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O que a imprensa
não conta

As contas da Petros
não fecham

A Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Petrobrás

As 14 principais razões
porque a Petrobrás deve ser a 
operadora única no Pré-Sal

Num momento em que o obscurantis-
mo e o açodamento tomam conta do Con-
gresso Nacional, com votações relâmpago 
sobre temas extremamente complexos, 
a AEPET apresenta um elaborado docu-
mento – “As 14 principais razões porque 
a Petrobrás deve ser a operadora única 
do pré-sal” -, honrando seu compromisso 
histórico de defesa dos verdadeiros inte-
resses nacionais, da Petrobrás e da integri-
dade e capacidade do seu corpo técnico.

O documento, que ocupa as quatro 
principais páginas desta edição do AEPET 
Notícias, tem a intenção de deixar claro 
que os interesses que estão em disputa 
afetam sobremaneira a soberania nacio-
nal e a capacidade do País dar um salto 
imenso na qualidade de vida de todos os 
brasileiros. Mais que a defesa da Petrobrás, 
defendemos o futuro de um Brasil efetiva-
mente independente, com indústria com-
petitiva e engenharia forte.

Petrobrás baixa custo do pré-sal
A eficiência da Petrobrás faz 
do pré-sal uma riqueza cada 
vez mais acessível, mesmo nes-
te momento em que os pre-
ços internacionais estão tem-
porariamente baixos. Devido 
ao aumento da produtividade, 
os custos de extração e de pro-
dução no quarto trimestre de 
2014 eram de, respectivamente, 
US$ 14 e US$ 33. Hoje, segundo 
a Petrobrás, esses valores caí-
ram para US$ 9 e US$ 26.

2 4 9 10

Homenagem a 
Eduardo Galeano



  AEPET Notícias  Junho de 20152

Ex
pe

di
en

te Presidente
Felipe Campos Cauby Coutinho

Vice-Presidente
Fernando Leite Siqueira

Diretor Administrativo
Francisco Isnard Barrocas       

Vice-Diretor Administrativo
Christian Alejandro Queipo

Diretor Comunicações
Ronaldo Tedesco Vilardo

Vice-Diretor Comunicações
Herbert Campos Goncalves Teixeira

Diretor de Pessoal
Arthur Flavio Jansen Ferrari

Vice-Diretor de Pessoal
Silvio Sinedino Pinheiro

Diretor Cultural
Henrique Sotoma

Vice-Diretor Cultural
Estellito Rangel Junior

Diretor Juridico
George Torres Barbosa

Vice-Diretor Juridico
Paulo Teixeira Brandão

Conselho Fiscal – Titular
Ricardo Moura de A. Maranhão, Diomedes Cesário da 
Silva, Francisco Soriano de Souza Nunes

Conselho Fiscal - Suplente
Pedro Francisco de A. Castilho, Carlos Sezino de Santa 
Rosa, Raul Tadeu Bergmann

Núcleos

Aepet-Bahia: Jorge Gomes de Jesus  
Aepet-BR: Paulo Teixeira Brandão 
Aepet-Macaé: José Carlos L. de Almeida 
Aepet-NS: Ricardo Pinheiro Ribeiro 
Aepet-SE/AL: Francisco Alberto Cerqueira de Oliveira

Delegados 
Angra dos Reis: Alexandre Guilherme
Vitória: Paulo Weimar Perdigão Magalhães
Rio Grande do Sul: James Chang

Santos/SP: Carlos Alberto Amaral Ribeiro e Rogério Picado
Redação
Editores:  
Alex Prato (MTB 15542) e Rogério Lessa (RJ 21.221JP)

Colaborador: José Luiz Sombra

Projeto Gráfico:  
Luiz Fernando Nabuco
Arte / Ilustração: Amorim
Diagramação: Geraldo Machado

Av. Nilo Peçanha, 50 Grupo 2409
Centro - Rio de Janeiro-RJ

CEP: 20020-100
Tel.: 21 2277-3750
Fax 21 2533-2134

Cenário

Há quase um ano, a grande im-
prensa estampa na primeira página a 
“eterna” crise que envolve a maior em-
presa brasileira, a Petrobrás, incluin-
do rádios e Tvs, tendo como pano de 
fundo, num primeiro momento, a trí-
plice aliança: funcionários da empre-
sa corruptos, empresários corruptores 
e partidos e políticos fazendo caixa 
ou embolsando o dinheiro. 

Já no final de maio, a imprensa 
destacava que Petrobrás precisava de 
recursos e estudava vender 30 da BR 
Distribuidora para fazer caixa, além 
de cortar US$ 75 bi em investimen-
tos. Na matéria propriamente dita a 
percentagem da BR já variava de 10 
a 30% num oferta pública de ações 
(IPO), segundo uma fonte do setor 
que não se sabe quem é.

Paralelamente, a imprensa espe-
cula que a empresa prepara um novo 
plano de negócios (2015-2019) de 
US$ 145 bi, um corte de 75 bi em 
relação ao que estava previsto. A 
BR Distribuidora tem quase 8 mil 
postos espalhados pelo país. Em 
2014, interessante registrar, a em-
presa teve uma receita operacional 
de R$ 120 bi, quase 15% acima do 
registado em 2013.

Além da possibilidade de vender 
parte da BR Distribuidora, comen-
ta-se também, sem citar fontes, que 

a Petrobrás pode vender pelo menos 
nove blocos a explorar entre as ba-
cias de Campos e Santos, inclusive 
na área do pré-sal. A expectativa se-
ria de arrecadar entre US$ 3,5 bi a 
US$ 5 bilhões. O intermediário se-
ria o Bank of America. As principais 
empresas multinacionais do setor já 
teriam sido convidadas, embora o 
foco seja a China.

O novo presidente Aldemir Ben-
dine, que tem expertise no mercado 
financeiro e já abriu capital de outras 
empresas públicas, quer encolher a 
Petrobrás neste momento, priori-
zando investimentos em explora-
ção e produção. Para o presidente 
da Abimaq, José Velloso, “esse freio 
será muito ruim para a indústria e 
a economia. Os representantes do 
mercado afirmam categoricamente 
que o importante “é a arrumação fi-
nanceira da empresa” e passar a cre-
dibilidade ao mercado.

O que está por trás de todo esse 
noticiário? Os editoriais da grande 
imprensa dizem tudo: a ANP já está 
estudando nova rodada de licita-
ções (a 13ª.) de blocos, inclusive do 
pré-sal, porque a Petrobrás não teria 
dinheiro e estaria muito endividada 
(US$ 106 bi), e o Congresso e go-
verno já estudam rever a lei da par-
tilha e retirar a Petrobrás como ope-
radora única do pré-sal, onde hoje 
a empresa detém, no mínimo, 30% 
do consórcio vencedor. A proposta 
foi anunciada em Houston, Estados 
Unidos, pelo próprio ministro de 
Minas e Energia, Eduardo Braga. 
No Senado, José Serra (PSDB-SP) 

e Ricardo Ferraço (PMDB-ES) e 
Delcidio Amaral (PT-MS) já traba-
lham a favor da mudança

O que começou como um caso 
de corrupção dentro da empresa 
pode terminar com a “privatização” 
da Petrobrás ou de boa parte dela. 
Os formadores de opinião e, parti-
cularmente a grande imprensa, não 
medem esforços para atingir esse 
objetivo, que é a liberalização da eco-
nomia dentro do modelo ortodoxo 
de mercado. A operação Lava Jato é 
combustível constante para esse fim. 
Tem sempre uma nova revelação 
que denuncia funcionários de 1º., 2º, 
e 3º, escalão, novas empresas corrup-
toras no esquema e partidos e políti-
cos que estão no poder diretamente 
ou na base aliada.

