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Os analistas são 
unânimes em a� rmar 
que a queda no 
preço do petróleo é 
arti� cial. Entretanto 
falta consenso sobre 
quais são as forças 
econômicas que 
estão coordenando 
a derrubada e o por 
quê. Embora os preços 
já comecem a oscilar 
positivamente,
 a recuperação de
um patamar em
torno de US$ 60 a
US$ 70 por barril
não é vislumbrada 
antes de 2017.

PETRÓLEO BARATO NÃO JUSTIFICA
MUDAR REGRAS PARA O PRÉ-SAL

3 Alternativas 
econômicas 

 precisam de força e 
vontade políticas

6 Terceirizados não 
devem exercer
funções estratégicas , 
admite Petrobrás

7 Nova regra de 
solvência dos 
fundos de pensão é 
um paliativo

8 Patriotismo, o 
fator escasso
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No momento em 
que encerrávamos 
esta edição do AE-
PET Notícias fo-

mos informados sobre a apro-
vação, no Senado, do projeto de 
lei 131, do senador tucano José 
Serra (PSDB-SP). A AEPET 
entende que, mesmo modi� ca-
do, o projeto interessa apenas 
ao cartel das multinacionais do 
petróleo e aos indiretamente 
interessados no atual modelo 
econômico concentrador da ri-
queza mundial, como o sistema 

� nanceiro e a indústria arma-
mentista, entre outros.

Neste modelo, é permanente 
a pressão contra os direitos tra-
balhistas e previdenciários, bem 
como a manipulação de preços 
de mercadorias importantes, 
como o petróleo, em detrimen-
to dos países em desenvolvi-
mento e suas populações. Por 
isso, são recorrentes no AEPET 
Notícias as matérias e artigos 
abordando questões ligadas aos 
fundos de pensão – particular-
mente a Petros – terceirização 

da mão-de-obra e a geopolítica 
do petróleo. Nesta edição não 
poderia ser diferente.

Diante da conjuntura total-
mente adversa para a Petro-
brás, é necessário mostrar que 
existem alternativas à venda de 
ativos, sobretudo neste momen-
to em que estão desvalorizados. 
Reiteramos nosso compromisso 
com a defesa dos interesses da 
maior empresa do Brasil e com 
a luta, agora na Câmara dos De-
putados, contra a aprovação do 
projeto entreguista de Serra. 
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No momento, em que a 
indústria do petróleo so-
fre com a manipulação 
dos preços internacionais 

- segundo a agência Reuters até a 
Exxon/Mobil, maior empresa petro-
lífera do mundo, após queda de 58% 
nos lucros, reduziu em 25% os inves-
timentos previstos para 2016 – e o 
governo leva adiante a ideia absurda 
de liquidar, a preços desvalorizados, 
ativos estratégicos para a Petrobrás, 
cabe re� etir sobre alternativas viáveis 
para a Companhia, que não compro-
metam seu futuro e a missão que ela 
precisa cumprir em prol do desen-
volvimento brasileiro. 

A diretoria da AEPET já está de-
batendo o assunto e se pronunciará 
em breve. Este é um tema que deve-
ria interessar primeiramente ao go-
verno, mas, simultaneamente à notí-
cia da reestruturação administrativa 
da Petrobrás, que extinguiu a direto-
ria de Gás e Energia, os jornais do 
dia 29 de janeiro anunciavam a cria-
ção de uma gerência exclusiva para 
tratar da venda de ativos. 

Segundo matéria publicada no 
jornal O Globo de 13 de janeiro, a 
partir de cálculos do Ministério da 
Fazenda, a cada bilhão que a Petro-
brás deixa de investir, R$ 2 bilhões 
são subtraídos no PIB, sem contar os 
empregos indiretos. Signi� ca que a 
empresa responde, aproximadamen-
te, por metade da recessão veri� ca-
da em 2015 e, infelizmente, por boa 
parte da queda abrupta na arrecada-
ção de impostos, agravada pela de-
sastrosa intervenção de Joa quim Le-
vy em seu curto período como minis-
tro porta-voz das receitas neoliberais. 

