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CARTA ABERTA 

 

Ilmo Sr. Jair Messias Bolsonaro 

M.D. Presidente da República Federativa do Brasil 

 

Sr. Presidente, 

O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas – CNTRC, 

entidade sem fins lucrativos que defende os interesses dos caminhoneiros 

brasileiros bem como do povo e da soberania da nação, conhecedor da relevância 

do efeito dos preços dos combustíveis, não só para a nossa categoria mas para 

toda a sociedade, há algum tempo tem se aprimorado no estudo do problema tendo 

encontrado alternativa técnica válida, que a nosso ver, atende a todos. 

Com a finalidade de discutir o assunto procuramos contato com a 

presidência da Petrobrás para onde encaminhamos proposta de política de preços 

(endereçada também a V.Sa. por e-mail a sgpr.ascom, oficio CNTRC 410/2021 em 

20 de abril as 20:58 horas) 

Infelizmente o atual presidente da empresa, recentemente empossado, não 

tem encontrado espaço em sua agenda. 

Para remediar nos proporcionou encontro com o Gerente Geral de 

Comercialização da companhia, pessoa sem dúvida muito competente, mas que, 

como ele mesmo reconheceu, dentro de sua alçada não teria como responder aos 

nossos pleitos. 

Foi então programado um novo encontro, desta feita com o Diretor de 
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Relações Institucionais, ocorrido na última segunda-feira (24/05). 

Com um nível de conhecimento muito genérico o referido diretor não soube 

responder satisfatoriamente nossos questionamentos o que nos levou a enviar a 

presente carta. 

Sr. Presidente. A atual direção da Petrobrás já divulgou de diversas formas 

sua intenção de manter a política de Preço de Paridade de Importação – PPI, 

alterando apenas os intervalos de correção. 

Esta prática, já utilizada no passado, não resolve os problemas estruturais 

existentes e pode iludir os menos ilustrados de forma efêmera, caso o preço 

internacional do petróleo e o câmbio real/dólar caiam. 

Como não temos controle sobre estas variáveis (preço/cambio) não 

podemos prever o futuro. 

Caso ou o preço ou o câmbio venham a subir, os efeitos sociais e políticos 

serão imediatos. 

Quando defendemos o fim do Preço de Paridade de Importação -PPI e da 

venda de ativos valiosos (Refinaria, NTS, TAG, BR Distribuidora etc.) estamos 

defendendo de forma clara, transparente e objetiva, os interesses dos 

caminhoneiros, do povo brasileiro e do desenvolvimento de nossa economia. 

Então fica a pergunta: quais interesses defendem os atuais dirigentes da 

Petrobrás? 

Existe um problema estrutural na política de exploração de petróleo no 

Brasil que precisa ser enfrentado já. 

Estamos falando da baixa participação governamental na produção desta 
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riqueza natural. 

O gráfico a seguir mostra a participação governamental na exploração de 

petróleo em diversos países do mundo no período (período 2009/2014). 

 

Note que neste período a participação governamental no Brasil já era bem 

inferior a de diversos países. 

Vale lembrar que a participação governamental na exploração feita pela 

Petrobrás é ainda inferior à média nacional. 

Ocorre que nos últimos anos a legislação brasileira vem sendo alterada, 

reduzindo ainda mais, de forma injustificável e absurda, a participação 

governamental. 

Assim ocorreu com a lei da cessão onerosa (2010) que isentou de 

pagamento da chamada “participação especial” a exploração de petróleo nesta 

área. 

Segundo a Agencia Nacional de Petróleo - ANP “A participação especial é 
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a compensação financeira extraordinária devida pelas empresas que exploram 

campos com grandes volumes de produção e/ou grande rentabilidade”. 

Na participação especial as alíquotas são progressivas de acordo com a 

produção e a rentabilidade dos campos. 

Na cessão onerosa encontra-se o campo super gigante de Búzios, o maior 

campo em aguas profundas do mundo, cuja produtividade é similar ou superior aos 

campos árabes. 

Sobre ele deveria incidir a maior alíquota de participação especial. Com isto 

a União perde US$ bilhões em arrecadação todos os anos. 

Não de menor importância tivemos a Lei 13.586/2017, originada da Medida 

Provisória 795/2017, conhecida como MP do trilhão ou MP da Shell, que isentou 

de pagamento de impostos empresas estrangeiras na exploração de petróleo no 

Brasil. 

Uma renúncia fiscal equivalente a R$ 50 bilhões/ano. Esta lei permitiu 

também que, no regime de partilha, as empresas incorporem ao “custo em óleo” 

os pagamentos de royalties. 

Não se trata de quebrar contratos, mas de corrigir erros absurdos e, 

portanto, não provocaria perda de credibilidade, pelo contrário. 

Em nossa proposta de política de preços substituímos o Preço de Paridade 

de Importação – PPI pelo Preço de Paridade de Exportação – PPE. Portanto a 

Petrobrás mantém a paridade internacional mas em outras bases. 

Por outro lado, para iniciar o processo de correção das isenções 

concedidas, sugerimos a taxação da exportação de petróleo bruto como medida 
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imediata, até que todo o processo seja analisado. 

Os recursos advindos da taxação na exportação de petróleo bruto poderão 

ser utilizados para compensar Estados e União na redução de impostos sobre 

combustíveis. 

Entendemos que a Petrobrás pode ter preços de paridade internacional, 

mas também deve sofrer participação governamental de nível internacional. 