Os editoriais reconhecem entre-
tanto que, enquanto as regras não 
forem mudadas, será difícil leiloar 
campos no pré-sal ou tirar a Petro-
brás como operadora única. Daí a 
pressão dos formadores de opinião 
e de uma nova revelação/vazamen-
to do juiz Moro regularmente. Para 
o mercado a falta de leilões desmo-
bilizou o empresariado nacional e 
internacional, além de investidores. 
Para os editorialistas, a concentra-
ção da produção na Petrobrás (92%) 
reúne uma lista de fornecedores e 
encomendas muito grande mas só 
funciona quando os ventos sopram 
a favor. Agora, esse mesmo gru-
po, segundo eles, estaria vulnerável. 
Defendem, por isso, a diversificação 
do setor. O mercado já se agita na 
formação de consórcios., contrata-

ção de especialistas e consultores. A 
Shell já comprou a britânica BG por 
US$ 70 bi, o maior negócio do se 
tor nos últimos 20 anos. O que sig-
nifica tudo isso?

O que a grande imprensa não 
conta ou não detalha?

No início o foco era ineficiência, 
má gestão e corrupção. Mas depois 
de meses com a Petrobrás ocupando 
a primeira página da grande impren-
sa, chegamos ao momento de outra 
verdade: o que ser pretende é acabar 
com o que resta do monopólio estatal 
do petróleo e, no fundo a privatização 
da empresa, que é um exemplo de su-
cesso no país e no mundo apesar dos 
atuais contratempos.

Começou com o senador José 
Serra (PSDB-SP) apresentando pro-
jeto de lei 131/2015 para alterar a Lei 
12.351, de 2010, conhecida como a 
lei da partilha do pré-sal, que estabe-
lece a participação mínima de 30% da 
Petrobras no consórcio de exploração 
do pré-sal e a obrigatoriedade de que 
ela seja responsável pela “condução e 
execução, direta ou indireta, de todas 
as atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento, produção e desati-
vação das instalações de exploração e 
produção”. 

Serra não está sozinho nessa 
campanha. Por trás dele, há congres-
sistas, outros formadores de opinião 
e empresas multinacionais que, há 
algum tempo, estão de olho nas re-
servas brasileiras, estimadas hoje em 
30 bilhões de barris, uma das maio-

O que a imprensa não conta
Por José Luiz Sombra

Fato: Noticiário sobre a Petrobrás
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res do mundo. Como as reservas dos 
maiores países produtores estão no 
limite, nada como controlar novos 
mercados, mesmo que à força como 
no caso do Iraque. O Oriente Mé-
dio não é um bom exemplo para o 
Brasil em termos de exploração do 
petróleo.

A capacidade financeira da Pe-
trobrás é evidenciada pela facilida-
de no acesso aos créditos externos 
e internos. Recentemente, a China 
aportou US$ 10 bi. A robustez da 
companhia é assegurada pela quali-
dade do seu corpo técnico, pela pro-
dução atual de mais de 2,8 milhões 
de barris por dia, além de 11 refina-
rias (mais uma em construção), três 
terminais de GNL, duas fábricas de 
fertilizantes e certamente o mais im-
portante ativo estratégico a garantir 
a sua sustentabilidade a longo prazo, 
que é sua posição hegemônica num 
mercado praticamente cativo de 
um dos mais importantes países do 
mundo.

Por isso, a importância do desen-
volvimento da exploração e da tec-
nologia nacional e da cadeia mon-
tada no país, através da Petrobrás. 
Trata-se de um exemplo de cres-
cimento em todas as áreas e não se 
pode tomar um momento lamentá-
vel em que funcionários sem caráter, 
empreiteiros corruptores e políticos 
sem caráter e pouco ligando para a 
soberania nacional formam uma trí-
plice aliança para acabar com esse 
símbolo nacional

Extração predatória

A Petrobrás como operadora úni-
ca e parte do consórcio possibilita 
maior controle social sobre a taxa de 
produção e evita a extração predató-
ria, casos os poços sejam leiloados. 
A extração predatória prejudica a 
recuperação total de petróleo e com-
promete os resultados econômicos 
de médio e longo prazos. Há ainda 
a destacar o artigo 12º da lei de par-
tilha que resguarda ao Governo bra-
sileiro a possibilidade de entregar à 
Petrobrás, sem necessidade de leilão, 
determinadas áreas estratégicas, “vi-

sando à preservação do interesse na-
cional e ao atendimento dos demais 
objetivos da política energética”.

Quando o governo decide leilo-
ar determinado campo do pré-sal, 
a política de exploração será deter-
minada no âmbito do seu Comitê 
Operacional (Artigo 24º). Apesar 
da relação potencialmente contra-
ditória entre os interesses das em-
presas multinacionais consorciadas, 
a Petrobrás e o Estado Nacional, o 
fato da companhia estatal brasileira 
ter a operação dos campos possibili-
ta reunir mais argumentos técnicos 
para evitar a possível extração pre-
datória.

Fraude

Como operadora única, evita-se 
o risco de fraude na medição da va-
zão do petróleo produzido e a conse-
quente redução da fração partilhada 
com a União A operadora é respon-
sável por medir o petróleo produzido 
e submeter a informação às institui-
ções de controle e regulação. 

Ainda para evitar o risco de frau-
de na medição dos custos dos em-
preendimentos e da operação, os 
custos dos empreendimentos e da 
operação são contabilizados pela 
operadora e descontados do petróleo 
que é partilhado entre o consórcio 
produtor e a União. 

A Petrobrás pode assim adotar 
uma política industrial para desen-
volver fornecedores locais, em bases 
competitivas, e promover tecnolo-
gias nacionais A empresa, como ope-
radora única, conduz os empreen-
dimentos, o que permite a seleção e 
o desenvolvimento de fornecedores 
de bens e serviços.

Pode ainda garantir o desenvolvi-
mento tecnológico e as decorrentes 
vantagens comparativas. A expe-
riên cia operacional é essencial para 
garantir o domínio e o contínuo de-
senvolvimento tecnológico. Ceder a 
condição de operadora única retira 
vantagem estratégica, expõe “know
-how” de vanguarda a potenciais 
competidores e desperdiça oportu-
nidades de aprendizado.

Interesse social

A Petrobrás detém tecnologia, 
capacidade operacional e financei-
ra – veja exemplo recente do aporte 
da China – para liderar a produção, 
principalmente em águas profundas, 
na medida do interesse social e do 
desenvolvimento. Hoje, no pré-sal, a 
produção alcança 800 mil barris por 
dia em tempo recorde. A operação e 
a máxima participação da Petrobrás 
nos consórcios permitem que maior 
parcela dos resultados econômicos seja 
destinado a atender às necessidades e 
garantir os direitos dos brasileiros.

