse superlucro é oriundo da situação de que um recurso que               
é explorado com custos diferentes em cada caso, deve ser 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 jazida de                
petróleo ou uma mina de ferro em qualquer lugar. Elas já devem existir como 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 instalar 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 recurso é de tal modo estratégico que em muitos países do mundo, possuidores de               
grandes reservas de petróleo e gás, o recurso é extraído por empresas de capital fechado               
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(estatais ou não) dando origem a uma enorme e poderosa elite parasitária que acumula              
recursos sem fim com o petróleo e o gás. De fato, as maiores produtoras de petróleo do                 
mundo são de capital fechado. São as seguintes: 

✓ Saudi Aramco, empresa estatal. é líder mundial na produção de petróleo, com uma taxa              
de produção de mais de 10 milhões de barris de petróleo por dia, isto é, 10% do                 
suprimento mundial de petróleo bruto. Em dezembro de 2019, a Saudi Aramco            
protagonizou a maior entrada da história em uma bolsa, conseguindo levantar 25,6 bilhões             
de dólares. A empresa é avaliada em 1,7 trilhões de dólares, tornando-se a empresa mais               
bem avaliada do mundo, após superar a Apple.  

✓ Rosneft, a empresa russa de energia integrada, é a segunda maior produtora de petróleo              
do mundo com uma produção de mais de 4,2 milhões de barris dia. O governo russo é o                  
maior acionista da empresa com 75%. 

✓ Kuwait Petroleum Company (KPC) com 3,4 milhões de barris. É a companhia estatal do              
Kuwait. 

✓ National Iranian Oil Company (NIOC) iraniana com 3,2 bilhões de barris dia. É uma              
companhia estatal iraniana de capital fechado. 

✓ China National Petroleum Company (CNPC) com 2,9 milhões de barris dia. É uma empresa              
petrolífera semi-estatal da China. 

 

É somente então que entra em cena as principais empresas de energia de capital aberto:               
ExxonMobil (Estados Unidos), Royal Dutch Shell (Anglo-Holandesa), Equinor (Noruega),         
Chevron (Estados Unidos), BP (Inglaterra), Total (França), Petrobrás (Brasil). É esse último            
grupo de empresas, com capital aberto e com os relatórios econômicos publicados, que             
utilizaremos para avaliar o desempenho da Petrobras a nível mundial. 

Dito isso, iremos examinar daqui em diante qual é a real situação da Petrobrás.              
Atualmente está em curso no Brasil uma enorme campanha pela sua privatização total. Na              
esteira dos escândalos de corrupção envolvendo sobretudo o PT, muitos dizem que a empresa              
está quebrada, que não é lucrativa e sua sobrevivência depende de sua venda integral. 

Pois bem, analisemos os números da empresa considerando todo o longo período            
entre 2012 e 2019, considerando, portanto, o período anterior aos relativos escândalos. O             
primeiro índice a se destacar é a variação da receita das grandes empresas de capital aberto                
que anteriormente mencionamos. 
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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. A quase totalidade             
das empresas tiveram queda absoluta em suas respectivas receitas. A única exceção, todavia, é              
a Petrobrás.  

A empresa teve um crescimento absoluto de sua arrecadação em 7,42% 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, o                
índice de 81,88%. Enquanto isso, a única empresa em que verificamos o crescimento no lucro               
bruto foi a inglesa BP com 20,08%. Esses números mostram a Petrobrás como a empresa mais                
lucrativa do mercado mundial atual. A melhor maneira de capturarmos isso 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 de todos os números nesse período. 
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TAXA DE LUCRO 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ExxonMobil 30,90% 28,44% 27,63% 27,89% 26,15% 29,44% 31,55% 27,31% 

Royal Dutch 
Shell 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% 

Petrobrás 28,28% 26,37% 27,27% 40,13% 42,24% 45,74% 51,30% 59,56% 

Fonte:www.finanzen.net. Elaboração: ILAESE 
 

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.               
Mais ainda, na tabela vemos a variação atual dessa taxa. Vemos que os índices da Petrobrás                
variaram bruscamente para cima desde 2015, justamente quando se iniciou a produção            
oriunda do 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. Mesmo se considerarmos o lucro líquido, o desempenho da empresa é               
bastante favorável, como indicamos abaixo a partir da taxa de lucro líquido obtido no ano de                
2019. 
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Como podemos ver, a Petrobras fica em primeiro lugar mesmo considerando a taxa de              

lucro líquido, ainda que nesse caso seus números estejam próximos da Equinor norueguesa.  

Esses aspectos são interessantes, afinal, já indicam que a taxação que recebe a             
Petrobrás 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. Vejamos. 

 

É assombroso, mas contrariando todas expectativas, a Petrobrás possui a menor           
taxação considerando o percentual que incide sobre o lucro bruto. Acima, consideramos a             
média de impostos aplicados em todo o longo período entre 2012 e 2019. O índice de                
impostos negativos da BP é devido a uma particularidade. A BP chegou a 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. A justiça americana ditou que o vazamento de               
petróleo no Golfo do México foi resultado de uma "conduta extremamente 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 como           
subsídios estatais para arcar com esse ônus. O prejuízo causado, portanto, está sendo pago              
pelos trabalhadores ingleses.  

Sendo assim, se desconsiderarmos a BP, a Petrobrás 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 tem uma taxação que equivale a 73,37% de seu               
lucro bruto no acumulado entre 2013 e 2019. 
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CAPÍTULO IV 
PRODUTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DOS TRABALHADORES DA PETROBRÁS 

Vimos, no item anterior, o enorme crescimento da taxa de lucro da Petrobrás. Nesse item,               
iremos examinar com mais cautela o cenário interno da empresa.  

Indicamos abaixo a evolução de seus ativos e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido indica               
a diferença entre o total de ativos (físicos ou financeiros) e o total de passivos (incluindo as                 
dívidas).  

 

 

 

 

Como podemos ver, em 2015 uma grande queda no seu patrimônio líquido que 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 900 para pouco mais de 800 bilhões de dólares, uma                
queda de 10,5%. Essas variações ocorreram pelos seguintes motivos: 

✓ o prejuízo líquido registrado pela empresa em 2015 cujo principal fator 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, principalmente em             
função do declínio dos preços do petróleo. O impairment é um recálculo do patrimônio da               
empresa que passa a valer menos uma vez que produz, com a queda nos preços, menos                
valor. A Petrobrás optou então pela redução de seu endividamento. Diminuição do            
endividamento bruto, em 22%, passando de R$ 493,0 bilhões ao fim de 2015 para R$ 385,7                
bilhões ao fim de 2016, uma redução de R$ 107,2 bilhões. 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. 
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O que é importante notar é que mesmo com os significativos impactos da redução do               

preço do petróleo nas finanças da empresa, nunca houve uma crise real na Petrobrás. Isto é, o                 
patrimônio líquido da empresa esteve sempre próximo a 33% do patrimônio total (ativos). 

 

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

total de dívidas. 
Para uma visão mais nítida vejamos agora o desempenho da Petrobrás desde 2013 no              

que diz respeito a sua arrecadação, custos, lucros bruto e líquido. 

A análise do gráfico nos permite várias conclusões, todas muito importantes, tais como: 

➢ As receitas se mantêm estáveis ou crescem desde 2016, enquanto os custos caem ano              
após ano. Uma queda de 6,5% nos custos desde 2016, enquanto as receitas cresceram              
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 superadas. Em 2019 a empresa terminou com 30 bilhões de reais de lucro 
líquido negativo. 