Nesse contexto, começam a surgir 

na sociedade civil organizada ideias 
de alternativas viáveis. Circulam, in-
formalmente, propostas como o � -
nanciamento via Banco de Desen-
volvimento dos BRICS – China e 
Índia, que compõem o grupo, im-
portam juntas 9 milhões de barris 
por dia e teriam total interesse em 
garantir potenciais fornecedores – ou 
do próprio BNDES para desafogar 
a Companhia no curto prazo, já que 
está cada vez mais evidente que ha-
verá retomada dos preços do petróleo 
no médio prazo. 

Outras ideias, com o a capitaliza-
ção da Companhia pelo governo e a 
renegociação junto aos credores pa-
ra redução de encargos, com alonga-
mento de prazos, se mostram razo-
áveis mesmo para as regras ditas de 
mercado. Fala-se ainda na busca de 
parceiros para completar investimen-
tos que a Petrobrás no momento não 
é capaz de realizar sozinha. No en-
tanto, aparentemente o grande de-
sa� o, não vem da esfera econômica, 
mas sim da política. Nos últimos anos 
o governo apostou todas as � chas na 
chamada “governabilidade” e vem co-
lhendo frutos desastrosos. Além dis-
so, há evidências de que falta mesmo 
vontade política para levar adiante um 
projeto de nação para o Brasil.

Em vez de aproveitar o preço das 
ações para aumentar sua participa-
ção na maior empresa do Brasil, car-
ro chefe da geração de empregos e 
desenvolvimento tecnológico, o go-
verno nomeia para presidir a Com-
panhia um executivo ligado ao mer-
cado, que já mostrou em sua atuação 
no Banco do Brasil um per� l alinha-
do aos ditames neoliberais, em detri-
mento do planejamento estratégico. 

Na ânsia de acalmar o “mercado”, o 
país se vê cada vez mais refém de suas 

chantagens e pressões. A obsessão pe-
lo regime de metas da in� ação – sem 
meta o� cial alguma de crescimento 
econômico ou geração de empregos – 
por exemplo, causou um prejuízo de 
cerca de R$ 80 bilhões para a Petro-
brás, que foi obrigada a manter arti� -
cialmente os preços dos combustíveis. 
Segundo o economista Dércio Garcia 
Munhoz, caberia uma ação contra o 
Tesouro, semelhante à movida pela 
antiga companhia aérea Transbrasil, 
que também fora obrigada a praticar 
preços arti� ciais nas tarifas. 

Já o vice-diretor de Comunicações 
da AEPET, Herbert Teixeira, frisou 
em entrevista ao programa Faixa Li-
vre, que o governo ainda não recu-
perou o preço da gasolina de forma 
a não prejudicar a Petrobrás. “E a re-
dução de investimentos só não ocorre 
na produção, justamente onde o pre-
ço não está convidativo”, acrescentou. 

Teixeira ponderou também que 
segmentos como fertilizantes e dis-
tribuição geram caixa, embora não 

Alternativas econômicas precisam
de força e vontade políticas

Rogério Lessa agreguem muitos ativos, mas a Petro-
brás acaba de vender 49% da partici-
pação na Gaspetro e parece ter de-
sistido de atuar na área petroquímica, 
estando sujeita ao subsídio imposto 
pelo governo para os fertilizantes de-
mandados pelo agronegócio. 

Todos esses dados mostram que 
não falta força nem competência à 
Petrobrás para inverter a atual situa-
ção. O ex-deputado federal e con-
selheiro da AEPET, Ricardo Ma-
ranhão, observa que, apesar do pro-
grama de desinvestimento, a Com-
panhia vai aportar US$ 100 bilhões 
nos próximos cinco anos, ou U$ 20 
bilhões por ano, quantia bem próxi-
ma da que planeja a Exxon para 2016 
(US$ 23 bilhões). 

No entanto, é necessária mobiliza-
ção popular para pressionar o gover-
no e o Congresso, como faz o mer-
cado, para que a vontade política dos 
que zelam pelo Brasil e pelos brasi-
leiros se sobreponha aos obstáculos 
e desa� os econômico-� nanceiros. 
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Análise dos preços e 
perspectivas para o
petróleo e a Petrobrás 

Segundo o presidente da
AEPET, Felipe Coutinho, os cus-
tos de exploração e produção de 
petróleo crescem constantemente, 
levando a indústria petroleira – e 
não apenas a Petrobrás, a se en-
dividar a níveis sem precedentes. 
E a forte queda nas cotações não 
impede que recessão ou estagna-
ção na economia mundial.