Além disso, pode-se promover a 
geração de mais empregos de quali-
dade no Brasil A operação e a con-
dução dos empreendimentos pela 
Petrobrás possibilitam que mais e 
melhores empregos sejam criados 
no Brasil. As multinacionais querem 
contratar serviços especializados em 
seus países de origem e empregam 
especialistas, supervisores/gerentes e 
executivos estrangeiros.

A operação e a máxima partici-
pação da Petrobrás nos consórcios 
permitem que maior parcela do pe-
tróleo produzido seja propriedade da 
União, garantindo vantagem geopo-
lítica estratégica. Os custos opera-
cionais do consórcio são ressarcidos 
em petróleo pela União e a partici-
pação de cada consorciado é propor-
cional ao petróleo partilhado entre 
eles. Quanto menor o custo opera-
cional e maior a participação socie-
tária da Petrobrás, maior a parcela de 
petróleo que será propriedade direta, 
ou indireta, da União Federal. 

Leilões ?

Não há necessidade de novos lei-
lões e de urgência no desenvolvimen-
to de novos campos para atender e 
desenvolver o mercado interno. Os 
campos já leiloados e em desenvol-
vimento, além dos campos em ope-
ração, são suficientes para atender ao 
mercado interno por décadas. A rea-
lização de novos leilões e a aceleração 
da curva de produção beneficiaria aos 
países importadores na medida em 

que haveria aumento da oferta mun-
dial e pressão para queda dos preços. 

Os riscos são mínimos, a produ-
tividade dos campos operados pela 
Petrobrás é alta e os custos são co-
nhecidos pela companhia. Não há 
necessidade de partilhar riscos que 
são mínimos e bem conhecidos. Não 
se justifica a necessidade de atrair 
multinacionais pela cessão da con-
dição de operadora dos consórcios, 
com o objetivo de gerenciar riscos. 

 A Petrobrás é a companhia da 
indústria mundial do petróleo com 
melhores condições e perspectivas 
futuras. Em termos de reservas, da 
produção de petróleo e de derivados, 
de garantia de acesso a mercados 
com potencial de crescimento, de 
custos de produção relativos, além 
da geração potencial de caixa. Todos 
esses fatores reservam à Petrobrás 
vantagem competitiva, especialmen-
te em relação às companhias multi-
nacionais com ações negociadas em 
Bolsa e que são suas competidoras.

Mercadoria 

Além disso, o petróleo não é uma 
mercadoria qualquer e não existe 
substituto potencial compatível para 
a produção de combustíveis líquidos, 
petroquímicos e fertilizantes. Não 
há pressa, porque o petróleo não será 
substituído tão cedo. Ocorre que o 
petróleo é um recurso singular, não 
existe nenhum recurso similar em 
termos de densidade energética e da 
diversidade de compostos orgânicos, 
O petróleo é fundamental em todas 
as cadeias produtivas.

Por fim, cabe destacar que a pro-
priedade do petróleo é estratégica 
e sua produção deve ser compatível 
com o desenvolvimento da economia 
nacional e submetida ao interesse so-
cial. Ao petróleo e ao gás natural deve 
ser agregado valor, com o refino para 
a produção de derivados e na conver-
são para a produção de petroquímicos 
e fertilizantes. Com a renda petrolei-
ra, pode-se investir em infraestrutura 
para a produção de energias renová-
veis, visando a sustentabilidade e nos 
preparando para o futuro.
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Nos últimos 11 anos, o 
Conselho Fiscal da Pe-
tros tem se posiciona-
do pela reprovação das 

contas da entidade. Ano passado, as 
contas foram rejeitadas por unani-
midade. Esta situação deverá se re-
petir em relação ao exercício 2014. 
O déficit técnico do plano atingiu 
cerca de R$ 6,2 Bilhões (9,44%).

Argumentos para a rejeição das 
contas da Petros não faltam, segun-
do o conselheiro eleito pelos parti-
cipantes, Ronaldo Tedesco: “Deve-
remos indicar a rejeição por unani-
midade por pelo menos três moti-
vos: (1) destinação ilegal dos recur-
sos do fundo administrativo do Pla-
no Petros do Sistema Petrobrás aos 
demais planos do multipatrocínio; 
(2) o não encaminhamento de uma 
auditoria dos Termos Financeiros 
do Acordo de Obrigação Recípro-
cas (AOR) e (3) a superavaliação do 
ativo Litel (VALE). Além dos ar-
gumentos que os eleitos mantém”.

O conselho fiscal registrou tam-
bém as ênfases apontadas pela audi-
toria independente em investimen-

Contas da Petros podem ser rejeitadas por
unanimidade novamente pelo Conselho Fiscal

tos precisam de uma ação imediata 
da atual diretoria executiva da Pe-
tros. Segundo Ronaldo Tedesco, o 
plano tem sido utilizado para finan-
ciar investimentos em infraestru-
tura da União sem dar um retorno 
adequado ao plano: “Temos aponta-
do também que a exposição excessi-
va ao mercado deixa o plano Petros 

BD vulnerável, num momento em 
que deveria ser mais estável, pela sua 
maturidade”.

O conselheiro Epaminondas de 
Souza Mendes, que é Presidente do 
Conselho Fiscal da Petros, infor-
mou que será mantida pelos conse-
lheiros eleitos a cobrança das dívi-
das pendentes que vêm sendo feitas 
desde 2004. Há também premissas 
atuariais que estão sendo utilizadas 
para o cálculo das reservas do Plano 
que os conselheiros eleitos não con-
cordam, pontuou o conselheiro.

O Plano Petros Ultrafértil, que 
apresentou déficit de 22% deverá ter 
suas contas rejeitadas também pelo 
conselho fiscal da entidade. A AS-
TAUL, que é uma entidade que or-
ganiza os participantes deste plano, 
está discutindo com a diretoria da 
Petros soluções para o plano. “Ex-
ceto o Plano TAPMEPREV, todos 
os demais planos administrados pe-
la Petros deverão ter suas contas re-
jeitadas mais uma vez”, informou 
Epaminondas.

O Presidente argumentou tam-
bém que a diretoria da Petros pode-

ria realizar a cobrança das dívidas, 
tornando desnecessário o equacio-
namento do plano Petros BD: “A 
teimosia da gestão da Petros em 
cumprir com suas obrigações nos 
coloca em situação difícil. Pela lei, 
se repetindo o déficit pelo terceiro 
exercício consecutivo ou sendo su-
perior a 10%, precisaremos enfren-
tar esta questão também”, finalizou.

Epaminondas de Souza Mendes, 
presidente do Conselho Fiscal da Petros
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As 14 principais razões
porque a Petrobrás deve ser a 

operadora única no Pré-Sal
Pela AEPET* em maio de 2015

O senador José Serra 

(PSDB-SP) apresentou o 

projeto de lei PLS 131-

2015 que visa alterar a Lei 12.351 

de 2010, conhecida como a lei da 

partilha do pré-sal, que estabele-

ce a participação mínima de 30% 

da Petrobras no consórcio de ex-

ploração do pré-sal e a obrigato-

riedade de que ela seja responsá-

vel pela “condução e execução, 

direta ou indireta, de todas as ati-

vidades de exploração, avaliação, 

desenvolvimento, produção e de-

sativação das instalações de ex-

ploração e produção”. [1] [2]

A seguir são apresentados os 

principais motivos que justificam 

a manutenção da lei da partilha 

com a garantia da operação única 

pela Petrobrás.
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O operador tem mais influência 
sobre a taxa de produção em relação 
aos demais consorciados. Ter a Pe-
trobrás como operadora única possi-
bilita maior controle social e diminui 
o risco de exploração predatória dos 
campos do pré-sal, caso sejam leilo-
ados. A extração predatória prejudi-
ca a recuperação total de petróleo e 
compromete os resultados econômi-
cos de médio e longo prazos.