➢ Por último, as receitas de 2018 e 2019 só não foram superiores porque com a venda da                 
BR Distribuidora, os investimentos desta subsidiária foram desconsiderados a partir do           
3T19. 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 não apresente o crescimento real                
da empresa. 
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Pré-sal faz lucratividade da Petrobrás disparar 

Para que possamos compreender melhor os resultados anteriormente indicados, devemos          
observar, melhor as variações nos números do petróleo e do gás nos últimos anos.  

 

 

 

 

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 atenção é que,               
apesar da recuperação, nem de longe o preço do petróleo voltou a atingir, depois de 2015, os                 
mesmos patamares dos anos anteriores. Ainda assim, a Petrobrás 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 Petrobrás explorar 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: 

 

25 



 

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 mais produtivas do mundo. 

 

Fonte: Petrobrás 

Some-se a isso que, cada vez mais, o pré-sal torna-se o setor com maior produção na                
Petrobrás. Hoje a maior parte, em termos absolutos, do petróleo produzido pela Petrobrás,             
vem do pré-sal, chegando ao índice de 70% em agosto de 2020. 

 

Fonte: Petrobrás 

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 cada vez mais baixo e, consequentemente, maiores taxas de lucro. 

Análise da exploração e produtividade dos trabalhadores da Petrobrás 

Como vimos, desde 2016, a Petrobrás 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             
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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 Petrobrás. 

 

 

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. 

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

 

 

Os números são inacreditáveis. Em 2013, considerando todo lucro bruto produzido           

pela empresa, tínhamos uma média de 1,1 milhão de reais produzidos anualmente por             
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trabalhador. Em 2019, por seu turno, esse valor foi de 2,6 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: 

 

 

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 Petrobrás e não aqueles oriundos da venda de ativos. 

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

Terceirização na Petrobrás 

Apresentamos abaixo a evolução dos trabalhadores terceirizados da Petrobrás: 
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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 Petrobrás (a privatização branca) conforme            
indicamos em um item anterior.  

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

 

 

No caso de venda do polo da Petrobrás no Amazonas (bem como qualquer outro) a dinâmica                
de todos os seus trabalhadores tende a ser idêntica a dos terceirizados: rotatividade do              

trabalho, baixa segurança, nenhuma garantia trabalhista e demissões em massa. 

 

Se for vendida, a dinâmica geral dos trabalhadores das unidades 
do que hoje é a Petrobrás será idêntica ados terceirizados. 
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Por fim, a empresa planeja obter cortes de custos totais de cerca de US$ 2 bilhões de dólares                  
em 2020, reduzindo suas “despesas gerais”. Isto significa, se depender da direção da empresa,              
mais ataque aos trabalhadores e abandono de regiões inteiras como Norte e Nordeste. 

 

CAPÍTULO V 
UM BALANÇO DAS PRIVATIZAÇÕES NO BRASIL DE 1990 A 2020 

O processo de privatização no Brasil, que se iniciou em 1990, foi o maior do mundo. Os                 
argumentos usados para impor a privatização foram todos desmascarados. Que diziam para            
convencer a população a aceitar a privatização das estatais? 

a) Necessitavam de dinheiro para pagar a dívida pública. O montante total arrecadado            
foi R$ 88 bilhões de dólares (quando 1 dólar era 1 real, mais ou menos). A dívida era                  
de R$ 300 bilhões. Saltou hoje para R$ 6 trilhões. 

 

b) Era necessário quebrar o monopólio estatal por ser ineficiente e abrir para a             
concorrência privada, que promoveria o desenvolvimento e a diminuição geral das           
tarifas. 

Exemplo Vale: Privatizada por US$ 3 bilhões de dólares, em 1997, mas somente no              
período de 2000 a 2017 a empresa teve um lucro líquido de US$ 86 bilhões de                
dólares, alicerçado em 12 mil demissões. Só o lucro líquido da Vale se aproximou de               
tudo que foi arrecadado com a privatização de todas as estatais entre 1990 e 1999               
(US$ 88 bilhões de dólares). A privatização gerou desemprego, desnacionalização          
da empresa e descaso com o país: o crime de Brumadinho com mais de 300 mortos,                
no maior “acidente” trabalhista da história do Brasil. De monopólio estatal de            
mineração, que gerava o desenvolvimento e a industrialização do país, se           
transformou em monopólio privado multinacional, que exporta todo o minério para           
enriquecimento dos grandes centros capitalistas do mundo. 

Exemplo da privatização das empresas elétricas do Brasil: também aqui se           
formaram monopólios privados multinacionais que aumentaram o valor das tarifas          
de energia elétrica. O Brasil paga hoje a terceira tarifa mais cara do mundo! 

 

Se as privatizações não tiveram como motivo estes elencados acima, quais foram as             
verdadeiras causas e consequências da privatização generalizada? 

 

1. Destruiu a indústria brasileira (que era a quarta maior do mundo, fabricando de tudo              
desde armas até aviões, trens etc.) e voltamos a uma economia exportadora de alimentos              
e matérias primas: um retorno ao Brasil colonial em pleno século XXI. 
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2. Reprimarização e recolonização do país: Brasil se converteu, junto com a América do Sul,              

em celeiro do mundo. O crime de Brumadinho e a destruição da Amazônia mostram a               
etapa da decadência do capitalismo brasileiro e da divisão internacional do trabalho na             
qual o Brasil é rebaixado a exportador de matérias-primas 

 

1. Desnacionalização da indústria brasileira. 

Privatização foi sinônimo de desnacionalização. Hoje temos uma situação onde cerca de            
60% da economia brasileira é controlada diretamente por empresas multinacionais: 

Domínio multinacional dos principais ramos econômicos do Brasil – 2016 

Ramos econômicos Total de empresas 

Entre as 500 maiores 

Empresas  

multinacionais 

Capital nacional  

(associado com 
multis) 

Capital 100% 
nacional 

 

 Eletroeletrônico 9 9 (100%) 0 0  

 Auto indústria 25 23 (92%) 2 0  

 Indústria digital 16 14 (88%) 0 2  

 Petroquímica 34 27 (79%) 2 5  

 Siderurgia/metalurgia 22 15 (68%) 4 3  

 Bens de consumo 42 26 (62%) 3 13  

 Farmacêutico 10 5 (50%) 1 4  

 

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2017. Análise complementar dos acionistas em 

http://www.econoinfo.com.br/governanca-corporativa/posicao-acionaria?codigoCVM=19348. 

Os grandes bancos internacionais dominam 57% do sistema financeiro brasileiro e as            
multinacionais dominam 70% do agronegócio.  

Um enorme montante de recursos saiu do país na forma de lucros e dividendos no período pós                 
crise – cerca de US$ 205 bilhões entre 2008 e 2016 - três vezes mais que o arrecadado com as                    
privatizações entre 1990 e 2000. 

 

Finalmente, a modo de exemplo, um grande banco estrangeiro é dono de meio Brasil, o Black                
Rock: movimenta uma conta de U$ 7,4 trilhões de dólares, 4 vezes o PIB do Brasil, maior                 
fundo abutre do mundo (ligada aos bancos Barclays e Merrill Lynch): seu serviço é destruir,               
parasita que vai tirando todas as forças das empresas, com lucros rápidos, inclusive é um dos                
principais acionistas da Petrobrás que determinou o fim da empresa integrada do poço ao              
posto e tornou-a uma exportadora de óleo cru e importadora de derivados. O BlackRock é               
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quem manda em todos estes banqueiros-executivos da Petrobras tipo Aldemir Bendini, Pedro            
Parente ou Castello Branco. Acionista em 63 empresas “brasileiras”: Petrobrás, Vale, Ultrapar,            
Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Light, CEMIG, AES, Elétricas de todo o país, PDG, Cyrela, MRV,                
Duratex, Telefônica, Vivo, Contax, Telemar, BR Foods, Embraer, Souza Cruz etc. O BNDES             
emprestou para esta rede R$ 26 bilhões entre 2008 e 2012. Esta rede contribuiu com R$ 119                 
milhões nas campanhas de 2010 e 2012, sendo 26% para o PT, 25% para o PSDB e 15% para o                    
PMDB. 