“O � m do petróleo barato de se 
produzir é o responsável por este 
fato novo, onde o preço não fun-
ciona nem para produtores nem 
para consumidores. Ou atende 
aos primeiros, ou serve aos úl-
timos, ou pior, está ruim para os 
dois”, argumenta Coutinho.

Além da questão do custo de 
produção, a geopolítica do petró-
leo reú ne personagens que buscam 
o protagonismo a qualquer preço 
e que dispõem de um arsenal per-
suasório composto tanto pelo po-
derio bélico, como � nanceiro. Os 
EUA, que deixaram a posição de 
maior importador mundial para o 
de maior produtor mundial, gra-
ças ao shale gas, tem na Arábia 
Saudita – segundo maior produ-
tor - seu títere principal dentro da 
Organização dos Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep).

Com um baixíssimo custo de 
produção, estimado entre US$ 5 
e US$ 8 o barril, a Arábia Saudi-

ta é capaz de manipular o merca-
do, principalmente para prejudi-
car seus vizinhos e inimigos Irã 
e Iraque. Os interesses dos EUA 
ainda querem afetar os países fo-
ra do seu eixo de in� uência (Rús-
sia, Venezuela, Nigéria, Irã e até 
mesmo o Brasil).

Os analistas são unânimes em 
a� rmar que a queda no preço do 
petróleo é arti� cial. Entretanto 
falta consenso sobre quais são as 
forças econômicas que estão co-
ordenando a derrubada e o por 
quê. Mas está longe de acabar. 
Embora os preços já comecem a 
oscilar positivamente, a recupera-
ção de um patamar em torno de 
US$ 60 a US$ 70 por barril não é 
vislumbrada antes de 2017.

Segundo o professor Geor-
gio de Tomi, chefe do Departa-
mento de Engenharia de Minas 
e Petróleo (PMI) da Escola Po-
litécnica (POLI) da Universida-
de de São Paulo (USP), tanto o 
shale gas como o pré-sal moti-
vam a queda nas cotações por 
serem duas reservas considerá-
veis. Para ele, há fortes interes-
ses em desmotivar o desenvolvi-
mento destas reservas. 

“Os Estados Unidos dispõem 

A vertiginosa 
queda no preço 
internacional 

do petróleo no último 
ano e meio, de US$ 100 
o barril para US$ 30, 
ainda é incompreendida 
por muitos e leva a 
análises precipitadas, 
previsões equivocadas e 
até mesmo alarmismo. 
No caso da Petrobrás, 
por exemplo, os efeitos 
dos baixos preços 
são usados como um 
dos argumentos para 
mudar a Lei da Partilha, 
tirando da empresa o 
estratégico posto de 
operadora única do pré-
sal, numa clara leitura 
imediatista de um 
cenário complexo no 
mundo do petróleo.

Alex Prado
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de mecanismos de proteção, de 
modo que o dinheiro já investi-
do e a tecnologia já desenvolvida 
devem ser su� cientes para conti-
nuar a produção, mesmo que em 
ritmo mais lento do que previsto 
inicialmente. O fracking (técnica 

para extração) funciona, as reser-
vas são abundantes e não vão sair 
do lugar. A lógica no pré-sal é a 
mesma, mas a Petrobrás precisa 
vencer a crise política e a cadeia 
de valor precisa sobreviver ao 
desmanche provocado pela frus-

tração dos investimentos”, ressal-
va o professor.

A Agência Internacional de 
Energia, em seu último relatório, 
aponta o excesso de produção, da 
ordem de 2 milhões de barris dia, 
como principal causa das baixas 
cotações. Mas sinaliza que está 
situa ção irá se reverter a partir do 
ano que vem.

Mas para isto é importante 
acompanhar o consumo na Chi-
na (mais de 6 milhões de barris 
dia) e na Índia (3 milhões de bar-
ris dia). Se estas duas economias 
emergentes recuarem, o cenário 
continua desalentador para os 
produtores. Até porque a Europa 
segue com seu consumo estagna-
do nos últimos dez anos.