Cabe registrar que o ideal seria 
utilizar o artigo 12º da lei de partilha 
que resguarda ao Governo Brasileiro a 
possibilidade de entregar à Petrobrás, 
sem necessidade de leilão, determi-
nadas áreas estratégicas, “visando à 
preservação do interesse nacional e 
ao atendimento dos demais objetivos 
da política energética”.

Quando o governo decide leiloar 
determinado campo do pré-sal a po-
lítica de exploração será determina-
da no âmbito do seu Comitê Ope-
racional (Artigo 24º), composto pelo 

presidente da empresa pública e por 
um representante de cada uma das 
empresas consorciadas (Artigo 23º). 
A questão é que qualquer iniciativa 
estratégica das autoridades brasilei-
ras para uso do petróleo, em termos 
da sua quantidade produzida, do 
destino e do preço, será objeto de 
negociações, disputas e controvér-
sias no âmbito do referido Comitê. 
Não necessariamente haverá dentro 
deste convergência entre os interes-
ses do Estado brasileiro, o das em-
presas estrangeiras e, indiretamen-
te, os dos Estados de origem destas 
companhias. [6]

Apesar da relação potencialmen-
te contraditória entre os interesses 
das empresas multinacionais consor-
ciadas, a Petrobrás e o Estado Na-
cional, o fato da companhia estatal 
brasileira ter a operação dos campos 
possibilita reunir mais argumentos 
técnicos para evitar a possível extra-
ção predatória.

4 Para conduzir os empreendimentos e possibilitar a adoção de 
política industrial para desenvolver fornecedores locais, em bases 

competitivas, e promover tecnologias nacionais

2Para evitar o risco de fraude na medição da vazão do petróleo 
produzido e a consequente redução da fração partilhada com a União

1 Para possibilitar maior controle sobre a taxa de 
produção e evitar a extração predatória

3 Para evitar o risco de fraude na medição dos custos dos 
empreendimentos e da operação com a consequente redução da 

fração de petróleo partilhada com a União

A operadora é responsável por medir o petróleo produzido e submeter a in-
formação às instituições de controle e regulação. Existe risco de fraude quando 
os interesses do operador do consórcio e da União são contraditórios.

Os custos dos empreendimentos e da operação são contabilizados pela 
operadora e descontados do petróleo que é partilhado entre o consórcio 
produtor e a União. Existe risco de fraude quando os interesses do operador 
do consórcio e da União são contraditórios 

A Petrobrás, como operadora única, conduz os empreendimentos, o que 
permite a seleção e o desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços. 
Condição essencial para a aplicação de política industrial para maximizar o 
conteúdo local, em bases competitivas, e garantir o desenvolvimento nacional.

As 14 principAis rAzões porque A petrobrás deve ser A operAdorA únicA no pré-sAl

D
esde que foi deflagrada a operação Lava Ja-
to, a AEPET tem se posicionado a favor das 
investigações, da penalização dos efetiva-
mente culpados, do ressarcimento à Petro-

brás dos recursos fraudados e de mudanças na go-
vernança da Petrobrás, como o fim dos contratos de 
amplo escopo (EPC’s); democratização da gestão, fim 
das indicações políticas para os cargos de confian-
ça, entre outros. A postura da AEPET reafirma suas 
bandeiras históricas: a defesa da Petrobrás e de seu 
corpo técnico. E esteve sempre claro que existem in-
teresses oportunistas, além das investigações para 
sanear e ressarcir a empresa: o principal objetivo é 
fragilizar a Petrobrás e, assim, permitir que a riqueza 
do pré-sal seja entregue aos interesses de corpora-
ções internacionais.

Exemplo disto é o projeto de lei 131/2015, do se-
nador José Serra (PSDB-SP), que visa tirar da Petro-
brás o papel de operadora única do pré-sal, confor-
me disposto na Lei 12.351/2010, conhecida como 
lei da partilha. Como contraponto à argumentação 
do senador, a AEPET apresenta o documento “As 14 
principais razões porque a Petrobrás deve ser a ope-
radora única do pré-sal”.

São esclarecimentos necessários e imprescindíveis 
na defesa dos interesses nacionais, garantindo que 
a maior parcela do petróleo produzido seja proprie-
dade da União, gerando recursos econômicos des-
tinados a atender às necessidades e os direitos dos 
brasileiros.

Com este documento, construído a várias mãos 
por profissionais da companhia, a AEPET pretende 
demonstrar tecnicamente a total capacidade da Pe-
trobrás em explorar o pré-sal, pois detém a tecnolo-
gia, capacidade operacional e financeira, na medida 
do interesse social e do desenvolvimento econômico 
nacional.
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5 Para garantir o desenvolvimento tecnológico e as 
decorrentes vantagens comparativas

A experiência operacional 
é essencial para garantir o do-
mínio e o contínuo desenvol-
vimento tecnológico. O nível 
tecnológico atingido pela Petro-
brás é fruto do desenvolvimen-
to científico e sua aplicação, 
sendo a operação etapa es-

sencial para o aprendizado e o 
progresso tecnológicos. Ceder 
a condição de operadora única 
retira vantagem estratégica, ex-
põe “know-how” de vanguar-
da à potenciais competidores 
e desperdiça oportunidades de 
aprendizado.

A Petrobrás é reconhecida 
internacionalmente pela sua 
liderança no desenvolvimento 
tecnológico da exploração e 
da produção de petróleo em 
águas profundas.

A capacidade operacional 
é atestada pela velocidade em 
que desenvolveu a produção na 
camada do pré-sal. Produção 
que alcança 800 mil barris por 
dia em tempo recorde em com-
paração ao desenvolvimento de 
províncias marítimas brasileiras 
e estrangeiras, como o petróleo 
do Mar do Norte ou do Golfo 
do México, por exemplo.

“A produção de 800 mil bar-
ris por dia foi alcançada apenas 
oito anos após a primeira des-
coberta de petróleo na camada 
pré-sal, ocorrida em 2006, tem-
po inferior ao que foi necessá-
rio para se chegar ao mesmo 
patamar em outras áreas de 
produção marítima. Para que 
alcançássemos no Brasil a pro-
dução de óleo de 800 mil barris 
por dia, foram necessários 40 
anos, com a contribuição de 
6.374 poços. Na Bacia de Cam-

pos, esse mesmo volume de 
produção foi alcançado em 24 
anos, com 423 poços.” [3]

A capacidade financeira é 
evidenciada pela facilidade no 
acesso aos créditos externos e 
internos. A robustez da com-
panhia é assegurada “pelas re-
servas de mais de 30 bilhões de 
barris de petróleo, pela qualida-
de do seu corpo técnico, pela 
produção atual de mais de 2,8 
milhões de barris por dia, além 
de 11 refinarias (mais uma em 
construção), três terminais de 
GNL, duas fábricas de fertili-
zantes e certamente o mais 
importante ativo estratégico a 
garantir a sua sustentabilidade 
a longo prazo, que é sua posi-
ção hegemônica num merca-
do praticamente cativo de um 
dos mais importantes países do 
mundo...” [4]

A garantia do fluxo de caixa 
compatível com os investimen-
tos requeridos, e com o nível de 
endividamento desejado, pode 
ser assegurada por política de 
preços adequada no mercado 
interno.