 
Bolsonaro pretende realizar “o maior programa de privatização 

 do mundo” 
Com esta frase entre aspas, reproduzida no jornal O Estado de São Paulo de 23 de agosto de                  
2019, Salim Mattar, agora ex-secretário de privatizações do governo Bolsonaro, expôs as            
intenções do governo: “Temos ainda 130 estatais para vender”. 
 
Em 2018, as 134 empresas estatais tiveram um lucro líquido de R$ 74,3 bilhões de reais. Em                 
apenas três anos, elas teriam de lucro líquido o mesmo valor almejado por esse mega               
programa de privatização.  
 
Só este fato já demonstra a falsidade do argumento do governo que vai privatizar justamente               
empresas muito rentáveis, entregues praticamente de graça ao concorrente empresarial          
estrangeiro. 

 
Privatização da Petrobrás desintegrou a maior empresa da América 

Latina 

A privatização da Petrobrás segue de vento em popa, apesar de realizar-se contra a lei e contra                 
a vontade da maioria da população brasileira, onde 70% se opõe a esta privatização e 78% se                 
opõe especificamente à participação de capital estrangeiro na Petrobrás, segundo pesquisa da            
Folha de São Paulo. 

O argumento central para privatizar a Petrobrás é que ela monopoliza o setor de petróleo e                
gás, elevando o preço dos produtos da empresa, prejudicando a concorrência entre as             
empresas. 

Ambos argumentos são falsos e só pegam porque a burguesia, com Guedes e Bolsonaro à               
frente, faz uma tremenda campanha contra a empresa. 

O primeiro argumento sobre o monopólio é totalmente falso porque desde 1997 não existe              
mais o monopólio da Petrobrás sobre o mercado de petróleo e gás do país. Qualquer empresa                
pode explorar petróleo em qualquer lugar do país, pode abrir uma refinaria a hora que quiser,                
pode abrir uma distribuidora de combustíveis com a quantidades de postos que desejar, pode              
vender gás, pode construir oleodutos e gasodutos cruzando o oceano até a China, pode              
importar ou exportar petróleo, gás e refinados de onde quiser e vender a quem quiser. 

O maior exemplo desta afirmação acima é que a Shell poderia ter descoberto o pré-sal               
brasileiro e ter ficado com todo o petróleo da área. Porém, não o fez porque teria que realizar                  
investimentos bilionários para tal façanha. Preferiu que a Petrobrás realizasse os pesados            
investimentos, para depois comprar partes importantes do pré-sal por uma bagatela, no            
mesmo campo, o de Libra, onde ela recusou investir para desbravar. 
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O mesmo processo está se repetindo em todos os setores: não construiu nenhuma refinaria no               
país nos últimos 50 anos, porém quer comprar agora as refinarias da Petrobrás, que refinam               
petróleo de forma mais rentável que nos Estados Unidos. 

Também não construíram gasodutos e oleodutos, nem unidades de tratamento do gás, mas             
agora estão comprando toda a malha de dutos que a Petrobrás construiu em décadas,              
interligando todo o país. 

O segundo argumento usado para privatizar também é falso: o suposto monopólio da             
Petrobrás elevaria o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Ocorre justamente o              
contrário: o preço do botijão de gás de 13 kg sai da refinaria da Petrobrás por R$ 21,85 reais,                   
onde são acrescidos os impostos e 49% do preço é a fatia de lucros dos distribuidores privados. 

A privatização desmente o argumento de que os novos donos investirão no Brasil e no               
desenvolvimento da empresa: a primeira ação dos novos donos da BR Distribuidora foi demitir              
24% da mão de obra e rebaixar o salário em 50%. Outro exemplo: a Perenco, empresa privada                 
franco-britânica que comprou os campos de Vermelho, Carapeba e Pargo, que atualmente tem             
700 trabalhadores, diretos e terceirizados, vai operar com 160 trabalhadores, 22% do            
contingente atual. 

Então, o verdadeiro motivo da privatização é destruir a maior empresa da América Latina e do                
Brasil porque ela serve ao desenvolvimento nacional e pode disputar e derrotar as             
multinacionais do petróleo, levando-as a falência, como comprovamos anteriormente. 

O carcará sanguinolento, com seus ajudantes Guedes e Castello Branco, vieram para destruir e              
começaram o serviço, meticulosamente, pela Petrobrás. Não tem como destruir o Brasil sem             
destruir a Petrobrás. Vieram para concluir o trabalho que já vem sendo feito desde 1990, por                
todos os governos, sejam de “direita” ou de “esquerda”: quebrar a Petrobrás como empresa              
integrada do posto ao poço, convertendo-a numa exportadora de óleo cru e importadora de              
derivados. A diferença é que Bolsonaro veio para realizar a tarefa até o fim, a destruição da                 
empresa, numa velocidade impressionante. No seu primeiro ano de governo já garantiu a             
exportação de 1/3 do óleo cru produzido no Brasil, principalmente do pré-sal, e um salto               
gigantesco na importação de derivados, desde os Estados Unidos. 

A privatização da BR Distribuidora cortou a ligação da Petrobrás com os consumidores finais.              
Também impossibilitou qualquer controle de preços tanto dos combustíveis quanto do gás de             
cozinha. A distribuidora, agora privada, está acelerando a importação de derivados, deixando            
de comprar nas refinarias da Petrobrás. A privatização das refinarias pretende quebrar de vez              
o nexo da Petrobrás com o mercado interno. A venda dos gasodutos, do biocombustível, das               
eólicas terminariam por impedir a Petrobrás de entrar nas energias renováveis do futuro,             
negócio trilionário e disputadíssimo pelas multinacionais. 

Os leilões de áreas exploratórias ocorrem no Brasil desde 1999, quando a Lei 9.478,              
estabeleceu o fim do monopólio estatal do petróleo. Até a 14ª rodada, realizada em 2018,               
foram concedidos 985 blocos exploratórios, a maioria no mar, totalizando uma área de 640 mil               
quilômetros quadrados, equivalente ao território da França. Até 2021, estão previstas três            
rodadas sob o regime de concessão e três sob o regime de partilha da produção, que inclui                 
áreas do pré-sal. 

A venda dos campos de petróleo e gás de terra e águas rasas do Nordeste (colocou à venda                  
todos os campos de produção de terra e águas rasas do RN e do CE, incluindo a refinaria Clara                   
Camarão) e Norte (como a proposta de venda de Urucu), assim como o abandono destas               
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regiões, mostra que a empresa já não tem mais nada com o desenvolvimento do país e está                 
preocupada apenas com seus acionistas estrangeiros. 

A venda de campos muito produtivos da Bacia de Campos (como o campo de Roncador,               
Pampo, Enchova, Pargo, Tartaruga e Espadarte) e do pré-sal (campo de Bacalhau, Maromba,             
Lapa, Iara, Atapu e na concessão BM-S-51), comprados por multinacionais, contradiz o discurso             
de que querem se concentrar na produção de petróleo e gás no pré-sal e demonstram que o                 
objetivo é destruir a Petrobrás, deixando-a com uma empresa média, que vai fazer o trabalho               
pesado de investimentos e prospecção, para deleite das multinacionais que terão o trabalho             
apenas de saquear o petróleo e gás brasileiro e abocanhar a renda petroleira de US$ 180                
bilhões de dólares anuais. 