Diante destes cenários incer-
tos, é previsível que a Petrobrás 
refaça seus planos de negócio. É 
fundamental adequar os investi-
mentos no pré-sal à realidade do 

mercado mundial e das necessi-
dades do país. O que é inadmis-
sível é utilizar-se de dados tão 
pouco con� áveis para retirar da 
Petrobrás o protagonismo na ex-
ploração das reservas brasileiras. 
É falácia o discurso de que a Pe-
trobrás atrasa o desenvolvimen-
to do pré-sal. Em menos de oi-
to anos, a empresa conseguiu fa-
zer o pré-sal responsável por um 
terço da produção nacional de 
petróleo. E ainda não teve início 
a produção no Bloco de Libra, o 
primeiro do regime de partilha.

Se a Petrobrás enfrenta proble-
mas � nanceiros, o mesmo ocor-
re com as demais petroleiras in-
ternacionais. A diferença é que, 
com o pré-sal, a Petrobrás tem 
reservas provadas. Enquanto que 
as outras enfrentam declínio de 
produção e sem novas reservas. 
Por isso, a cobiça internacional 
sobre o pré-sal. 

“O � m do petróleo barato de se produzir é o responsável 
por este fato novo, onde o preço não funciona nem para 
produtores nem para consumidores. Ou atende aos primeiros, 
ou serve aos últimos, ou pior, está ruim para os dois”
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No dia 12 de janeiro, a 
AEPET promoveu de-
bate com Alexandre 
Schimidt e Carla  Rosa, 

que atuam na Gerência de Planeja-
mento e Avaliação da Área de Re-
cursos Humanos. O espinhoso tema 
da terceirização e da política de pes-
soal para os próximos anos na Petro-
brás foi o tema o encontro.

Segundo informaram os pales-
trantes, desde 2004 o número de ter-
ceirizados saltou de 120 mil para 320 
mil na controladora e 360 mil em 
todo o sistema Petrobrás, em 2013, 
sendo que 160 mil atuando nas obras 
da Companhia. “As contratações 
acompanharam o plano de investi-
mentos, que, paralelamente, saltou de 
cerca de R$ 4 bilhões por ano para 
R$ 40 bilhões anuais. Agora, com o 
impacto da queda do preço do petró-
leo e da operação Lava Jato, estes nú-
meros vêm caindo”, informou Schi-
midt, acrescentando que no � nal de 
2015 havia um contingente de cerca 
de 180 mil terceirizados.

O palestrante disse que, apesar 
de a proporção de terceirizados para 
“primeirizados” (funcionários de car-
reira) seja de 3,5 para 1, a Compa-
nhia vem aperfeiçoando os controles 
para evitar ações trabalhistas e a in-
tenção é colocar funcionários de car-
reira na condução de todas as tarefas 
estratégicas, exceto em casos muito 
especí� cos nos quais não haja espe-
cialistas no quadro da Petrobrás. 

A Petrobrás organizou, em 2012, 
uma publicação com orientações so-
bre como deve ser feita a � scalização 
e a confecção de contratos, bem co-
mo a nomeação dos responsáveis por 
eles. Segundo Alexandre, essa ini-
ciativa já tem resultados positivos

contabilizados. “É um grande mar-
co. O jurídico consegue detectar não 
conformidades e a auditoria tam-
bém. Tornou-se um bom instrumen-
to de gestão. Cabe à Petrobrás cobrar 
pelo serviço contratado. A gestão do 
terceirizado é com a contratada”, fri-
sou, acrescentando que e preciso evi-
tar que terceirizado faça o serviço do 
empregado para não dar margem a 
ações de equiparação salarial. 

“Onde não se pode cobrar pela 
execução do serviço nem gerir o tra-
balhador é o caso de fazer concurso. 
E há evidências de que melhorou a 
qualidade dos contratos. Temos tam-
bém pessoal quali� cado na � scaliza-
ção do cumprimento de obrigações 
trabalhistas (por parte de empresas 
contratadas). Quando são detecta-
das irregularidades, multas são apli-
cadas, podendo haver até a suspensão 
da empresa de nosso cadastro”.

Por sua vez, Carla con� rmou que, 
até para poder cobrar mais das con-
tratadas, o ideal é retirar ao máxi-
mo possível a execução dos trabalhos 
contratados de terceiros das depen-
dências da Petrobrás. “A intenção é 
fazer  com que a contratada sinta-se 
realmente responsável pelas ações de 
seus empregados”, disse.