6 Porque a Petrobrás detém tecnologia, capacidade 
operacional e financeira para liderar a produção,

na medida do interesse social e do desenvolvimento 
econômico nacional

8 Porque a operação e a máxima participação da Petrobrás 
nos consórcios permitem que maior parcela dos 

resultados econômicos sejam destinados para atender às 
necessidades e garantir os direitos dos brasileiros

A operação única com máxi-
ma participação societária da Pe-
trobrás, além do petróleo a ser 
partilhado com a União, permi-
te que maior parcela da riqueza 
natural do petróleo do pré-sal se-
ja convertida em resultados eco-

nômicos para fins sociais. A ren-
da petroleira e a propriedade do 
petróleo, desde que bem admi-
nistrados pelo Estado Nacional, 
podem se transformar em bene-
fícios e garantias sociais para o 
conjunto da população brasileira.

9 Para promover a geração de mais empregos de
qualidade no Brasil

A operação e a condução dos empreendimentos pela Petrobrás 
possibilitam que mais e melhores empregos sejam criados no Bra-
sil. As multinacionais contratam serviços especializados em seus 
países de origem e empregam especialistas, supervisores/gerentes 
e executivos estrangeiros.

10 Porque a operação e a máxima participação da 
Petrobrás nos consórcios permitem que maior parcela 

do petróleo produzido seja propriedade da União garantindo 
vantagem geopolítica estratégica

Os custos operacionais do 
consórcio são ressarcidos em 
petróleo pela União e a par-
ticipação de cada consorcia-
do é proporcional ao petróleo 
partilhado entre eles. Quanto 
menor o custo operacional e 
maior a participação societária 
da Petrobrás, maior a parcela 

de petróleo que será proprie-
dade direta, ou indireta, da 
União Federal. A propriedade 
do petróleo confere vantagem 
geopolítica na medida que o 
Estado pode administrar uma 
riqueza singular, finita e vital 
sob os pontos de vista econô-
mico e militar. [6]

A iniciativa teve sucesso e a companhia 
descobriu as maiores reservas mundiais 
das últimas três décadas.

7 Porque a Petrobrás se arriscou e fez enormes investimentos 
para descobrir o petróleo na camada do pré-sal

A Petrobrás assumiu o risco 
exploratório e a partir do conhe-
cimento acumulado sobre as 
bacias sedimentares brasileiras 
decidiu onde perfurar até ultra-
passar a camada de sal, alcan-
çando o pré-sal no campo de 
Tupi. A iniciativa teve sucesso e 
a companhia descobriu as maio-

res reservas mundiais das últi-
mas três décadas. A liderança 
dos consórcios por meio da ope-
ração única e da máxima parti-
cipação societária recompensa 
a companhia pelo investimento 
histórico no conhecimento e de-
senvolvimento das bacias sedi-
mentares brasileiras. [5]

As 14 principAis rAzões porque A petrobrás deve ser A operAdorA únicA no pré-sAl
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11Porque não há necessidade de novos leilões e de 
urgência no desenvolvimento de novos campos para 

atender e desenvolver o mercado interno

12Porque os riscos são mínimos, a produtividade dos 
campos operados pela Petrobrás é alta e os custos são 

conhecidos pela companhia

13 Para manter a Petrobrás em vantagem na comparação 
com seus competidores

Os campos já leiloados e 
em desenvolvimento, além dos 
campos em operação, são su-
ficientes para atender ao mer-
cado interno por décadas. A 
urgência em promover novos 
leilões, para os quais poderiam 
vigorar as alterações na lei da 
partilha, não interessa ao de-
senvolvimento nacional.

A realização de novos leilões 
e a aceleração da curva de pro-
dução beneficiaria aos países 
importadores na medida em 
que haveria aumento da oferta 
mundial e pressão para queda 
dos preços. Além de favorecer 
as multinacionais, cujas reservas 
estão em declínio, e visam a pro-
priedade do petróleo brasileiro.

Não há necessidade de par-
tilhar riscos que são mínimos e 
bem conhecidos. Não se jus-
tifica a suposta necessidade 
de atrair multinacionais pela 
cessão da condição de ope-
radora dos consórcios, com o 
objetivo de gerenciar riscos. A 
Petrobrás é a companhia com 
maior experiência na operação 
em águas profundas, conhece 

em detalhes os custos envol-
vidos na produção nas bacias 
brasileiras e dispõe de infraes-
trutura que reduz os custos. A 
eficiência da exploração e da 
produção é comprovada pelo 
índice de sucesso exploratório 
e pela produtividade dos poços, 
desempenho muito superior 
em relação às médias dos seus 
competidores.

A Petrobrás é a companhia 
da indústria mundial do petróleo 
com melhores condições e pers-
pectivas futuras. Em termos de 
reservas, da produção de petró-
leo e de derivados, de garantia 
de acesso a mercados pujantes 
e com potencial de crescimen-
to, de custos de produção rela-
tivos, além da geração potencial 
de caixa. Todos esses fatores 
reservam a Petrobrás vantagem 
competitiva, especialmente em 
relação as companhias multina-

cionais com ações negociadas 
em bolsa e que são suas com-
petidoras.

A manutenção da lei da par-
tilha, com a operação única e 
máxima participação da Petro-
brás nos consórcios do pré-sal 
é essencial para garantir que 
essas vantagens comparativas 
perdurem e se convertam em 
resultados econômicos e sociais 
na geração e distribuição da 
renda petroleira.

14 Porque o petróleo não é uma mercadoria qualquer e não 
existe substituto potencial compatível para a produção 

de combustíveis líquidos, petroquímicos e fertilizantes

Sob a alegação de urgência 
da produção do pré-sal, alguns 
justificam a necessidade de 
atrair multinacionais, com a ces-
são da condição de operadora 
dos consórcios, alarmam que o 
petróleo será substituído e assim 
as reservas perderiam valor caso 
não sejam extraídas a toque de 
caixa.

Ocorre que o petróleo é um 
recurso singular, não existe ne-
nhum recurso similar em ter-
mos de densidade energética 
e da diversidade de compos-
tos orgânicos, dificilmente en-
contrados na natureza, que o 
constituem. Cerca de 90% do 
transporte mundial de mercado-
rias e de pessoas é movido por 
derivados de petróleo, milhares 
de compostos petroquímicos fa-
zem parte da maioria dos pro-
dutos e os fertilizantes são os 
responsáveis pela produtividade 
agrícola. Existe correlação entre 
o preço do petróleo e o preço 
dos alimentos, o petróleo é fun-
damental em todas as cadeias 
produtivas. O petróleo é o prin-
cipal recurso natural que motiva 

os principais conflitos militares 
desde a 1ª Guerra Mundial. Não 
há evidência científica de que 
exista recurso natural sucedâ-
neo ao petróleo, de equivalente 
ou melhor qualidade e em tama-
nha quantidade, além de aplicá-
vel para seus diversos usos.