De todas os “desinvestimentos” (vendas de ativos que é uma privatização descarada) que a              
Petrobrás realizou desde 2015, 73% foram adquiridos por multinacionais. 

Hoje, as multinacionais do petróleo já detêm 27% da produção de petróleo no Brasil. Na               
dinâmica dos sete leilões realizados de 2013 até hoje, na área do pré-sal e da cessão onerosa, a                  
Petrobrás ficou com 36% da área arrematada, enquanto as multinacionais ficaram com o             
restante. Assim, a maior parte da riqueza do pré-sal está indo para o capital internacional. 

Atualmente, os donos da Petrobrás são grandes acionistas privados, em sua maioria             
estrangeiros, que detêm 57% do total do capital social, enquanto a União detém apenas 43%.               
Esses grandes acionistas são o BNY Mellon, BNP Paribas, Credit Suisse, Citibank, HSBC, JP              
Morgan, Santander e BlackRock. Por sua vez, esses grandes bancos são controlados pelas             
famílias Rockefeller e Rothschild. São as duas famílias mais ricas do capitalismo mundial.             
Através dos grandes acionistas estrangeiros da Petrobrás, essas duas famílias estão           
controlando a empresa e o petróleo brasileiro. 

Os falsos “prejuízos contábeis” que a Petrobrás está tendo com os “impairments”, se             
transformou num mecanismo para a desvalorização dos ativos e posterior venda a preço baixo.              
Por exemplo, o Complexo Petroquímico de Suape, tinha seu valor contábil registrado de R$ 3,6               
bilhões no início de 2016 e ao final desse mesmo ano o valor recuperável era de R$ 1,6 bilhão,                   
sendo que esse ativo foi vendido em dezembro de 2016 por R$1,2 bilhão.  

De todas as petroleiras do mundo, a Petrobrás é a única que está focando em exploração e                 
produção de petróleo exclusivamente. Os países que optaram por esta orientação estão            
quebrados, como a Venezuela, por exemplo, que tem as maiores reservas de petróleo do              
mundo e não produz gasolina, pela deterioração das suas parcas refinarias. 

O gráfico abaixo demonstra que ao invés de vender refinarias, a Petrobrás deveria estar              
construindo novas unidades de refino para não ter que importar derivados: 

  
Fonte: Valor Econômico.  
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Estamos importando 11% da gasolina, 23% do diesel, 33% do gás de cozinha e 12% do                

querosene para aviação. São bilhões de dólares importando derivados de petróleo a preço             

caro enquanto nossas refinarias estão com capacidade ociosa de 30% (estava em 50% há              

algumas semanas). Um crime contra o Brasil! Construir novas refinarias da Petrobrás e acabar              

com o distribuidor privado (atravessador) é o caminho mais curto para baratear todos os              

combustíveis e o gás de cozinha. 

 

O gráfico abaixo, com dados do Ministério, mostra o quanto custou essa importação de              

derivados para o Brasil: 

 

 

Importamos derivados em 2019 no valor de US$ 14 bilhões de dólares. Com esse valor,               

poderíamos construir uma refinaria moderna por ano, que garantiria a autossuficiência do país             

em derivados e gás de cozinha, tornando desnecessária a importação, e exportar grandes             

excedentes a preços baixos para todo o mundo. 
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Já o gráfico abaixo, mostra os países de onde importamos estes derivados:  

 

Naturalmente, 2/3 de todas as importações vieram dos Estados Unidos. Será mera            
coincidência ou é a expressão do domínio dos Estados Unidos sobre o Brasil, à quem o carcará                 
sanguinolento bate continência? 

A venda de uma refinaria não é uma simples venda de uma unidade de refino. Por exemplo, a                  
RLAM da Bahia, que o governo pretende ainda privatizar em 2020, vai vender junto com a                
refinaria, 669 km de dutos que integram a rede da refinaria e acompanha quatro terminais no                
estado: Candeias, Itabuna, Jequié e Madre de Deus. Esta refinaria tem capacidade para             
processar 330 mil barris por dia de petróleo, no valor anual de U$ 4,8 bilhões de dólares.                 
Agora, na pandemia, foi a refinaria que mais produziu refinados no Brasil, inclusive produziu              
boa parte do bunker oil, óleo combustível de baixo teor de enxofre (bte), exportado em 2020.                
Esta refinaria é responsável por 14% de todo o refino do país. 

E o pior é que a própria Petrobrás se auto acusou de monopólio do refino no CADE, se                  
oferecendo para ajudar sua concorrência empresarial a assumir metade da sua fatia de             
mercado de refino, dominado pela Petrobrás. Os administradores da Petrobrás, na verdade,            
são funcionários do capital financeiro internacional desde dentro da empresa. 

Entre os possíveis compradores das refinarias à venda estão a chinesa Sinopec, os sheiks da               
Arábia Saudita, a Shell (escondida na franquia Raízen) e Ultrapar (marca Ipiranga, que tem              
maior parte das suas ações em mãos do capital internacional, como o BlackRock, por              
exemplo). E como cereja do bolo, a Petrobrás contratou o Citibank para efetuar a venda das                
refinarias. Colocou a raposa para cuidar do galinheiro. 

Uma operação de venda de 3 plataformas de petróleo, em 3 de agosto de 2020, revela toda                 
mentira que é privatização da Petrobrás, aí se demonstra que há uma entrega da riqueza               
nacional: foram arrematadas as plataformas P-7, que produz 15 mil barris por dia, a P-12, que                
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produz 7 mil barris por dia e a P-15, que produz 3 mil barris por dia. Cada barril custa R$ 227                     
reais na cotação atual. 25 mil barris por dia geram R$ 5,7 milhões de reais em um dia. Pois                   
bem, o governo Bolsonaro “vendeu” as três plataformas por 7 milhões de reais, isto é, o                
faturamento de 1 dia e meio destas três plataformas. Assim, a burguesia “brasileira” está              
distribuindo a imensa riqueza do nosso país para o capital internacional, aliás como tem feito a                
classe dominante desde 1500. 

 Na tabela abaixo podemos identificar os ativos vendidos e em processo de venda: 

Já vendidos (Temer e Bolsonaro) Em processo de venda 

63 campos e blocos de petróleo e gás 173 blocos e campos de petróleo e gás,  
incluindo pré-sal e bacia de Campos 

BR Distribuidora 2 usinas de biocombustíveis (BA e MG) 

Usina de biocombustíveis (AM) 8 usinas termelétricas (AM/BA/RS/RN/TO/ GO) 

TAG Liquigás 

NTS Cessão Onerosa: Atapu e Sepia 

Usina Guarani (biocombustíveis – 8 plantas) 8 refinarias (50% da capacidade de refino) 

10 concessões na Bacia de Campos e Santos 3 fábricas de fertilizantes (PR, SE, MS) 

2 termelétricas (BA) 4 eólicas no RN 

7 sondas Gaspetro 

Petroquímica Suape Ativos na Colômbia 

Campos pré-sal: Carcará, Tartaruga verde, Iara e Lapa Ativos no Uruguai 

Refinaria no Japão Ativos na Argentina 

Ativos no Paraguai Participação acionária na Braskem 

Refinaria nos Estados Unidos 2 fábricas de biocombustíveis BSBios RS/PR 

Cessão Onerosa: Buzios e Itapu  
 

Ativos do setor de gás vendidos ou em processo de venda: 

TAG: Rede de gasodutos com 4,5 mil quilômetros que ligam as regiões Norte e Nordeste. Foi                
vendido para a empresa francesa Engie. Agora, a Petrobrás terá que pagar aluguel pelo uso               
desses gasodutos. Essa empresa francesa está sendo financiada pelo BNDES. 

