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Fábrica de ideias
em defesa da Petrobrás

A novA diretoriA dA AePet, emPossAdA em fevereiro, reAfirmA o comPromisso 

histórico dA AssociAção em defesA dA Petrobrás e de seu corPo técnico. mAs estA 

lutA só Pode ser emPreendidA com A PArticiPAção AmPliAdA dos Petroleiros. 

é este o chAmAdo que o Presidente feliPe coutinho fez no discurso de Posse:  

que A AePet sejA umA  “fábricA  de  ideiAs”  em defesA dA Petrobrás. Págs 4 e

A s s o c i A ç ã o  d o s  E n g E n h E i r o s  d A  P E t r o b r á s

3 O Petro: solução 
para a crise 
econômica da 
Venezuela?

6 Christian Queipo, 
nosso representante 
no Conselho de 
Administração da 
Petrobrás

8 Petros: motivos 
para reflexão

E n t r E V i s tA
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Uma “fábrica de ideias”
em defesa da Petrobrás

Caro Leitor,

Cumprindo seu principal con-
ceito estatutário - defender a Pe-
trobrás e seu Corpo Técnico - a 
Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás começa 2018 com três 
grandes conquistas: contribuindo 
para anular a venda da Liquigás 
para o grupo Ultra; obtendo uma 
liminar que interrompe o absurdo 
e injusto equacionamento do plano 
PPSA da Petros, e na reconquista 
do espaço do petroleiro no Conse-
lho de Administração (CA) da Pe-
trobrás, com a eleição de Christian 
Queipo.

Entretanto, a AEPET tem a 
consciência de que estas conquistas 
são parciais diante de tantos desa-
fios. A direção da Petrobrás, der-
rotada no Conselho de Adminis-
tração Econômica (CADE), que 
considerou os argumentos da As-
sociação quanto aos malefícios que 

a venda da Liquigás traria para os 
consumidores e parceiros, já prepa-
ra outras estratégias para privatizar 
a empresa que atua no mercado de 
GLP, o gás mais consumido pelos 
brasileiros. A AEPET reafirma que 
não é necessária a venda de ativos 
para administrar à dívida da Petro-
brás.

Quanto ao equacionamento da 
Petros, é preciso cautela. Decisões 
liminares adiam o efeito da perver-
sidade, as ações judiciais e admi-
nistrativas que a AEPET e outras 
associações estão impetrando têm 
o embasamento jurídico de que os 
participantes e assistidos não são 
responsáveis por todo o déficit téc-
nico. Assim, nossas ações pedem 
que a Justiça cobre da patrocina-
dora, Petrobrás, o que ela deve ao 
fundo de pensão dos trabalhadores.

A AEPET espera que esta de-
cisão venha na mesma velocida-

de com que a Petrobrás aceitou 
o nefasto acordo judicial, que irá 
transferir US$ 2,95 bilhões de dó-
lares para acionistas estrangeiros 
da empresa, aceitando uma culpa 
que não é sua. Fica evidente a quais 
interesses serve a atual direção da 
Petrobrás quando comparamos sua 
atuação em relação as ações movi-
das por especuladores norte ameri-
canos e aquelas destinadas a saldar 
o débito da estatal   com a Petros 
para garantir a aposentadoria de 
seus funcionários.

E para que o Corpo Técnico 
tenha voz junto à diretoria da Pe-
trobrás, a AEPET apoiou a can-
didatura do engenheiro químico 
Christian Queipo para represen-
tante dos trabalhadores no CA. 
Christian é diretor administrativo 
da nossa associação, celebramos a 
vitória, como a reconquista de um 
espaço estratégico para os petro-
leiros. A AEPET assume o com-

promisso de dar suporte e aconse-
lhamento para o melhor exercício 
do mandato, sempre em defesa da 
Petrobrás como uma empresa inte-
grada de energia, a serviço da maio-
ria dos brasileiros.

Ressaltamos que a AEPET não 
funcionaria sem a participação vo-
luntária de seus associados. Dentre 
estes, estão os membros da direto-
ria eleita para o triênio 2018-20, 
com Felipe Coutinho reconduzido 
à presidência. Uma diretoria que 
traz novos nomes e se mescla com 
históricos voluntários da AEPET, 
fazendo operar uma verdadeira “fá-
brica de ideias” em defesa da Petro-
brás.