A propriedade do petróleo é 
estratégica e sua produção deve 
ser compatível com o desenvol-
vimento da economia nacional 
e submetida ao interesse social. 
Ao petróleo e ao gás natural 
deve ser agregado valor, com o 
refino para a produção de de-
rivados e na conversão para a 
produção de petroquímicos e 
fertilizantes. Com a renda pe-
troleira devemos investir em in-
fraestrutura para a produção de 
energias renováveis visando a 
sustentabilidade e a resiliência 
da sociedade, nos preparando 
para o futuro. Para evitar que in-
teresses privados se imponham 
aos interesses da maioria da po-
pulação brasileira, a Petrobrás 
deve liderar a produção do pré-
sal na condição de operadora 
única.

RefeRênciAS
[1]  Lei 12351/10, Lei de partilha do pré-sal http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legis-

lacao/1026276/lei-12351-10
[2]  PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 131 de 2015 http://www.senado.leg.br/

atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=120179
[3]  Blog Fatos e Dados da Petrobrás “Produção que operamos no pré-sal bate novo 

recorde e ultrapassa o patamar de 800 mil barris de petróleo por dia” http://
www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/producao-que-operamos-no-pre-sal-bate-
novo-recorde-e-ultrapassa-o-patamar-de-800-mil-barris-de-petroleo-por-dia.htm

[4]  Entrevista do geólogo Guilherme Estrella, ex-diretor de Exploração e Produção da 
Petrobrás, ao Clube de Engenharia, http://www.portalclubedeengenharia.org.br/
arquivo/1428929646.pdf/documentos

[5]  Reportagem “O pré-sal é delas?” revista Retrato do Brasil http://numa.lamce.
coppe.ufrj.br/DATA/noticias/RB51presal.pdf

[6]  Petróleo, diplomacia e divisas internacionais, por Maurício Metri http://outraspa-
lavras.net/brasil/petroleo-diplomacia-e-poder-global/

* Associação de Engenheiros da Petrobrás (AEPET) (http://www.aepet.org.br/)

A Petrobrás é a companhia com maior experiência na operação em águas profundas, 
conhece em detalhes os custos envolvidos na produção nas bacias brasileiras

As 14 principAis rAzões porque A petrobrás deve ser A operAdorA únicA no pré-sAl
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Fecha-se o cerco à Petrobrás
Por Alex Prado

A fragilidade da base de 
sustentação do gover-
no no Congresso coloca 
em risco a soberania na-

cional e o futuro da Petrobrás. Apro-
veitando-se do impacto da Operação 
Lava Jato na situação financeira da 
empresa, parlamentares notadamen-
te defensores de empresas e interes-
ses externos apresentam projetos de 
lei que alteram a Lei 13251/2010, 
que estabelece a Petrobrás como 
operadora única do pré-sal, com 
participação mínima de 30%. No 
Senado, tramita em regime de ur-
gência projeto do senador José Ser-
ra (PSDB-SP). E na Câmara, dois 
projetos na mesma linha, dos depu-
tados Jutahy Jr. (PSDB-BA) e Do-
mingos Sávio (PSDB-MG).

Em contraposição a estes proje-
tos oportunistas e entreguistas foi 
criada a Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa da Petrobrás, que re-
úne 199 deputados e 41 senadores. 
A AEPET tem participado ati-
vamente das atividades da Frente, 

fornecendo subsídios técnicos e in-
formações relevantes – como o do-
cumento “As 14 principais razões 
porque a Petrobrás dever ser a ope-
radora única do pré-sal” (que acom-
panha esta edição). 

O presidente da AEPET, Felipe 
Coutinho, afirma que o açodamen-
to da discussão no Congresso é uma 
clara tentativa de se impedir o deba-
te democrátivo. Para ele, num mo-
mento em que a Petrobrás dá claros 
sinais de recuperação financeira e 
bate recorde sobre recorde de pro-
dução no pré-sal, não existe urgên-
cia em se discutir mudanças na Lei 
da Partilha.

“Os campos em operação e em 
desenvolvimento são suficientes pa-
ra atender e desenvolver o mercado 
interno. Logo, não há urgência em 
se alterar a legislação que só seria 
válida para novos leilões. Esta pauta 
atende ao interesse das multinacio-
nais do petróleo e do sistema finan-
ceiro”, afirma Coutinho.

  O vice-presidente da Associa-
ção, Fernando Siqueira, que tam-
bém faz parte do Movimento em 
Defesa da Petrobrás (Modepe), tem 

“Os campos em operação e em 
desenvolvimento são suficientes para atender 
e desenvolver o mercado interno. Logo, não 
há urgência em se alterar a legislação que só 
seria válida para novos leilões’’

ido frequentemente à Brasília apre-
sentar aos parlamentares as teses de 
defesa.

Embora o número de parlamen-
tares da Frente seja grande, Siqueira 
mostra-se preocupado com defec-
ções de última hora e alerta:

“É preciso atenção dioturna de 
todos aqueles que acreditam na ca-
pacidade da Petrobrás e nas imensas 
possibilidade que o pré-sal traz para 
o país”, conclui Siqueira.

Além de retirar a obrigatorie-
dade e o percentual mínimo da Pe-
trobrás na operação do pré-sal es-
ses parlamentares também querem 
atingir a política de conteúdo na-

cional, importante instrumento de 
alavancagem da indústria brasileira, 
com enorme potencial de criação de 
empregos. 

Junta-se ao oportunismo das 
propostas a visão imediatista que 
alguns políticos têm, como o go-
vernador do Rio de Janeiro, Luiz 
Carlos Pezão, que também passou 
a questionar a capacidade da Pe-
trobrás como operadora única do 
pré-sal. Parece esquecer-se que o 
alto grau de crescimento do Estado 
nos últimos 10 anos é reflexo, em 
grande parte, dos desdobramentos 
da descoberta e exploração do pré-
sal pela Petrobrás. 
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A AEPET não poderia 
deixar de registrar 
o falecimento do 

jornalista e escritor uruguaio 
Eduardo Galeano, ocorrido 
em 13 de abril deste ano. 
Galeano é autor de mais 
de quarenta livros, que 
já foram traduzidos em 
diversos idiomas. Suas 
obras transcendem gêneros 
ortodoxos, combinando 
ficção, jornalismo, análise 
política, História e até futebol.

Galeano integrou a chamada 
Geração de 1955, grupo de 
intelectuais, descendentes 
da “Geração de 45”, que se 
caracterizaram por proporem 
uma revisão crítica do 
imaginário coletivo e oficial 
a respeito do Uruguai, tido 
como um modelo de sociedade 
capitalista nas Américas. O país 
chegou a flertar, sem sucesso, 
com a ideia de se tornar um 
centro financeiro e especulativo. 

Grande parte da Geração de 
1955 teve nas páginas do 
jornal Marcha (1939-1974) um 
instrumento de concentração 
e propagação de suas ideias. 
Eduardo Galeano foi editor 
entre 1960 e 1964. O Marcha foi, 
certamente, a mais importante 
mídia de esquerda no pós-
Segunda Guerra no Uruguai, 
e uma das mais importantes 
da América Latina, tendo 
circulado em vários países 
latino-americanos. Marcha foi 
uma resposta anti-imperialista, 
marxista e latino-americanista, 
ao longo de sua existência, 
aos contornos autoritários que 
assumiam a América Latina nos 
anos 1960. 