NTS: Opera 2 mil quilômetros de gasodutos na região Sudeste e tem 100% da sua capacidade                
de transporte de 158 milhões de m³ por dia contratada com a Petrobrás. Os gasodutos da NTS                 
conectam Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (regiões responsáveis por            
aproximadamente 50% do consumo de gás no Brasil) ao gasoduto Brasil-Bolívia, aos terminais             
de GNL e às plantas de processamento de gás, à rede de transporte da TAG, ao terminal de 
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regaseificação de GNL da Baía de Guanabara e às plantas de processamento de gás natural               
produzido na Bacia de Campos e no pré-sal. Foi comprada pela multinacional Brookfield. 

Com a venda destes dois gasodutos, a Petrobras deixou de lucrar R$ 8 bilhões por ano e agora,                  
paga aluguel para usá-los. A Petrobrás também está vendendo sua participação de 51% na TBG               
(Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia-Brasil), dona Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Gaspetro: subsidiaria da Petrobrás, participa como acionista em 19 companhias estaduais de            
distribuição de gás de todo o país. Em 2019, o volume total de gás distribuído foi de 29 milhões                   
m³ /dia, atendendo cerca de 500 mil clientes, através de uma rede de distribuição de mais de                 
10 mil km de gasodutos. A Petrobras possui 51% das ações e a Mitsui, japonesa, detém os 49%                  
restantes das ações. 

A Petrobrás descobriu grandes reservas de gás natural em águas profundas da Bacia de              
Sergipe, que passa a ser uma grande produtora de gás, com capacidade de produzir 1/3 de                
todo o gás do país, extraindo 20 milhões de m³ por dia de gás natural, tornando desnecessária                 
a importação de gás boliviano. Uma parte destas reservas são de propriedade da ExxonMobil,              
dos Estados Unidos. 

Quando venderam a distribuição e o transporte de combustíveis (malha de gasodutos),            
quebraram a Petrobrás como empresa integrada. O mundo inteiro está investindo em novos             
oleodutos e gasodutos enquanto a Petrobrás se desfaz deles. 

Avanço das multinacionais petroleiras no Brasil 
 

Enquanto isso, as multinacionais avançam sobre o mercado de gás brasileiro como a BP              
Energy, Shell, Total, ExxonMobil e Equinor e a Petrobras, na contramão geral do mundo, vende               
blocos com grandes reservas de gás em Sergipe-Alagoas, além de importantes campos            
produtores de gás no país, como o Polo de Urucu, na Amazônia, de Merluza, na Bacia de                 
Santos e de Manati, em Camamu-Almada, na Bahia. 
Veja abaixo o exemplo da Total no Brasil, diversificado na produção, distribuição e energias              
renováveis: 
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Fonte: Valor. 

A Total está também interessada no mercado de gás natural brasileiro: 

“Vemos o gás, em escala global, como um componente muito importante no mix energético,              
no contexto da transição energética”... “Estamos buscando oportunidades de negócios          
rentáveis com a abertura do mercado de gás no Brasil”. Do presidente de E&P global da Total,                 
Arnaud Breuillac em 2 de março de 2020 ao jornal Valor Econômico. 

As multinacionais estão ocupando espaço e diminuindo os investimentos, veja no gráfico            
abaixo o quanto cada multinacional já abocanhou: 

 

Fonte: ANP 

Abaixo mostramos os principais investimentos das multinacionais no Brasil: 

A ExxonMobil cortou US$ 10 bilhões nos investimentos ou 30% do planejado. A petroleira              
norte-americana é operadora de 29 blocos no Brasil, sendo nove em Sergipe-Alagoas, com             
grande potencial de gás natural, treze blocos em Campos, cinco em Santos, um na Bacia               
Potiguar e um no Ceará.  
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A Shell reduziu 20% dos investimentos (redução de US$ 5 bilhões). Explora a área de Gato do                 
Mato, em Santos, abocanhou 20% do campo de Libra, atua no campo de Lula (hoje um dos                 
maiores campos de produção do mundo), Sapinhoá, Iara, Tupi, Sul de Gato Preto, Alto de Cabo                
Frio Oeste, Saturno, Bijupirá, Salema, e ainda arrematou blocos na bacia potiguar. Atualmente             
a Shell coloca no mercado brasileiro mais de 200 mil barris dia de derivados e retira de nosso                  
pré-sal perto de 400.000 barris dia de óleo cru. Em 2019, a Shell produziu gás e óleo no valor                   
de US$ 885 milhões de dólares no Brasil. Muito provavelmente foi a Shell a compradora da BR                 
Distribuidora, por trás dos investidores internacionais que compraram a companhia. 

A BP Energy anunciou corte de US$ 4 bilhões, queda de 25% dos investimentos. A britânica                
opera cinco ativos na Bacia de Campos, dois em Santos, um em Barreirinhas e um na Foz do                  
Amazonas. 

A Chevron também reduziu 20% dos investimentos, diminuiu US$ 4 bilhões. Operadora de dois              
blocos em Santos e um na Bacia de Campos. A Chevron produziu, como consorciada, 5,8 mil                
boed no Brasil em fevereiro. 

A francesa Total anunciou corte de US$ 3 bilhões, menos 20% dos investimentos. A francesa                
opera cinco blocos exploratórios nas bacias da Foz do Amazonas, um na Bacia de Campos e um                 
no Ceará, além do campo de Lapa, na Bacia de Santos, que produz 36 mil boed. Em 2019, a                   
Total produziu gás e óleo no valor de US$ 790 milhões de dólares no Brasil.  

A norueguesa Equinor cortou US$ 2,5 bilhões os investimentos, cerca de 20%. Ela opera quatro               
blocos na Bacia do Espírito Santo, um em Campos e dois em Santos. É sócia da Petrobrás na                  
exploração de Roncador, na Bacia de Santos. A norueguesa responde pelo campo de             
Peregrino, em Campos e pelo projeto de Pão de Açúcar. A empresa faturou U$ 1 bilhão de                 
dólares com sua produção de óleo e gás em 2019 no Brasil. A Equinor está investindo em dois                  
parques eólicos offshore na costa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e inaugurou              
uma usina de energia solar no Ceará. 

A espanhola Repsol, que planeja reduzir seu investimento em US$ 1 bilhão (-25%) em 2020,               
opera quatro ativos em Campos e um no Espírito Santo, é responsável pelo bloco CE-M-717,               
onde planeja perfurar seu primeiro poço no país. 

Estas empresas estão buscando negócios rentáveis (como o pré-sal brasileiro) e empresas            
muito lucrativas ao redor do mundo porque nos seus países de origem há uma queda geral da                 
lucratividade empresarial. A Petrobrás (e o pré-sal) é uma tábua de salvação para as              
multinacionais petrolíferas. Elas estão se refestelando no banquete brasileiro, como hienas           
destruindo a presa. 
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CAPÍTULO VI 

“NOVO MERCADO DE GÁS NO BRASIL”: PRIVATIZAÇÃO DO GÁS E 
FORMAÇÃO DE MONOPÓLIOS INTERNACIONAIS PRIVADOS 

Um histórico do setor de gás no Brasil desde o século XIX  
1

A indústria do gás nasceu por volta de 1796 nos EUA. Surgiram as primeiras canalizações em                
Londres por volta de 1807, usado na iluminação pública em substituição ao óleo de peixe. 

Inicialmente a indústria do petróleo descartava o gás natural, porém com as novas tecnologias              
o gás natural substituiu o gás de carvão, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados                
Unidos se tornaram o principal produtor mundial. 