Boa leitura.
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com suficiente liquidez para aten-
der à procura de divisas nos casos 
em que o Petro seja adquirido com 
a intenção de ser convertido pos-
teriormente em dólares ou outras 
moedas fortes. 

Atualmente a nação enfrenta 
gravíssimos problemas de liquidez 
em divisas, pelo que dificilmente 
poderão ser atendidas as exigên-
cias do público. Isto pode derivar 
no estabelecimento de uma taxa 
de câmbio elevada para o Petro, ou 
então na sua atribuição discricio-
nal e opaca, com o que se estariam 
a reproduzir as mesmas distorções 
que infestaram o mercado cambial 
desde há vários anos. 

Também é necessário advertir 

A criação por parte do 
Executivo nacional da 
denominada “cripto-
moeda” venezuelana, 

o “Petro”, gerou um debate quanto 
à eficácia e idoneidade da medi-
da adotada. Apesar de o decreto 
presidencial nº 3.196 contemplar 
alguns pormenores da sua defi-
nição e funcionamento, o mesmo 
também gera dúvidas a respeito da 
verdadeira natureza do instrumen-
to, pois fica ali expresso que se tra-
ta de um “criptoativo”, o qual pode 
ser indicação de que, mais do que 
uma criptomoeda propriamente 
dita, se trata de um título de dívida 
garantido com parte das reservas 
da faixa petrolífera do Orinoco. 

Se se tratar efetivamente de um 
mecanismo de endividamento, 
é necessário advertir quanto aos 
obstáculos legais e políticos que 
o governo teria de enfrentar ao 
proceder semelhante entrega de 
recursos naturais propriedade da 
nação como parte da garantia de 
uma dívida. Mas além disso, o fato 
de se tratar de reservas de petróleo 
que ainda se encontram no sub-
solo impede que sejam alienadas, 
pois a própria Constituição esta-

O Petro: solução para a crise econômica da Venezuela?

belece a propriedade estatal ex-
clusiva sobre tais recursos, com o 
que é muito pouco provável que o 
governo consiga obter liquidez em 
divisas emitindo um título de dívi-
da com estas características. E, no 
caso de fazê-lo, teria que ser com 
a concessão de altíssimas taxas de 
desconto lesando com isso os inte-
resses nacionais. 

A outra possibilidade do Petro 
como instrumento de política eco-
nômica é que seja utilizado como 
um mecanismo de flexibilização 
do mercado cambial, ou seja, uma 
moeda virtual convertível em divi-
sas, tal como fica expresso no arti-
go 7 do mencionado decreto. 

PossÍVEis ProbLEMAs
À VistA 

Esta última possibilidade in-
troduz dois problemas para a sua 
implementação eficaz: em primei-
ro lugar, a determinação da taxa 
de câmbio que seria aplicada às 
operações realizadas com a cripto-
moeda (se é que tal denominação 
é efetivamente aplicável ao Petro); 
e em segundo lugar, a garantia de 
que a autoridade cambial conte 

por Andrés Villadiego

Apesar de o decreto presidencial nº 3.196 contemplar alguns 
pormenores da sua definição e funcionamento, o mesmo também 
gera dúvidas a respeito da verdadeira natureza do instrumento, 
pois fica ali expresso que se trata de um “criptoativo”

que o mercado de criptomoedas 
em geral, além de limitado, é al-
tamente especulativo e com ris-
cos elevados. Considere-se, por 
exemplo, que o Bitcoin, a maior e 
mais conhecida das criptomoedas, 
passou de um valor de menos de 
US$900 em Janeiro de 2017 para 
um máximo de mais de US$17 
mil em meados de Dezembro, alta 
exponencial só explicável por um 
efeito de “bolha”. De maneira que 
a adoção de qualquer coisa pare-
cida com uma criptomoeda como 
parte da política econômica do 
governo poderia introduzir ainda 
maior volatilidade num momento 
em que o que se requer é estabili-
zar a economia. 
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Leia a íntegra do discurso:

‘‘A AEPET É UMA
‘FÁBRICA’ DE IDEIAS’’

Felipe Coutinho

É necessário perguntar:

Defender a Petrobrás de quem? De 
quais interesses?

Em favor de quem?