Muitos líderes políticos e 
intelectuais colaboraram 
no Marcha, a exemplo de 
Che Guevara, Gabriel Garcia 
Marques, Vargas Llosa, Fidel 
Castro, João Goulart, Carlos 
Drummond de Andrade, Emílio 
Frugoni e outros.

Eduardo Galeano:
perda inestimável para um continente que ainda sangra

O escritor e jornalista, fundador 
e diretor do semanário Carlos 
Quijano, nasceu em Montevidéu, 
em 3 de setembro de 1940. Em 
1971, publicou o que seria seu mais 
importante livro, As Veias Abertas da 
América Latina, simultaneamente 
em Cuba, pela editora Casa de las 
Américas, no México, pela Editora del 
Siglo XXI e no Uruguai pela Editora 
de la Universidad de la República . 
O livro foi, portanto, pensado como 
uma obra que deveria chegar a toda 
América Latina, continente espoliado 
desde a colonização até os dias de 
hoje, sendo publicado por editoras 
que tinham em seus catálogos livros 
de esquerda e, como no caso da 
Casa de las Américas, tradição de 
engajamento e um posicionamento 
ideológico progressista, o que 
contribuiu para que o livro fosse 
identificado como uma obra “de 
esquerda”. 

Devido à sua trajetória coerente, 
o escritor sofria, no final dos anos 
1960 e começo dos anos 1970, com 

Veias Abertas: 
mais de 500 anos 
de derrama

ou com o apoio, dos poderes 
imperiais.

Os mecanismos de poder, os 
modos de produção e os sistemas 
de expropriação, que nos são 
comumente apresentados como 
produtos do destino, enfrentam 
o confronto dos fatos na história 
deste continente e são claramente 
desmistificados. Como resultados 
da criação humana, eles podem 
ser modificados. Mas a mudança 
exige ciência e consciência. Daí a 
importância da leitura deste livro, que 
se mantém extremamente atual após 
mais de 40 anos da primeira edição. 

Agora mesmo temos uma prova 
desta vitalidade da obra de Galeano, 
já que tenebrosas transações 
procuram alterar a legislação a 
respeito da exploração do pré-sal, 
com o objetivo de desvalorizar 
a Petrobrás para alterar seu 
status de operadora única e sócia 
obrigatória de 30% em todos os 
empreendimentos. Mas a iluminação 
que vem das obras da importância 
de Veias Abertas da América Latina 
oferecem importante caminho para 
a resistência.

a censura e a perseguição imposta 
pelo regime civil-militar uruguaio 
(1973 – 1985), o que o levou ao exílio 
na Argentina em 1973.

No contexto de publicação do 
Veias Abertas, era militante da 
Frente Ampla, uma grande coalizão 
de centro-esquerda formada em 
1971, com o intuito de combater 
a escalada autoritária em seu país 
e ser uma opção de esquerda ao 
tradicional bipartidarismo uruguaio 
– composto pelos partidos Blanco 
e Colorado. Naquele ano, a Frente 
propunha um programa de reformas, 
a exemplo dos encampados por 
Salvador Allende, no Chile, e João 
Goulart no Brasil. 

Em sua obra mais famosa, Galeano 
quebra a cronologia linear da 
historiografia oficial para desnudar 
as perdas internacionais impostas 
ao continente que persiste desde o 
Descobrimento. E narra com clareza 
que as metrópoles podem mudar 
de sede, mas sua sede permanece 
insaciável. E põe a nu os truques, que 
podem mudar de nome, mas nunca 
de essência, utilizados pelas classes 
dominantes sempre em associação, 
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Michelle Daher Vieira

No nosso cotidiano, atitu-
des corriqueiras e apa-
rentemente inofensivas, 
realizadas sem nenhuma 

reflexão sobre o porquê de agimos 
assim, pode ter um impacto, maior 
que imaginamos, no convívio com 
outras pessoas. Porém, muitas des-
sas atitudes naturalizadas são pro-
venientes de construções simbólicas 
sociais que incorporamos sem nos 
darmos conta. Podem ser resulta-
do de aprendizados que recebemos 
desde a infância dentro de casa, no 
convívio com colegas e amigos, nos 
exemplos que nos são dados, nos 
programas de televisão, ou seja, es-
tas influências são inumeráveis. O 
estereótipo criado sobre a mulher, a 
forma como são vistas, em qualquer 
ambiente, incluindo o do trabalho, 
é derivado do que apreendemos ao 
longo da vida, ou seja, lhe é atribuí-
do um papel social e dele resultará o 
modo como nos relacionamos com 
elas.

A posição da mulher vem mu-
dando na sociedade ao longo dos 
anos, mas estas conquistas ainda são 
muito recentes e não houve tempo 
suficiente para serem internalizadas, 
sendo assim, aparentemente pode 
parecer que os direitos iguais foram 
conquistados, só que a realidade é 
outra. Ainda existe um sexismo am-
plamente difundido e arraigado em 
nossa sociedade, encarado tão natu-
ralmente por um número considerá-
vel de pessoas que fazem parecer que 
não houve avanços, que ainda vive-
mos em uma época anterior aos mo-
vimentos feministas. As redes sociais 
estão cheias de exemplos de mulhe-
res insultadas por defender a igual-
dade de gêneros, ou por denunciar 
casos de discriminação e até estupro. 

O Longo Caminho 
da Mulher na Busca 

Pela Igualdade
O fato é que a dominação mas-

culina, ao longo da história, está lon-
ge de ser superada e não se expressa 
unicamente quando relega a mulher 
a um único papel, o de dona de ca-
sa, também está na diferença sala-
rial e nos postos destinados a elas, 
em atitudes machistas, discrimina-
tórias e misóginas. Esta percepção 
sobre a mulher não é somente dis-
seminada por homens, mas também 
pela compreensão que elas têm de si 
mesmas e como isto contribui pa-
ra a propagação de sua imagem na 
sociedade. Ainda continuamos edu-
cando nossos filhos de modo dife-
rente de nossas filhas, os brinquedos 
deles são carrinhos e armas, os delas 

são bonecas e panelinhas, como se 
as mulheres não pudessem ter seus 
carros e o trabalho doméstico não 
devesse ser obrigação coletiva inde-
pendentemente do gênero.

Existe um ideal de mulher conti-
nuamente explorado, aquela que se 
destina a servir ao lar, ao marido e 
aos filhos e também é a sedutora, a 
que quer ser desejada por seus atri-
butos físicos, este modelo serve ao 
propósito da dominação masculina. 
Eles são constantemente reafirma-
dos todos os dias por comerciais que 
mais quer vender um produto, ven-
dem machismo. Não faltam exem-
plos, os de cerveja são campeões 
em transformar a mulher em objeto 

idealizado para satisfazer e obede-
cer ao homem, a campanha “Verão” 
de uma cervejaria é o arquétipo des-
te sexismo, a desculpa é que não se 
trata de machismo e sim de humor.

