
Eixos da Plataforma 
do Candidato

“Nenhum país se desenvolveu 
exportando petróleo por 
multinacionais.”



Petrobras na Conjuntura Pós-Golpe 

• Recebe como herança uma estrutura AUTOCRÁTICA e BUROCRÁTICA. Os 
trabalhadores continuam sem participar das decisões importantes da Empresa. Os 
Comitês “Técnicos” Estatutários são formados por gerentes executivos.

• Em 2016 os funcionários elegem uma candidata “independente” cuja interação com a 
base se limita uma mensagem mensal no Conecte. Ignora sistematicamente os 
empregados e suas entidades representativas.

• Aceleram-se os desinvestimentos. O próprio TCU pede para mudar a sistemática por 
falta de transparência. Contudo, perdemos ativos valiosíssimos como a NTS e os 
campos de Carcará, Lapa e Iara.

• Muda a política de RH para o modelo de gratificação por “meritocracia”. Os canais de 
comunicação da empresa procuram “disciplinar” a opinião dos trabalhadores. 



Petrobras na Conjuntura Pós-Golpe (cont.) 

Lei 13.365/2016, que revoga a obrigatoriedade da 
participação da Petrobras na exploração do 
petróleo da camada pré-sal.



Petrobras na Conjuntura Pós-Golpe (cont.) 

Empresas de “grau investimento” com 
reservas minguantes e sem perspectiva de 
crescimento...

http://www.aepet.org.br/noticias/pagina/14468/O-Mito-da-
Petrobras-quebrada



Petrobras na Conjuntura Pós-Golpe (cont.) 

Reforçando: a Petrobras foi VÍTIMA de uma 
quadrilha de estelionatários formada por 
empresários corruptores, políticos 
corrompidos e executivos-de-aluguel.

E continua sendo vítima de EXTORSÃO de 
fundos abutres nos tribunais norte-
americanos. 



1) Plano de Negócios e Gestão

2) Crítica aos Desinvestimentos

3) Gestão dos Empreendimentos

4) Política de Preços de Derivados



1) Plano de Negócios e Gestão

Foco do PNG: 
Produção de Óleo e Gás

Política de Preços de 
Derivados

+

=
Maior Exportação de Recurso 

Fóssil com Mínimo Valor 
Agregado



1) Plano de Negócios e Gestão (cont.)

Como se encaixa o Plano de Negócios da Petrobras nos 
compromissos que o Brasil assinou em Paris em 2016 para 
reduzir em 43% as emissões de carbono até 2030? 

Como afetará a rentabilidade de uma empresa com foco em 
óleo e gás o programa RenovaBio que obriga a aquisição de 
Créditos de Descarbonização por parte das distribuidoras de 
combustíveis? 



1) Plano de Negócios e Gestão (cont.)

Proposta:

Sugerir revisão do PNG de modo a reorientar, de forma responsável, as 
atividades da Companhia como empresa de energia integrada se preparando 
para transição à economia pós-fóssil.



2) Crítica aos Desinvestimentos

Seria possível atender a meta de 
alavancagem de 2,5 em 2018 sem 
desinvestimentos apenas com 
aumento do EBITDA?



2) Crítica aos Desinvestimentos (cont.)



2) Crítica aos Desinvestimentos (cont.)



2) Crítica aos Desinvestimentos (cont.)

Proposta:

“Marcar um contraponto à gestão atual no tocante aos desinvestimentos, 
questionando os critérios aplicados para justificar a venda de ativos 
caso a caso. ”

“Pleitear que alienações de ativos ou quaisquer decisões estratégicas 
se respaldem em pareceres de consultores da própria Petrobras. ”



3) Gestão dos Empreendimentos

FATO: Os contratos de amplo escopo (EPC) facilitaram a 
ação da quadrilha que vandalizou a Petrobras.

Especialistas estimam que o aumento de custos nesta modalidade, 
entre o ágio por compra de equipamentos e a terceirização do 
risco, ainda que em ausência de corrupção, seja da ordem de 30%. 



3) Gestão dos Empreendimentos (cont.)

Proposta:

“Sugerir mudanças na gestão dos empreendimentos da companhia mediante a 
internalização das funções de gerenciamento, compra de materiais e 
equipamentos e fiscalização de obras, reduzindo ao mínimo os contratos 
de amplo escopo (EPC).”



4) Política de Preços de Derivados

O preço dos derivados comercializados pela Petrobras passa 
por uma volatilidade quase que diária. Uma função que 
envolve o câmbio, o preço internacional dos derivados, entre 
outras variáveis, faz estes preços flutuarem de acordo aos 
sabores do mercado, gerando incertezas na cadeia de 
comercialização. 

Se o represamento dos preços gerava prejuízos 
à Petrobras quando havia necessidade de 
importação de derivados, hoje os concorrentes 
ganham o mercado brasileiro com diesel norte-
americano e o nosso parque de refino opera 
com capacidade ociosa, aumentando 
proporcionalmente os custos fixos. 



4) Política de Preços de Derivados (cont.)

Proposta:

“Solicitar avaliação estratégica dos resultados da política de preços 
de derivados em termos de impactos no caixa e projeção de participação 
de mercado.”