O que está em disputa é a renda 
petroleira, a propriedade do petróleo 
e os objetivos do seu uso.

As multinacionais privadas que são 
controladas pelo sistema financeiro 
querem se apropriar da renda petro-
leira para maximizar seus lucros no 
curto prazo.

Querem produzir e se apropriar do 
petróleo aos menores custos e riscos, 
com total liberdade para exportá-lo.

Os bancos querem financiar os 
empreendimentos e garantir o rece-
bimento prioritário da maior taxa de 
juros possível. Quanto maior a ve-
locidade da extração mais rápido se 
apropriam desta fração da renda pe-
troleira.

As estatais estrangeiras querem ga-
rantir a segurança energética de seus 
países. Querem transferir a renda pe-
troleira na aquisição de bens e servi-
ços. Querem gerar empregos qualifi-
cados em seus países.

Outros interesses privados dispu-
tam a renda petroleira, os empreitei-
ros, os licenciadores de tecnologias, 
os industriais consumidores dos de-
rivados e os comerciantes de com-
bustíveis.

Aos rentistas interessa que o Esta-
do privatize seus ativos e recursos na-
turais para garantir o pagamento dos 
elevados juros da dívida pública.

Os políticos traficantes de interes-
ses e os executivos de aluguel servem 
aos poderosos interesses privados que 
cercam a Petrobrás, o petróleo brasi-
leiro e a renda petroleira.

Cabe a AEPET defender a Petro-
brás destes poderosos interesses anti-
nacionais.

Em favor dos interesses da grande 
maioria dos brasileiros, dos estudan-
tes, dos trabalhadores e dos aposen-
tados.

Para que nosso país seja soberano 
e utilize seus recursos e o fruto do 
trabalho dos brasileiros para o desen-
volvimento, com justiça e dignidade 
social.

Existe correlação entre o desen-
volvimento humano e o consumo de 
energia per capita. O consumo no 
Brasil é próximo ao do Paraguai, é 
cerca de seis vezes menor em relação 
aos EUA e quatro vezes menor do 
que a Noruega.

Também existe relação entre o 
consumo de energia e o crescimento 
econômico.

Nosso desenvolvimento depende 
da produção do petróleo na medida 
das nossas necessidades e em suporte 
ao progresso do Brasil.

Agregar valor ao petróleo, desen-

volver uma indústria forte e diversifi-
cada, planejar a distribuição da renda 
petroleira através do desenvolvimento 
tecnológico e da produção de bens e 
serviços especializados.

Utilizar a renda petroleira para le-
vantar a infraestrutura da produção 
dos biocombustíveis e das energias 
potencialmente renováveis.

Nenhum país se desenvolveu ex-
portando petróleo por multinacionais 
estrangeiras.

Nenhum país, continental e po-
puloso como o Brasil, se desenvolveu 
exportando petróleo cru ou matérias 
primas.

A bAtALhA dAs idEiAs

Quero destacar o papel da 
AEPET na disputa da opinião públi-
ca e na construção do senso comum.

Somos uma “fábrica de ideias” em 
favor do desenvolvimento do Brasil.

A qualidade dos nossos conteúdos 
e a eficiência dos meios pelos quais 
são divulgados são vitais para o su-
cesso.

A disputa é desigual em termos 
econômicos, mas estamos do lado 
da maioria, essa é a origem da nossa 
força.

A posse da nova diretoria da AEPET contou a presença 
de representes de mais de 20 entidades civis e órgãos 
governamentais.

A solenidade aconteceu no auditório do Clube de Engenharia, 
em 6 de fevereiro. Felipe Coutinho assumiu um novo mandato 
como presidente, para o triênio 2018/2020, sob o lema “defender 
a Petrobrás para os brasileiros”.

Durante a solenidade foi entregue o título de “sócio 
honorário da AEPET” ao economista Cláudio de Oliveira, por sua 
contribuição, através de artigos, para a desconstrução do “mito 
da Petrobrás quebrada”.

Em seu discurso de posse, “A AEPET é uma “fábrica’ de ideias”, 
Felipe Coutinho respondeu às perguntas: Defender a Petrobrás 
de quem? De quais interesses? Em favor de quem?