Conforme disposto no art. 20 da Constituição Federal, as jazidas de 

petróleo e gás natural são patrimônio da União. É a União que concede o direito e 

estabelece as condições de pesquisa e lavra destas riquezas pelas empresas. 

União, Estados e Municípios têm de receber compensações financeiras por tais 

atividades. 

Em seu artigo “O dever ser: antes, a nação, depois, o Estado”, o general da 

reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva explica: 

“Uma nação institui o Estado como seu preposto, ou seja, um ente a ela 

subordinado e por ela estruturado, organizado e instrumentalizado para garantir o 

desenvolvimento, a segurança e o bem-estar da sociedade. A razão de ser do 

Estado é servir à sua nação.” 

A Petrobrás nada mais é do que um instrumento do Estado brasileiro criado 

para promover o desenvolvimento da nação. 

O fato de a Companhia negociar suas ações no mercado de capitais não 

modifica sua finalidade original. 

Nos últimos anos as finalidades da empresa têm sido desvirtuadas de 

forma criminosa. 
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Uma companhia que no período de 2011 a 2014 sempre teve uma receita 

líquida superior a US$ 140 bilhões (144 em 2014), entregou de maneira vil para 

terceiros, principalmente estrangeiros, ativos altamente rentáveis como NTS, TAG, 

BR Distribuidora etc. 

O resultado é que em 2020 a receita líquida da companhia foi de apenas 

US$ 54 bilhões. Uma queda de US$ 90 bilhões, valor superior ao Produto Interno 

Bruto – PIB da grande maioria dos países. Este é o retrato do desmonte. 

A atual administração se vangloria de estar obtendo boa geração de caixa. 

Mas é claro, quanto mais vai aumentando a produção no pré-sal menor vai ficando 

a participação da nação. 

Sobram recursos para os acionistas da Petrobrás e faltam para o Brasil. 

Está errado. 

A Geração Operacional de Caixa - GOC de uma empresa é o recurso que 

sobra depois de cobertos todos os seus custos e despesas. É o dinheiro que fica 

para cobrir os desembolsos com dívidas, fazer investimentos e pagar dividendos. 

Entre 2011 e 2014 a GOC da Petrobrás equivalia a cerca de 15% de sua 

receita bruta. Em 2020 esta relação subiu para mais de 40%. Um absurdo se 

compararmos com outras petroleiras. 

Um caminhoneiro por exemplo, não consegue gerar em caixa mais de 15% 

de sua receita bruta. Na maioria das vezes gera menos. 

A direção da Petrobrás diz que está investindo em ativos de “classe 

mundial”. Sem dúvidas, considerando a qualidade do petróleo e a produtividade 

dos poços o pré-sal é um ativo de “classe mundial”. 
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Entretanto, considerando o pouco que a exploração do pre-sal deixa para 

a nação brasileira, ele pode ser considerado ativo de “classe universal” pois em 

lugar nenhum do universo se deixa tão pouco. 

A tabela a seguir mostra a evolução do custo da Petrobrás entre 2011 e 

2020: 

US$/barril 
 2011 2020 
Custo de extração 12 5 
Participação governamental 20 10 
Total 32 15 

O custo de extração caiu de US$ 12/barril para US$ 5/barril, em função 

não só de tecnologias desenvolvidas pela empresa até 2015, mas principalmente 

pela excepcional produtividade dos poços do pré-sal. 

Em 2020 o custo de extração considerando apenas o pré-sal ficou em torno 

de US$ 2,5/barril. 

Já a participação governamental foi reduzida pela metade de US$ 20/barril 

para US$ 10/barril devido basicamente às renúncias fiscais na exploração do pre-

sal. 

A tabela seguinte compara a relação da GOC com receita bruta da 

Petrobrás com as International Oil Companies - IOC’s, conhecidas como “majors” 

US$ bilhões 2020 

Empresa Receita bruta A Geração de caixa B % B/A 
Petrobras 69,58 28,89 41,54 
Shell 183,20 34,11 18,63 
Exxon 181,50 14,70 8,09 
BP 180,36 13,80 7,65 
Total 140,69 14,80 10,52 
Chevron 94,32 10,57 11,21 
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Veja que a Petrobrás gera muito mais caixa em relação a sua receita do 

que as demais petroleiras. A diferença é gritante e tem como causa principal a 

baixa contribuição governamental da petroleira brasileira. 

Importante salientar que a Shell, segunda colocada com 18,63 %, em 2016 

tinha uma relação GOC/Receita Bruta inferior a 10%. Assumindo posto de maior 

produtora no pré-sal brasileiro, só superada pela Petrobrás, conseguiu em pouco 

tempo dobrar a relação. 

Se a Petrobras tivesse esta relação (GOC/Receita) similar à Chevron (11%) 

significaria um acréscimo na participação governamental de US$ 25 bilhões (R$ 

125 bilhões) em 2020. Recursos que poderiam ser utilizados na redução do preço 

dos combustíveis no mercado interno, livrando, por exemplo, o povo brasileiro de 

pagar R$ 100 numa botija de gás. 

Presidente, já houve um tempo, não muito distante, em que o preço de um 

litro de gasolina na bomba era o mesmo que o preço de um litro de leite no 

supermercado. Mesmo assim a Petrobrás lucrava muito mais e pagava muito mais 

dividendos a seus acionistas do que faz hoje. 

 
Brasília, Distrito Federal, 25 de Maio de 2021 

 
Plínio Nestor Dias 

Presidente CNTRC 

 