Com relação aos casos de “nepo-
tismo cruzado” (indicação de paren-
tes para outras unidades da Compa-
nhia, com reciprocidade) Schimidt 
informou que existe Decreto Fede-
ral que trata do tema e, para cumpri
-lo, a Petrobrás determinou que os 
gerentes exijam declaração com lis-
ta de parentes do pessoal terceiriza-
do, embora haja limites geográ� cos 
para essa � scalização.  “Em qualquer 
reposição ou expansão de terceiriza-
dos é preciso mencionar o projeto e 
onde ele se localiza no planejamen-

to estratégico da Companhia”, disse. 
Quanto à admissão de aprovados 

em concursos anteriores que aguar-
dam convocação – muitos estão acio-
nando a Petrobrás na Justiça – Schi-
midt admitiu que a nota de corte tem 
sido elevada, fazendo crescer o cadas-
tro de reserva, mas ponderou que a 
empresa tem o direito de chamar so-
mente aqueles classi� cados em rela-
ção ao número de vagas ofertado. Ele 
informou ainda que a Companhia es-
tá admitindo 663 aprovados no últi-
mo concurso, mas que as projeções 
em relação ao futuro � cam difíceis em 
função da conjuntura desfavorável. 

No entanto, a expectativa é de que 
o preço do petróleo não se mantenha 
em patamar tão baixo no médio pra-
zo e as empresas do setor não querem 
repetir experiências negativas do pas-
sado, quando, no momento da reto-
mada, houve problemas com a perda 
de conhecimento. Neste sentido, � cou 
claro que a Universidade Petrobras 
não vai acabar, embora possa haver 
otimização da estratégia a partir de 
iniciativas como a aplicação de treina-
mentos “in company” (no serviço) ou 
a utilização de funcionários de carrei-
ra com notório saber para cursos que 
hoje são ministrados por pro� ssionais 
de fora. “Alocar melhor as pessoas au-
menta a produtividade”, resumiu.   

No início da década de 1990, a Petrobrás tinha cerca de 50 mil emprega-
dos no quadro efetivo (concursados), este número caiu após o PDV, mas 

a partir de 2000 houve retomada nos concursos e, em 2016 esse contingente 
se elevou para 62 mil na controladora e 86 mil no sistema Petrobrás. Com o 
último PDV, 7.800 deixaram os quadros da Companhia.

De acordo com o RH da Petrobrás, a � scalização de contratos deve ser 
feita por concursados, bem como atividades estratégicas, a não ser aquelas 
que exijam elevado grau de especialização. “Ainda falta controlar melhor se 
as pessoas contratadas estão atuando nas áreas previstas”, admitiu.

Terceirizados não devem exercer 
funções estratégicas, admite Petrobrás

“Nos últimos seis anos estamos 
trabalhando para aumentar a e� ciência 
na contratação de serviços nas diversas 
áreas, evitando terceirizar o que é para 

ser primeirizado”
Alexandre Schimidt, RH Petrobrás

 “A revisão de gastos 
operacionais sublinha a

necessidade de tornar mais 
e� cientes as contratações

e o foco nos ganhos de 
produtividade” 

–  Alexandre Schimidt

Rogério Lessa
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Conjunto de regras 
de solvência tem 
con� guração conjuntural

A gestão dos planos de 
pensão das empresas 
estatais, como Petros, 
Funcef, Previ e Posta-

lis tem merecido destaque cada vez 
maior nos meios de comunicação. 
Há quase dez anos, nossos direto-
res que também ocupam cargos nos 
conselhos � scal e deliberativo vêm 
informando aos participantes da Pe-
tros sobre os problemas no Plano 
Petros do Sistema Petrobras (PPSP) 
que têm gerado dé� cits crescentes e 
preocupantes. Existe hoje problemas 
de todos os matizes: desde investi-
mentos que não estão rendendo o 
esperado até outros suspeitos que es-
tão sendo investigados; exposição ex-
cessiva dos planos da Petros ao mer-
cado; ações jurídicas que impactam 
no cálculo das reservas matemáticas; 
adoção de premissas que compro-
metem a estrutura do plano e a meta 
atuarial prevista; processos de deci-
são que permitem riscos desnecessá-
rios e evitáveis; além de dívidas dos 
patrocinadores que não são cobradas 
e que agravam ainda mais o quadro.

No PPSP este dé� cit pode ultra-
passar R$ 20 bilhões, sendo que a dí-
vida da Petrobrás para com o fundo é 
estimada em R$ 13 bilhões.