A AEPET é uma “fábrica de ideias”

nova diretoria mescla novos nomes e históricos voluntários da AEPEt

Felipe coutinho
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No último triênio a audiência do 
nosso portal duplicou, chegando a 
cerca de 200.000 usuários por ano, 
com quase 550.000 seções acessadas.

É evidente que estamos avan-
çando, isso é resultado da qualida-
de do que produzimos, dos nos-
sos artigos, notas, cartas, votos e 
da seleção de artigos de terceiros. 
Entre os petroleiros, afirmo com sere-
nidade que estamos vencendo a bata-
lha das ideias.

A verdade passou a ser aceita por si 
própria, sem ser ridicularizada ou re-
jeitada com violência. A maioria dos 
petroleiros e dos brasileiros percebeu 
a “Construção da Ignorância sobre a 
Petrobrás”.

A partir de agora é evidente que 
a Petrobrás não está (e nunca es-
teve) quebrada, que não precisa 
vender seus ativos para reduzir a 
dívida, que a privatização prejudi-
ca o fluxo de caixa e comprome-
te o futuro que já se torna presente. 
Agora está na cara “O mito da Pe-
trobrás quebrada”, é óbvio que houve 
uma propaganda de choque e terror, a 
serviço das multinacionais do petró-
leo e dos agentes do sistema financei-
ro que as controlam.

Estão desmascarados os executivos 
que giram através de portas giratórias 
entre a administração pública e cor-
porações privadas. Eles são os mo-
dernos feitores e capitães do mato, a 
serviço do novo ciclo colonial da ex-
portação de petróleo cru, que só po-
dem debater em ambientes controla-
dos do cartel midiático.

Interventores e porta vozes do ca-
pital internacional se entendem bem. 
Antes desfilavam seus egos como os 

salvadores da pátria, agora se escon-
dem e só oferecem entrevistas para 
microfones amigos.

Com relação a percepção dos pe-
troleiros podemos recorrer a pesquisa 
de ambiência realizada pela Petro-
brás. A última pesquisa foi feita em 
janeiro/17. Pedro Parente e seus exe-
cutivos, confiantes, incluíram duas 
perguntas inéditas:

“71 - O Plano de Negócios e Ges-
tão 2017-2021 está na direção certa.

Resultado: 37% favoráveis
72 - Confio nas decisões tomadas 

pela Direção Superior diante dos de-
safios da companhia.

Resultado: 31% favoráveis” (Petro-
bras, 2017)

O percentual de respondentes foi 
muito baixo, apenas 64% do total.

Apenas 31% dos 64% que respon-
deram, em janeiro de 2017, confiavam 
nas decisões tomadas pela “Direção 
Superior”. Ou seja, menos de 20%, 
um em cada cinco, responderam favo-
ravelmente e confiantes nas decisões 
do presidente, conselheiros e diretores 
da Petrobrás.

Veja bem, a pesquisa foi realizada 
em janeiro de 2017. Ao longo do ano, 
a confiança certamente piorou diante 
do resultado das privatizações da ma-
lha de gasodutos (NTS), do campo de 
Carcará etc.

Em dezembro de 2017, a “Direção 
Superior” anunciou que não haverá 
pesquisa de ambiência em janeiro de 

2018. Para um bom entendedor... essa 
decisão basta para afirmar que a ver-
dade sobre a Petrobrás foi revelada e 
já é auto evidente para os petroleiros 
em 2017.

Entre os brasileiros também, pes-
quisa recente apontou que 70% são 
contra a privatização da Petrobrás. 
Não estamos sozinhos nesta luta, o 
que temos produzido serve como 
referência para outros cidadãos (pro-
fessores, jornalistas etc) que também 
percebem a importância da Petrobrás 
para o Brasil.

Colaboramos com jornalistas in-
dependentes do capital internacio-
nal, nossos artigos são cada vez mais 
publicados em blogs progressistas de 
grande alcance.

A internet é o meio mais eficiente 
para difundirmos nossas ideias.

Agradeço a todos que coope-
ram com a AEPET na produção de 
conteúdo, na divulgação e no tra-
balho cotidiano de garimpar con-
teúdo de qualidade que mereça ser 
conhecido através dos nossos meios. 
Ainda há muito a fazer, mas nossos 
êxitos, ainda que modestos, são o in-
centivo para prosseguir no mesmo 
rumo.

coutinho entrega título ao economista 
cláudio de oliveira

A solenidade de posse 
contou com a presença 
de representantes de 
20 entidades civis e 
governamentais
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Por cláudia siqueira

Quais são as suas principais pro-
postas para o seu mandato no Con-
selho de  Administração da Petro-
bras?