O discurso contido nos comer-
ciais é oriundo da própria socie-
dade e contribui para consolidar a 
representação, principalmente a do-
minante, do mundo que nos cerca. 
Assim como reflete o meio social, 
esse discurso amplifica certos sig-
nos, propagando uma visão conser-
vadora e estereotipada sobre as res-
ponsabilidades e o papel que cabe a 
cada gênero, reforçando a condição 
inferior das mulheres nas diversas 
esferas de sua vida. Há pouco tem-
po a revista Carta Capital publicou 
uma matéria que denuncia o ma-
chismo existente no mercado pu-
blicitário, onde a mulher tem pou-
ca voz e para manter suas carreiras 
acabam obrigadas a trabalhar com 
estes conceitos e com o lugar-co-
mum, pois é o único padrão admi-
tido pelos seus colegas e clientes, as 
que tentam mostrar outro viés aca-
bam hostilizadas.

Como podemos perceber, muitas 
atitudes aparentemente corriqueiras 
parecem inocentes manifestações 
socioculturais, pois estão naturaliza-
das no nosso comportamento, mas, 
infelizmente, prejudicam o avanço 
dos direitos da mulher e a conquista 
de uma posição mais equânime no 
mercado de trabalho. Portanto, fi-
ca evidente que ainda falta um lon-
go caminho a percorrer para que a 
igualdade seja de fato conquistada, 
até mesmo a própria mulher precisa 
ter consciência, se quiser avançar, so-
bre os padrões que formam a men-
talidade permitindo a perpetua ção 
da dominação masculina. 
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Embora o noticiário não dê 
conta dessa realidade e le-
vante suspeitas sobre a via-
bilidade da produção, a efi-

ciência da Petrobrás faz do pré-sal uma 
riqueza cada vez mais acessível, mes-
mo neste momento em que os preços 
internacionais estão temporariamente 
baixos, em torno de US$ 60, com custo 
médio de exploração e produção cres-
centes no mundo inteiro.

Como agravante, causou certa con-
fusão a afirmação da diretora de Ex-
ploração e Produção da Petrobrás, So-
lange Guedes, a respeito dos custos 
de produção (quando, provavelmen-
te, tratava-se da etapa de extração) no 
pré-sal, durante a cerimônia em que 
a Companhia era homenageada pelo 
inédito tricampeonato do prêmio da 
Offshore Technology Conference (OTC), 
espécie de “Oscar” do setor petróleo. 

Na ocasião, Solange informou que 
a Petrobrás reduziu o custo de pro-
dução ao patamar de US$ 9 o barril e 
muitos não consideraram que se tra-
tava da extração do óleo que é apenas 
uma das etapas do processo de pro-
dução. Segundo informações da Pe-
trobrás, disponíveis no site da Com-
panhia, considerando toda a produção 
nacional, o custo de extração, no quar-
to trimestre de 2014, era de US$ 14. 
Se somarmos as participações gover-
namentais (royalties, participação es-
pecial, aluguéis, bônus, etc.) aos gover-
nos (União, Estados e Municípios) o 
valor subia para US$ 26. No primeiro 
trimestre de 2014 estes valores eram 
de US$ 14 e US$ 33, respectivamente, 
já que a parcela governamental varia 
de acordo com o preço de venda do 
petróleo, mais elevada na época.

Todavia, vale observar que a mar-
gem mínima para a sustentabilidade 
da indústria do petróleo deve ser sufi-
ciente para arcar com: 

Pré-sal cada dia mais cobiçado
Por Rogério Lessa

1)  Os custos variáveis extração (po-
ços perfurados, s/ custos fixos);

2)  Novos poços nos campos em ope-
ração (s/ custos fixos); 

3)  Desenvolvimento de novos cam-
pos (s/ custos fixos);

4)  Custos fixos (assalariados, admi-
nistração, etc.);

5)  Impostos, dividendos e juros;
6)  Exploração: novos campos, com-

pensar declínio dos maduros, pro-
blemas de ocorrências inesperadas 
como presença de enxofre e gás 
carbônico; e 

7)  Pesquisa e desenvolvimento tec-
nológicos.

Oficialmente, a Petrobrás confir-
ma que o break even (preço mínimo 
do barril a partir do qual a produção é 
economicamente viável) planejado no 
momento em que foram aprovados os 
projetos de produção do pré-sal, situ-
ava-se no entorno de US$ 45 por bar-
ril, incluída a tributação e sem consi-
derar os gastos com infra-estrutura de 
escoamento de gás. “Ao considerá-los, 

esse valor pode aumentar entre US$ 5 
e US$ 7 por barril”, diz a Companhia. 
Excede, portanto, uma margem até os 
cerca de US$ 60 que o mercado inter-
nacional está pagando pelo barril.

Produtividade em alta

Além disso, o break even já men-
cionado, leva em consideração uma 
vazão de poços entre 15 e 25 mil bar-
ris por dia. Atualmente a Petrobras 
produz no pré-sal a uma vazão mé-
dia de 20 mil barris por dia. Alguns 
poços do Polo Pré-sal da Bacia de 
Santos têm alcançado vazão superior 
a 30 mil barris de óleo por dia, com 
efeito positivo na economicidade dos 
projetos. Essa elevada produtividade 
permitiu, por exemplo, que as unida-
des piloto de produção do FPSO Ci-
dade de São Paulo (navio-plataforma 
operando no campo de Sapinhoá) e 
FPSO Cidade de Paraty (instalada 
no campo de Lula) atingissem a sua 
capacidade máxima de produção, de 
120 mil barris por dia, com apenas 

quatro poços produtores interligados 
a cada uma delas. 

Outro exemplo de produtividade 
em alta, destaque-se a redução, desde 
2010, da ordem de 60% no tempo de 
construção de poços dos campos de 
Lula e Sapinhoá, ambos no Polo Pré-
Sal da Bacia de Santos.

Contribuíram para este desempe-
nho os resultados obtidos pelos pro-
gramas estratégicos PRC-Poço (Pro-
grama de Redução de Custos em Po-
ços) e PRC-Sub (Programa de Re-
dução de Custos em Sistema Sub-
marinos). “Esses programas integram 
iniciativas que vêm incorporando 
melhorias contínuas na redução da 
duração e dos custos não só de po-
ços, como também de instalações sub-
marinas dos projetos de Exploração e 
Produção, contribuindo para aumen-
tar ainda mais a competitividade eco-
nômica dos projetos do pré-sal”, des-
taca a Petrobrás. 

Recordes

Até aqui, os ganhos de produtivi-
dade estão se refletindo diretamente 
na produção, provando que o pré-sal 
já é uma realidade. Segundo a Petro-
brás, entre 2010 e 2014 a média anu-
al de produção diária do pré-sal cres-
ceu quase 12 vezes, avançando de 
uma média de 42 mil barris por dia 
em 2010 para 492 mil barris por dia 
em 2014. Atualmente, essa produção 
corresponde a aproximadamente 20% 
do total de produção de petróleo da 
Companhia e em 2018 chegará a 52%. 
Em 2015, esta produção tem batido 
sucessivos recordes, fato que também 
não tem merecido o devido destaque. 

Para descobrir essas reservas e ope-
rar com eficiência em águas ultra pro-
fundas, a Petrobrás desenvolveu tecno-
logia própria e atua em parceria com 
fornecedores, universidades e centros 
de pesquisa, atuação esta que garantiu 
o citado tricampeonato na OTC. 
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