Aqui no Brasil, até meados do século XIX a iluminação que havia era feita por particulares                
utilizando óleo de baleia e velas de cera. Em 1851, o Barão de Mauá venceu a concorrência                 
para instalação do sistema de iluminação a gás e em 25 de março de 1854 foi inaugurado o                  
primeiro sistema de gás canalizado do Brasil, a partir do carvão. 

Tal desenvolvimento modificou hábitos da população que passou a ter uma vida noturna em              
grandes cidades, como o Rio de Janeiro. Um funcionário acendedor passava acendendo os             
lampiões à tardinha e apagando ao amanhecer. Em 1864 já existiam mais de 5 mil pontos de                 
iluminação na cidade do Rio de Janeiro. Com forte prejuízo da empresa, devido ao alagamento               
da fábrica, o capital inglês passou a controlar a empresa em 1865. 

A partir de 1870 se disseminou a utilização de lampiões a gás nas grandes cidades do país, até                  
que foram substituídos pela lâmpada elétrica. A indústria do gás gira então para utilização em               
fogões, para cozimento de alimentos. 

A partir de 1878, o serviço de distribuição de gás foi controlado por uma empresa belga que,                 
logo após a proclamação da República, foi incorporada pela Light, empresa inglesa, que passou              
a controlar todo o fornecimento de gás e eletricidade no Sudeste do país. 

A eletricidade substituiu o carvão a partir da Primeira guerra mundial. Com a depressão de               
1929 se deu o declínio da utilização do gás para iluminação pública no Brasil, substituído pelas                
lâmpadas elétricas. 

Em janeiro de 1939 é descoberto o primeiro poço de petróleo do Brasil, em Lobato no                
Recôncavo Baiano e em 1941, o primeiro campo comercial de petróleo e gás natural do Brasil,                
em Candeias na Bahia. 

A Segunda Guerra Mundial alavanca a utilização do petróleo e seus derivados no cotidiano,              
provocando uma grande campanha nacional intitulada “O Petroleo é Nosso”. 

Apesar da constituição da Petrobrás, em outubro de 1953, e da utilização do gás natural em                
todo o mundo, aqui praticamente não se utilizava este produto, ainda insistindo na fabricação              
de gás a partir do carvão. Situação que permaneceu até 1967, quando a Light, prestando               
péssimos serviços à população, ameaçava a paralisação dos serviços. A distribuição de gás foi              
municipalizada em SP, com a criação da Comgás em 1973. 

1  Esta breve resenha se baseia no livro “Gás Natural do Brasil: uma história de muitos erros e poucos 
acertos”, de Antonio Gerson Ferreira de Carvalho, Editora Senge-RJ, 2016. 
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Devido a precariedade do serviço prestado pela empresa privada multinacional, também no RJ             
o serviço foi assumido pelo poder público, por proposta da própria Light e em 1969 foi                
constituída a CEG. 

Depois de um século de experiência com o setor privado na indústria do gás canalizado e                
devido à sua ineficiência e irresponsabilidade com este serviço público, o Estado assumiu o              
controle do serviço, no RJ e SP, maior mercado consumidor do Brasil. 

Estava assim, aberto a caminho para a utilização do gás natural em larga escala no país, pois a                  
partir da constituição da Petrobrás e os grandes investimentos na plataforma continental            
brasileira, o Brasil adquiriu a tecnologia de prospecção de petróleo e gás natural no mar.               
Assim, a Petrobrás vai descobrir petróleo e gás na Bacia de Campos, RJ. 

Somente após 1980, com a construção do gasoduto a Petrobrás passou a fornecer gás natural               
para uso geral. A CEG, companhia de gás do RJ passou para o controle da União em 1981, ano                   
em que entrou em operação o gasoduto da Petrobrás ligando a Bacia de Campos à Refinaria de                 
Duque de Caxias. 

Estava se preparando a infraestrutura estatal para a distribuição de gás em todo o país               
(incluindo o gás de cozinha – GLP), controlado pela União, depois da incapacidade do setor               
privado multinacional garantir o abastecimento de energia e gás para a população e as grandes               
empresas. 

Todo este movimento, que era parte do processo de industrialização do Brasil, se deu sob a                
pressão da população trabalhadora e dos movimentos sociais, intelectuais, culturais etc., que            
por fim se plasmou na letra da lei, na Constituição Federal de 1988. Lá, o artigo 177 garantia o                   
monopólio estatal do petróleo e gás e o artigo 25, parágrafo 2º garantia que a distribuição de                 
gás seria obrigatoriamente estatal, de responsabilidade dos Estados. 

Quatro anos após a promulgação da CF de 1988, Fernando Collor de Mello iniciou o processo                
de privatização, que foi realizado amplamente por Fernando Henrique Cardoso a partir de             
1995. Iniciou então o projeto de abrir o setor de petróleo e gás para o capital privado,                 
especialmente o capital multinacional. A Emenda Constitucional No. 9 de novembro de 1995,             
quebrou o monopólio estatal do petróleo e gás. Apresentou também a PEC 5, cujo objetivo era                
retirar a obrigatoriamente estatal da distribuição de gás natural. Neste mesmo período, FHC             
vendeu cerca de 36% das ações da Petrobrás na Bolsa de Nova Iorque, iniciando um longo                
processo de privatização da Petrobrás que dura até hoje. 

Aprovada essa “emenda constitucional” se privatizou as duas principais companhias          
distribuidoras de gás do Brasil, a do RJ (em 1997) e a de SP (em 1999), que juntas,                  
concentravam 60% da distribuição de gás do país. 

A privatização foi realizada com argumento que ia baratear o preço do gás com o fim do                 
monopólio estatal. Deu-se justamente o contrário: o preço do gás natural era entregue às              
distribuidoras privadas por US$ 2,45 dólares/MMBTU, enquanto o valor cobrado aos           
consumidores era US$ 25 dólares/MMBTU, portanto 10 vezes mais alto. Para ter uma ideia,              
nos Estados Unidos se cobrava na mesma época US$ 8 dólares/MMBTU. 
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Como ocorreu com a maioria das privatizações, as empresas compradoras eram estrangeiras: a             

CEG-RJ e Rio Gás, foram vendidas por R$ 622 milhões para os grupos espanhol Iberdrola,               

Enron, norte-americano e pela Repsol espanhola. A Eron, maior companhia de energia dos  

Estados Unidos, que também foi sócia na construção do gasoduto Brasil-Bolívia, era sócia             

minoritária em várias companhias estaduais de distribuição de gás, faliu em meio a um grande               

escândalo internacional, em 2001. 

A privatização da Comgás, de São Paulo, se deu em 1999, vendida por R$ 1,65 bilhão, para o                  

consórcio liderado pela British Gás e Shell. Essas empresas compradoras também eram sócias             

na construção do gasoduto Brasil-Bolívia.  

A CEG e a Comgás possuíam uma vasta rede de gasodutos e era responsável por 60% da                 

distribuição de gás no país. Por isso, as multinacionais abocanharam o filé mignon e não               

adquiriram as 25 outras empresas estaduais de gás, se associaram como minoritárias, como             

hienas, esperando a hora de engolir tudo. 

Portanto, já tinham um planejamento estratégico de dominar, através de um monopólio            

privado multinacional, a distribuição de gás do Brasil. 

Quatro anos após a privatização da CEG-RJ, o CADE chegou a conclusão em relatório de julho                

de 2000 de que: “...os serviços continuam a ser um monopólio, mas em vez de pertencer ao                 

Estado são agora privados.” 