Minha candidatura estava baseada 
em quatro eixos que têm a ver com 
a  condução dos negócios da com-
panhia. Se por um lado você tem a 
definição do plano de negócios com 
a atividade voltada para crescer na 
área de E&P, com foco no pré-sal, a 
companhia perdeu a visão de empresa 

integrada, do poço ao posto. Estamos 
vendo movimentos de sair integral-
mente de certas áreas, como  bio-
combustíveis, fertilizantes e até pe-
troquímica. A gente acha que esse 
tipo de proposta é fundamentalista, é 
preciso avaliar negócio a negócio para 
ver qual é a melhor opção. O pré-sal é 
importante, é estratégico, não só para 
a Petrobras como para o Brasil, mas 
não se pode desconhecer que há ou-
tras áreas que a Petrobras precisa ocu-

par também para poder integrar sua 
cadeia de negócios.

No ano passado foi aprovado um 
mecanismo do Renovabio onde as 
companhias  vão ter de comprar dos 
produtores de biocombustíveis cré-
ditos de descarbonização para poder 
atender a uma série de metas que o 
Brasil se  comprometeu na reunião 
de Paris. Se a empresa não tem um 
negócio de biocombustíveis bem es-
truturado, que permita adquirir os 
créditos de descarbonização, vai ficar 
ao sabor do mercado e pagando caro 
por isso. A Shell está atenta a isso e 
formou a Raízen. A proposta é rever 
o plano de negócios  naqueles itens 
que precisam ser corrigidos.

A sua defesa é pela volta de uma 
empresa integrada?

Sim, a proposta é ter uma em-
presa integrada do poço ao posto e 
sustentável no tempo. Não podemos 
desconhecer que estamos transitando 
para uma economia pós-fóssil. Dian-
te desse quadro, a companhia tem de 
se tornar sustentável e é a partir das 
energias renováveis que isso vai acon-
tecer.

E como o sr. vê a Petrobras nesse 
cenário de economia pós-fóssil?

Retomando esse caráter de empre-
sa energia integrada, como foi a vi-
são de alguns anos atrás, nos planos 
anteriores de 2009/2010. A Petro-
bras tinha participação em pequenas 
PCHs, eólicas, faltou entrar no ne-
gócio de energia  solar. A Petrobras 
Biocombustíveis era alvo de críticas 
porque não participava da produção 
da matéria-prima. Aprendemos com 
essa experiência e quando  entramos 
no etanol, produzimos a matéria-pri-
ma, em parceria com usinas existen-
tes. Vamos utilizar o petróleo como 
alavanca para que no futuro seja uma 
empresa de energia renovável.

Mas a Petrobras pode prescindir 
dos recursos desse investimento no 
momento?

A gente se pergunta qual o ver-
dadeiro impacto no caixa futuro da 
companhia  dessas vendas de ativos. 
Muitos dos ativos hoje são rentáveis. 
Com a desculpa  de que a dívida é 
muito grande – e você pode discutir 
grande comparado com o quê -, ven-
der ativos rentáveis e estratégicos vai 
afetar o fluxo de caixa no curto prazo 
com os gasodutos, e no médio prazo, 
quando precisarmos escoar os nossos 
produtos. Transferir para outros ato-
res ativos de logística, como a Liqui-
gás, são decisões que vão ter impacto 
no futuro muito graves para a com-
panhia. As análises de vendas de 
ativos têm de contar com pareceres 
de  consultores da própria Petrobras. 