Fernando Siqueira, Paulo Bran-
dão, Ronaldo Tedesco e Silvio Si-

nedino são diretores da AEPET e 
representantes dos participantes no 
Conselho Fiscal da Petros (Sinedino 
é conselheiro deliberativo). Ao lon-
go dos últimos anos eles têm trazido 
à tona medidas e resoluções que po-
dem prejudicar participantes e assis-
tidos dos fundos de pensão.

É o caso da recente resolução so-
bre Solvência, editada pelo Conselho 
Nacional de Previdência Comple-
mentar (CNPC), no � m do ano pas-
sado. Segundo Ronaldo Tedesco, que 
é presidente do Conselho � scal da 
Petros, trata-se de uma medida que 
traz mecanismos que buscam apenas 
postergar os desequilíbrios, ao invés 
de equacioná-los de fato.

O Fórum Independente em Defe-
sa dos Fundos de Pensão (FIDEF) é 
uma aliança formada pelos represen-
tantes eleitos dos fundos de pensão 
Petros, Funcef, Postalis, Previ e Real 
Grandeza que mantém uma posição 
independente e autônoma em rela-
ção aos governos e partidos políticos.

O FIDEF publicou documento 
comentando as mudanças que foram 
feitas sem divulgação prévia 
em audiências públicas, que 
estimulasse o debate. Ve-
ja o documento no blog 
dos conselheiros elei-
tos (conselhopetros.
blogspot.com). 
Para o FIDEF, 

a nova regra tem como � nalidade 
maior um abrandamento no trata-
mento do desequilíbrio de� citários 
dos planos, diminuindo seu impacto 
inicial, em termos de montantes de 
cobrança extraordinária a serem efe-
tivados por participantes, assistidos e 
patrocinadores.

Entretanto, isto revela-se preju-
dicial ao conjunto de participantes e 
assistidos ao admitir um nível acei-
tável de dé� cit. Para a FIDEF isto 
signi� ca a banalização do equacio-
namento, que passa a ser expediente 
comum e recorrente no tratamento 
da parcela que supere este tal “nível 
aceitável”.

Segundo os componentes do Fó-
rum, o conjunto de regras de solvên-
cia tem con� guração conjuntural, de 
forma a aplacar as a� ições de patro-
cinadores e seus controladores, em 
detrimento da previsibilidade, prin-
cipalmente, da segurança daqueles 
que investem recursos em busca de 
um futuro mais tranquilo e sem so-
bressaltos, que as novas regras torna-
rão mais frequentes.  

 Nova regra de solvência dos
fundos de pensão é um paliativo

Alex Prado
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A AEPET está em 
campanha, ela, os 
sindicatos dos pe-
troleiros, o Clube de 
Engenharia e pou-

cas forças mais, contra os planos da 
atual diretoria da Petrobrás de ven-
der ativos da empresa para tirá-la de 
uma crise � nanceira que é propagan-
deada com escândalo por uma das 
famílias donas do Brasil, a Famiglia 
Mídia, em benefício de outras famí-
lias, nativas e forasteiras, interessadas 
em apropriar-se desses ativos. É uma 
campanha solitária a da AEPET, 
com pouco ou nenhum apoio num 
Congresso cada vez mais distanciado 
de sua missão e ainda menos no go-
verno que nomeou essa diretoria mas 
ainda não acordou para a necessidade 
de exigir dela o que, na empresa pri-
vada, qualquer acionista controlador 
tem o direito de exigir de seus pre-
postos.

Infelizmente o PT, partido do go-
verno, nasceu sem os genes do na-
cionalismo, condicionado nisso pela 
in� uência de intelectuais so� stica-
dos mas parnasianos, para os quais o 
nacionalismo era o inimigo maior do 
internacionalismo proletário. 

Isso podia estar nos livros ou na 
leitura que se fazia deles, mas na prá-
tica a ideia generosa do internaciona-
lismo proletário fora posta, nos países 
do socialismo real e na rede de parti-
dos comunistas espalhados pelo resto 
do planeta, a serviço do colonialismo 
de Stalin, que sobreviveu pelo menos 
até a queda do Império Soviético, um 
colonialismo nada melhor que o de 
Wall Street. 