Estas empresas, evidentemente, não estão nem aí para a prestação de um serviço de              

qualidade ao povo brasileiro. Seu interesse é apenas aumentar seus lucros e mandá-los para              

suas matrizes nos Estados Unidos e Europa.  

 

O mercado do gás natural no Brasil e a proposta de privatização  

total do setor 

Há 20 anos, a participação do gás natural na matriz energética brasileira era de 2%, agora já                 

alcançou 14% e pode subir muito mais, já que se estima um crescimento médio anual da                

produção na ordem de 5% até 2030. 

Enquanto todas as outras fontes caíram ou se mantiveram, o gás natural cresceu 400% em 25                

anos! O potencial de crescimento do mercado de gás natural é enorme já que a média mundial                 

de participação do gás natural na matriz energética mundial é de 23% enquanto no Brasil está                

na metade deste índice. O crescimento da produção de gás natural com o pré-sal pode               

permitir dobrar a utilização do gás no mercado brasileiro. 

O gráfico abaixo mostra a evolução da produção de gás natural no Brasil, entre 2010 e 2019: 
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Seguindo as imensas reservas de petróleo no pré-sal brasileiro, o gás natural, que vem              
associado ao óleo na maioria dos campos de produção, também vai colocar o Brasil entre os                
maiores produtores do mundo. 

A distribuição por Estados se reflete no gráfico seguinte: 

 

Recentemente se revelou grandes descobertas de gás natural no mar de Sergipe que pode              
produzir 20 milhões de m3 por dia, mais ou menos a quantidade de gás natural importado                
todo ano da Bolívia: 

44 



 

 

Já vimos na primeira parte deste estudo, a importância do gás natural para a transição               
energética mundial. 

O gráfico acima mostra também o quanto estamos atrasados na utilização do gás natural seja               
na indústria, no comércio, nas residências, enfim em todos as áreas. O Brasil tem apenas 1/3                
da malha de gasodutos da Argentina e 50 vezes menor que a malha de gasodutos dos Estados                 
Unidos. 

A utilização de Gás Natural no Brasil se distribui em 47% para geração de energia nas                

termelétricas, 34% na indústria, 7,5% em veículos, 1,5% residencial e 1,2% no comércio. É              

necessário inverter este modelo, destinando o grosso do gás natural para às indústrias,             

comércio, residências e veículos pesados. A abertura de usinas termelétricas foi incentivada            

por FHC na privatização do setor de energia no país. Foram projetos privados, financiados pelo               
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BNDES e com fornecimento de Gás Natural pela Petrobrás de forma subsidiada. Estas             

operações irregulares geraram um prejuízo de R$ 1,8 bilhão à Petrobrás. Nos Estados Unidos e               

Argentina, o uso doméstico de Gás Natural é 10 a 15 vezes mais que no Brasil. 

Então, sob todos os aspectos que analisamos a questão, não se justifica a Petrobrás se desfazer                

da produção, dos gasodutos que transportam o gás aos consumidores e da comercialização do              

gás natural. 

Segundo dados da ANP, do total da produção de gás natural do Brasil, que em 2019 alcançou                 

45 bilhões de m3, perdemos 17,5 bilhões de m3, 40% do total, por falta de infraestrutura para                 

escoamento do gás natural. Devido a essa perda, tivemos que importar 10 bilhões de m3 em                

2019. 

Estamos perdendo bilhões de dólares por falta de infraestrutura de escoamento do gás natural              

(do pré-sal principalmente), enquanto a direção da Petrobrás vende toda a rede de gasodutos              

disponível no país, quando deveria estar construindo gasodutos para todos os lados no país e               

na América do Sul, como estão fazendo os Estados Unidos e a Rússia. 

O projeto de lei 6407/2013, que estabelece novo marco legal para o mercado de gás natural                

do país, a chamada Nova Lei do Gás, foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 1 de                  

setembro de 2020 e agora vai para o Senado. Esse projeto pretende criar um novo marco                

regulatório do setor de gás natural e substituir a Lei do Gás original de 2009. O projeto parte                  

da visão que o problema do gás no Brasil é o monopólio da Petrobrás que impede a livre                  

concorrência e o desenvolvimento do mercado de gás natural, retraindo os investimentos e             

aumentando as tarifas.  

Porém, como vimos acima, desde 1997 não existe nenhum monopólio da Petrobrás sobre o              

mercado de gás natural. Simplesmente o que ocorre é que a Petrobras foi a empresa que                

investiu no desenvolvimento do mercado do gás, construindo gasodutos, explorando petróleo           

e gás a 7 mil metros de profundidade, construindo Unidades de Processamento de Gás Natural               

etc. 

Não existe monopólio da Petrobrás nem na produção (hoje 30 empresas produzem gás natural              

no país), no transporte (já que foram vendidos os gasodutos da Petrobrás) nem na              

comercialização, pois o maior mercado de gás natural do Brasil (de São Paulo, Rio e Minas                

Gerais), está em mãos de empresas privadas. 

O gráfico abaixo mostra que não existe monopólio da Petrobrás na produção de gás natural: 
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Então, a proposta aprovada na Câmara dos Deputados não é para abrir o monopólio da               

Petrobras sobre o mercado de gás do Brasil e sim para tomar da Petrobrás toda a                

infraestrutura de produção e comercialização do gás, montada em décadas pelo esforço da             

estatal, para usufruto privado. 

As empresas privadas não vão investir em novos gasodutos, inclusive o Senado já aprovou uma               

proposta de usar 20% dos recursos arrecadados no pré-sal para o “Fundo de Expansão dos               

Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção”. Caso não seja vetado pelo governo,              

teremos um capitalismo sem riscos, cujo principal atividade das grandes empresas é roubar e              

saquear os recursos públicos. Isso é o que eles entendem pelo “fim do monopólio”. 

Assim, o objetivo fundamental deste projeto de lei passa pela privatização de campos de              

produção do gás natural, a venda da Gaspetro, das unidades de tratamento do gás, e das 19                 

empresas estaduais de distribuição de gás. 

Veja no gráfico abaixo a Petrobrás colocando à venda sua participação nas empresas estaduais              

de gás, o maior processo de privatização da história do mercado brasileiro de distribuição de               

gás: 
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Fonte: Valor. 

 

Por isso, tem razão Ildo Sauer, cientista da USP e ex-diretor da Petrobrás quando afirma: “É na                 
produção da Petrobrás que o governo quer mexer. A ideia é passar tudo para a iniciativa                
privada, de preferência estrangeira. “Abrir o mercado”, segundo Guedes, é entregar para os             
monopólios privados tudo o que a Petrobrás construiu.”(...) “Como não há monopólio nenhum             
da Petrobrás a ser quebrado, quando o governo diz que está ‘fazendo gestões’ junto ao               
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para “abrir o mercado do setor”, o que              
eles estão planejando de fato é tirar a produção das mãos da Petrobrás.”   

2

Até governos que se dizem de esquerda, como o de Flavio Dino (PCdoB) no Maranhão, obteve                
o aval da Assembleia Legislativa para privatizar a Gasmar.  

As grandes empresas estão exigindo da Petrobrás que ela abra mão dos contratos que tem               
para a passagem do seu gás, através dos gasodutos vendidos, para que as empresas privadas               
possam passar seu gás. Por exemplo, ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas            
Distribuidoras de Gás Canalizado, protocolou no CADE que a Petrobras tenha acesso limitado a              
apenas 50% da capacidade do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). Ora, por que estas empresas             

2 Por Hora do Povo, publicado em 27 de junho de 2019 
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privadas não construíram gasodutos próprios? Por que sequer agora não estão discutindo            
construir novos gasodutos? 