Christian Queipo, nosso representante no 
Conselho de Administração da Petrobrás

Eleito representante dos trabalhadores no Conselho de Ad-
ministração da Petrobras, o argentino naturalizado brasileiro 
Christian Alejandro Queipo apoiará seu mandato de dois ano 

em quatro eixos centrais, sendo um voltado à reavaliação do plano 
de desinvestimento da petroleira. Formado em Engenharia Quími-
ca na Universidade de Buenos Aires e com Doutorado em Ciência 
pela  UFRJ, Queipo ingressou na Petrobras em 2007, trabalhando 
hoje na Gerência de Projetos de Refino, Gás e Energia, comandando 
em paralelo a Diretoria Administrativa da Aepet. Eleito com 53,5% 
dos votos (5.951 votos), o novo representante substituirá Betânia 
Coutinho, depois de derrotar Danilo Silva,  representante da FUP, 
que recebeu 5.245 votos. 

vamos utilizar o petróleo 
como alavanca para que no 
futuro seja uma empresa de 
energia renovável.



7AEPET Notícias  Março/Abril de 2018

A proposta é fazer uma análise pro-
funda das premissas que estão sendo 
adotadas e concluir se são realmente 
benéficas.

Mas o endividamento é real…
A dívida da Petrobras foi assumida 

lá atrás. Houve quatro anos seguidos 
que a empresa investiu quase US$ 40 
bilhões. A natureza dos investimen-
tos de E&P  demora até sete anos 
para render caixa. Este ano já vamos 
colocar o campo de Búzios para pro-
duzir, ou seja, as receitas já estão che-
gando. Este ano teremos  um incre-
mento de produção notável. A gente 
não precisa desinvestir em ativos 
rentáveis para pagar uma dívida que 
foi feita exatamente porque tínha-
mos prospectos em bons negócios.

E quais são os outros dois eixos da 
sua plataforma?

A gestão de grandes empreendi-
mentos. O impacto na imagem da 
empresa foi a  ação de um cartel de 
empreiteiras que, colocando executi-
vos de aluguel nos postos chaves da 
Petrobras, se beneficiaram dessa con-
centração de investimentos. Cerca de 
90% dos investimentos eram gastos 
e concentrados  em oito empresas. 
Isso porque virou quase um dogma 
na empresa a  contratação por meio 
de contratos de amplo escopo (EP-
CIs). Isso é um erro porque a empresa 
perde esse vínculo com o mercado na 
realização de estimativas de custos ou 
na própria gestão desses empreendi-
mentos.

E na sua avaliação qual a melhor 
forma de fazer isso?

A gestão dos grandes empreen-
dimentos deve ser feita por técnicos 
da  Petrobras. Os projetos básicos, 
feitos internamente e o de detalha-
mento,  internamente ou contratado 
total ou parcialmente. Quando tiver 
uma  maturidade, a Petrobras pode 
voltar a comprar grandes equipamen-
tos e gerir os contratos de construção 
e montagem, de forma a permitir a 
maior participação  das empresas de 
médio e pequeno porte, não somente 
as grandes empreiteiras.

O sr. mencionou a proposta de 
revisão do plano de negócios. O sr. 
acredita  realmente que terá espaço 
dentro com CA para isso?

Não é questão de conseguir ou 
não. Temos de saber o que quere-
mos ser como país. Nenhum país do 
mundo se desenvolveu exportando 
commodities. Não adianta comparar 
com a Noruega, que tem 5 milhões 
de habitantes. O conselheiro repre-
sentante dos empregados no CA da 
Petrobras tem que atender  aos an-
seios dos empregados, que por sua 
vez estão muito vinculados aos  an-
seios da população brasileira. Te-
mos de maximizar o aproveitamento 
da  renda petroleira pela maioria da 
população brasileira. Não podemos 
atender  interesses financeiros de 
curto prazo porque justamente a Pe-
trobras é a  alavanca do desenvolvi-
mento nacional.

A Petrobras tem recurso e saúde 
financeira para manter essa diversi-
ficação que o sr. defende?

Se a gente fala de saúde financeira, 
tem que falar na meta de desalavaca-
gem,  que é relação dívida líquida e 
geração e caixa. Na verdade o que foi 
colocado não é uma meta de alavan-
cagem e sim uma meta de desinvesti-
mento. A Petrobras não está quebra-
da, nunca esteve.

Mas a companhia vive um mo-
mento financeiro peculiar, que re-
quer preocupação…

A Petrobras fechou o último tri-
mestre com US$ 23 bilhões em caixa. 
Se você pegar a Exxon, ela tem um 
faturamento duas vezes e meio o da 
Petrobras e tem em caixa US$ 4 bi-
lhões. Qual você acha que está que-
brada? Em um processo de transição, 
a Petrobras tem que retomar os inves-
timentos em energias renováveis que 
tragam retorno à companhia.