No mundo capitalista, enquan-
to isso, o nacionalismo era desde-
nhado e ridicularizado em nome 
das ideias da interdependência, da

globalização e da modernidade, em-
bora as maiores potências econômi-
cas desse mundo, os Estados Unidos 
e o Japão, pratiquem um protecionis-
mo feroz. O PT, contagiado por ilu-
sões e imposturas como essas, nunca 
deu à Petrobrás a importância devida, 
tanto que entregou suas diretorias e 
gerências mais vulneráveis à corrup-
ção aos Paulinhos, Duques, Zeladas, 
Cerverós e Baruscos hoje presos pe-
la Operação Lava Jato. Aliás, o PT 
chegou ao poder com o propósito de 
resgatar nossa dívida social, mas nun-
ca entendeu direito que não há justi-
ça social sustentável sem desenvolvi-
mento e, sobretudo, que não há de-
senvolvimento sem soberania.

Hoje a Petrobrás é dirigida por um 
bancário que antes presidia o Banco 
do Brasil e chegou a ela com ideias 
que podem valer para um banco, não 
para a Petrobrás. Por sua importância 
estratégica, a Petrobrás foi dirigida, 
em seus anos iniciais, por militares – 
Juracy Magalhães, um dos “tenentes” 
da Revolução de 1930, no governo 
Vargas, e o Coronel Janary Nunes, no 
governo JK. 

Tancredo Neves, o civil que aca-
bou com a ditadura militar no Brasil, 
foi quem aconselhou o Presidente 
Juscelino a con� ar a um homem 
saído das Forças Armadas o desti-
no da Petrobrás, porque um militar

Patriotismo, o fator escasso
José Augusto Ribeiro teria mais experiência em questões 

estratégicas e de segurança nacio-
nal e consciência mais nítida de que 
a Petrobrás, acima de ser empresa, 
era uma instituição responsável, em 
grande parte, pela defesa da sobera-
nia do Brasil.

Depois do golpe de 1964, o Brasil 
andou muito para trás, mas os gover-
nos militares, mesmo o mais america-
nó� lo deles, o do Marechal Castello 
Branco, nunca permitiu contra a 
Petrobrás nada tão grave quanto a 
quebra do monopólio, os leilões da 
ANP e ainda agora, a ser verdade o 
que disse o Presidente do Senado, 
Renan Calheiros, a atitude do go-
verno diante da iminente reentrada 
em pauta do projeto do Senador José 
Serra que abre o Pré-Sal às multina-
cionais: segundo Renan, que ainda 
não foi desmentido, a Presidente não 
apoia, mas aceita o projeto.

Nem parece ser o mesmo governo 
que, ainda na época de Lula e com 
apoio integral da então Ministra 
Dilma Roussef, teve seu momento de 
maior coragem, lucidez e patriotismo 
ao substituir no Pré-Sal o modelo das 
concessões pelo modelo da partilha. 
Patriotismo sim, por mais que esse 
sentimento e atitude sejam ridicula-
rizados pelos intelectuais parnasianos 
do arrastão neoliberal.

Se não fosse pelo patriotismo dos 
homens que � zeram primeiro a in-
dependência política do Brasil, caso 
de Tiradentes e José Bonifácio, e de-
pois o início de sua independência 
econômica, caso de Getúlio Vargas 
com a Petrobrás, a Eletrobrás, Volta 
Redonda e o BNDE, não teríamos 
o país de hoje, uma das dez maio-
res economias do mundo, e muito 
menos a realidade assombrosa do
Pré-Sal.

Mas o patriotismo não é e nun-
ca foi privilégio dos militares. O que 
eles têm é uma formação que privi-
legia o conhecimento e a experiência 
de realidades da história hoje sone-
gadas a uma geração civil iludida pe-
las imposturas do projeto neo liberal 
e ainda traumatizada pelas bobagens 
e boçalidades de uma ditadura que 
não foi só militar, foi também civil. 
Na época, aliás, era comum ouvir que 
os militares seguravam a vaca pelos 
chifres, mas quem a ordenhava não 
eram eles.

Nesses casos todos, especialmen-
te, agora, o da venda de ativos da 
Petrobrás, o patriotismo é o fator es-
casso. Por falta dele, não conseguimos 
ver os interesses e as possibilidades 
do país a prazo um pouco mais lon-
go. Não vemos além do balancete do 
mês que vem...  