Tudo se resume em que as empresas querem que a Petrobrás entregue tudo para elas, sem                
investir um centavo no Brasil. Estão de olho nos US$ 6 bilhões de dólares que a Petrobrás                 
faturou com o gás natural em 2019. Toda a briga, no fundo, se resumo a dinheiro! É o capital                   
internacional associado com a burguesia local, para rapinar e saquear tudo que o povo              
brasileiro construiu em 5 décadas. 

Elas não estão discutindo como ampliar os investimentos na produção de gás, como vimos os               
cortes de investimentos das multinacionais anteriormente. Elas não estão discutindo construir           
novos gasodutos, não debatem aumentar os investimentos na infraestrutura de escoamento e            
tratamento do gás natural. Apenas estão rondando a Petrobrás à espera de conseguir comprar              
ativos da Petrobrás a preço de banana, que serão pagos com a mesma produção em um ou                 
dois anos, senão em meses e até dias de produção. 

Sobre a suposta diminuição de preço a partir da privatização do gás, já temos o exemplo do                 
preço dos combustíveis no Brasil durante a pandemia, que desmascara a hipocrisia da             
burguesia. De janeiro a abril de 2020, a Petrobrás diminuiu os preços dos derivados nas               
refinarias em 48% e do diesel em 35% no acumulado do primeiro trimestre. Porém, os               
distribuidores privados diminuíram o preço dos combustíveis nos postos numa proporção           
muito menor. Com isso, aumentaram sua margem de lucro em plena pandemia! Eis aí como os                
grandes empresários se comportam depois de comprar as empresas estatais e formarem os             
monopólios privados. O mesmo ocorreu com o GLP, o gás de cozinha, que acumulado do ano                
caiu 21% nas refinarias da Petrobrás, no entanto, essa diminuição não se refletiu no preço do                
botijão para a população em geral que aumentou 0,5% no mesmo período, sendo vendido              
entre R$ 50 e R$ 115, quando este mesmo botijão sai da refinaria da Petrobras a R$ 21,85. Os                   
distribuidores privados têm uma margem de lucro de mais de 50% no preço do botijão em                
plena pandemia! 

Na mesma entrevista citada, Ildo Sauer relata que: “Nós, quando fizemos o plano de gás para o                 
Brasil, além de construirmos os gasodutos, tínhamos tudo isso em mente, mas os planos de               
ampliação da produção e do consumo de gás natural no Brasil foram abandonados pelos              
governos Lula e Dilma e, agora, estão sendo literalmente dilapidados pelos ultraliberais do             
governo Bolsonaro”. 

E a Petrobrás, dirigida por uma quadrilha de bandidos à serviço dos Estados Unidos, assinou               
um Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) com o CADE se comprometendo a               
vender todos os seus ativos de distribuição e transporte de gás até o fim de 2021, além de                  
medidas para permitir o acesso de empresas privadas a suas infraestruturas. 

“Entre as empresas interessadas na abertura do mercado, estão Shell, Galp e Repsol, sócias da               
Petrobrás no pré-sal e que vendem suas produções para a estatal por preços baixos, por terem                
dificuldades de acesso ao mercado. Companhias como Equinor e a própria Shell têm campos              
com gás em suas carteiras de projetos.”  

3

Eis aqui as verdadeiras interessadas no mercado de gás do Brasil. Em 2019, a Total firmou                
termo de compromisso com a Cosan, para suprir a termelétrica Imetame I, em Aracruz (ES).               

3. Ministério projeta investimento novo de R$ 32,8 bi na área de gás. Por André Ramalho, Do Rio — Valor – 26/06/2019 
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Também em 2019, a Shell firmou, assinou compromisso para fornecer GNL à Termelétrica Vila              
do Conde, em Barcarena, no Pará. A BP Energy, associada com a Siemens, desenvolve um hub                
de gás natural no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). Em Sergipe, a ExxonMobil, pretende                  
fornecer GNL de sua própria colheita para a Companhia Elétrica de Sergipe (Celse).  

Como se pode observar, as peças do quebra-cabeças vão se encaixando. 

 

CAPÍTULO VI 

RESGATAR A PETROBRÁS COMO EMPRESA 100% ESTATAL (ANULANDO 
TODAS AS PRIVATIZAÇÕES, VENDAS DE AÇÕES, DESINVESTIMENTOS, 

LEILÕES E CONCESSÕES) 

Essa é a condição para que a Petrobrás volte a cumprir um papel de indutora do                
desenvolvimento nacional e possa cumprir um papel determinante na reindustrialização do           
país, reestatizando o conjunto do parque industrial brasileiro para, com isso, recuperar a             
soberania nacional perdida. 

Só assim, podemos recuperar os milhões de empregos perdidos com a privatização e             
precarização geral das condições de trabalho no Brasil nos últimos 30 anos. 

A burguesia “nacional” e o capital internacional resolveram “desinvestir” no Brasil. Traduzindo:            
não vão apostar no desenvolvimento do país mesmo do ponto de vista capitalista, como              
fizeram depois da Segunda Guerra mundial até 1980. Vêm aqui apenas para saquear as              
riquezas naturais, deixando uma legião de desempregados e subempregados e a devastação            
da natureza. 

Por isso, a luta em defesa da Petrobrás, contra o fechamento generalizado de bases e vendas                
de campos e refinarias, deve se combinar com a luta para derrubar o governo              
Bolsonaro-Mourão e apontar para uma transformação social de fundo no Brasil.  

Para isso, é necessário o controle dos petroleiros e usuários na direção da empresa e do país,                 
que certamente reorganizarão a Petrobrás melhor que os “experts” a serviço do capital             
internacional, instalados no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva da Petrobrás. 

Bolsonaro, Guedes e Castello Branco vieram para destruir o Brasil e a Petrobrás.  

Cabe ao movimento petroleiro, então, promover uma união geral da categoria, trabalhadores            
diretos e terceirizados, todos os sindicatos e federações, com a classe trabalhadora brasileira,             
os intelectuais, artistas, movimentos populares, culturais e quem mais esteja contra a            
privatização da Petrobrás e o abandono do Norte-Nordeste, para derrubar Bolsonaro, Mourão,            
Guedes e Castello Branco. 

Hoje, derrubar a quadrilha que governa o Brasil, é a tarefa número 1. Sem ela, nenhuma outra                 
reivindicação pode prosperar, justamente porque este governo subiu para destruir todas as            
conquistas da classe trabalhadora alcançada em décadas de lutas. 

Se prospera o plano deles, vamos pagar para empresas estrangeiras US$ 60 dólares por barril,               
que extraímos ao custo de US$ 6 dólares no pré-sal com a Petrobrás.  
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A pandemia demonstrou que a auto-organização da população nas comunidades, como em            
Paraisópolis, em São Paulo, sem esperar as promessas dos governos e políticos burgueses,             
funcionou muito bem, apesar das dificuldades. Demonstrou que os trabalhadores, quando           
resolvem assumir o controle dos bairros, das empresas e do país em geral, o farão muito                
melhor que a burguesia, que governa hoje em prol da destruição e saque do país, para                
transformá-lo em uma colônia direta dos Estados Unidos, com um regime de semiescravidão             
dos trabalhadores.  

Só a classe trabalhadora unida na luta pode impedir o saque a destruição do Brasil e da                 
Petrobrás, sem confiar em nenhum grande empresário, nacional ou internacional, pois todos            
eles estão unidos na exploração do “negócio” chamado Brasil. 

Seguir com a campanha unitária de conscientização da população com cartilhas, vídeos,            
seminários, manifestações, festivais, greves e atividades unindo todos os sindicatos e           
federações, na luta para converter a FNP na direção de toda a categoria petroleira.  
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