O que deveria ser vendido na sua 
avaliação? O que não traz retornoe-
conômico?

A primeira pergunta seria se a 
gente precisa vender alguma coisa. O 
fluxo de caixa dá perfeitamente para 
atender a isso aí. Os investimentos 
já começaram a dar retorno e o cai-
xa adicional vai pagando os compro-
missos. Quem fala o  contrário está 
querendo justificar a meta de desin-
vestimento e não uma meta de desa-
lavancagem.

Na sua avaliação , o que falta ao 
Conselho de Administração e à atu-
al Diretoria?

O que faz falta é um plano de 
desenvolvimento nacional, que co-
loque  novamente a Petrobras como 
alavancadora de desenvolvimento. O 

que está  acontecendo nos estaleiros 
nacionais é uma coisa muito grave. 
Os estaleiros  davam emprego antes 
e agora as encomendas estão sendo 
transferidas para a China e o exterior 
em geral. A visão que impera hoje é 
financista e de curto  prazo, que vai 
levar a uma Petrobras cada vez mais 
dependente das estrangeiras.

O primeiro representante dos 
funcionários no CA foi indicado 
pela Aepet, sendo  que no último 
ano foi eleita um funcionária sem 
vínculos com instituições e sindica-
tos. A que o sr. atribui a volta de um 
representante da AEPET à cadei-
ra do colegiado?

Atribuo essa volta ao trabalho 
que a gente vem fazendo na Aepet 
de fiscalização das ações dessa direto-
ria. A gente tem uma posição muito 
crítica, desde a gestão Graça Foster, 
passando pelo (Aldemir) Bendine e 
agora muito  mais na gestão do Pe-
dro Parente. Acho que esse voto de 
confiança se deve ao fato de não ser 
uma candidatura vinculada a um sin-
dicato ou um movimento e sim a um 
trabalho que a gente vem fazendo na 
Aepet para dar uma visão  diferente 
daquela que os petroleiros recebem 
diariamente pelos canais de comuni-
cação da empresa.

O sr. acredita que terá voz ativa 
dentro do CA?

Com certeza vou ter uma voz ati-
va, não sei se irão ter ouvidos ativos 
para ouvir o que eu vou falar. O que 
me faz sentir confiante é que não vou 
estar  sozinho. Vou ter muita gen-
te preparada e capacitada me dando 
suporte para as ações que vou tomar 
naquele conselho.

E qual a sua expectativa em rela-
ção ao novo CA da Petrobras?

Não estou a par de quem são os 
candidatos, mas não vejo que esse 
ano tenha  mudanças de orientação 
política. Existem algumas coisas de 
interesse para que  a empresa conti-
nue saudável e cresça para valorizar 
seu patrimônio em ações.

Fonte: Revista Brasil Energia

Felipe coutinho cumprimenta christian Queipo na cerimônia de posse, que marcou a 
arrancada para a disputa do segundo turno
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Revendo o equacionamento do 
PPSP considerando os mes-
mos dados conste das De-

monstrações contábeis da Petros. No 
início do adiante apresentado infor-
mamos a ideia do montante de valo-
res de responsabilidade exclusiva das 
patrocinadoras que se assumidos pra-
ticamente tornam o déficit técnico do 
PPSP acumulado até 2017 pratica-
mente em nível tolerado e com aportes 
perfeitamente aceitáveis, porque ne-
cessários para a sua manutenção.

Este exercício presta-se apenas para 
demonstrar validade da tese de que o 
equacionamento deveria ser realizado 
de acordo com o que determina a Re-
solução CNPC 22/2015.

Não se trata de um estudo atuarial, 
mas usando-se apenas os valores cor-
respondentes aos déficits acumulados 
em 2015, 2016 e 2017.

Embora utilizando como valores 
mínimos R$ 16 bilhões, em 2015, e 
4,5 bilhões, em 2016, não os estamos 
aceitando, porque não concordamos 
com os valores apresentados em razão 
da existência de valores de responsabi-
lidade das patrocinadoras que, se hon-
rados, reduziriam substancialmente os 
déficits técnicos.

Como exemplo:
•	 O	 saldo	 atual	 da	 metade	 do	 valor	

cobrado na Ação Civil Pública é 
contabilizado em 2017 em cerca de 
R$ 12 bilhões e, por consequência, a 
outra metade ainda dependente de 
sentença definitiva em primeira ins-
tância, é, também, de cerca de R$ 12 
bilhões. Nesta falta estão cerca de R$ 
8 bilhões referentes ao Sopão da dé-
cada de 90, com farta documentação 
a respeito;

•	 O	 valor	 determinado	 por	 sentença	
correspondente ao ressarcimento 
devido pela Petrobras e Petrobras 
Distribuidora, quando condenadas 

no polo passivo da ação, estimado 
em cerca de R$ 800 milhões.

•	 O	valor	do	impacto	atuarial	causa-
do pela revisão administrativa dos 
benefícios com acréscimo de ganho 
real correspondente aos ACTs de 
2004.2005 e 2006, que não foi le-
vado a débito da Petrobras na conta 
de Pré-70 a ser apurado do restante 
dos R$ 2,8 bilhões levado a “fundo 
previdencial”;

•	 O	valor	não	aportado	como	fonte	de	
recursos necessários para suportar 
a operacionalização do AOR, que 
permitiu a redução de 2 (dois) anos 
para concessão de benefícios e a re-
visão dos benefícios em manutenção 
dos repactuantes do grupo 78/79. 
Nos autos da Ação Civil Pública que 
cobra as dívidas das patrocinadoras 
consta no laudo da perícia judicial 
que o valor necessário seria de R$ 
1,1 bilhões, caso todos os repactuan-
tes usassem essa benesse da Petros, 
porque não havendo a contrapartida 
de aporte será assim considerada e 
todos os não repactuados do grupo 
78/79 estarão pagando, como todos 
do PPSP, sem ter o mesmo direi-
to.    Assim sendo, esta é mais uma 
dívida das patrocinadoras que apro-
varam em ACT algo sem definir a 
fonte de recursos.

A ausência de diferença das contri-
buições participantes e patrocinadoras 
em função dos acréscimos de RMNR 
de 2006 a 2011, que ainda não entram 
nos cofres da Petros, cuja parte das pa-
trocinadoras (metade) deve estar pró-
xima dos R$ 300 milhões.

Existe ainda todo o passivo decor-
rente das ações judiciais transitadas 
em julgado e que se enquadra com o 
disposto no inciso IX do artigo 48 a 
ser apurado com a mesma tecnologia 
que usada apara estabelecer que o im-
pacto com as revisões feitas adminis-
trativamente, incorporando ganho real 
de 2004, 2005 e 2006, de 2,8 bilhões, 
que provisionaram em conta a custo 

Petros: motivos para reflexão
do PPSP quando deveria ser das pa-
trocinadoras.

Feitas estas considerações que, por 
si só, já tornam os saldos de déficit 
provavelmente dentro dos limites to-
lerados, vamos fazer um exercício 
aplicando linearmente apenas  o que 
determina a Resolução 22/2015 do 
CNPC e usando os valores que consi-
deramos incorretos, mas que como são 
os oficialmente contabilizados, adianta 
indicados nas tabelas Excel em anexo.

Neste primeiro módulo, aplicando-
se a fórmula contida na Resolução, o 
déficit tolerado é de R$ 6,6 bi e o a ser 
equacionado de R$ 16 bilhões.

Posição bALAnço 2015
Déficit 22.609.287,00
Ajuste 0
Resultado 22.609.287,00
Duration 11,99
Limite 7,99%
Equivalência da Provisão 27,36%
Valor da Provisão Matemática R$ 82.643.930,00
% De Equacionamento x Provisão R$ 6.603.250,01
Déficit que ultrapassa o Limite e
tem que equacionar

R$ 16.006.036,99

No segundo módulo, levando a cré-
dito (valores a receber) para 2016 o 
equacionamento de R$ 16 bi de 2015, 
o valor a ser equacionado em 2016 
aplicando a fórmula da Resolução 
seria de  R$ 4,5 bilhões, isto porque 
R$ 6,2 bilhões seria tolerável.

Posição bALAnço 2016
coM o EQUAcionAMEnto dE 2015
Déficit 10.781.322,01
Ajuste 0
Resultado 10.781.322,01
Duration 11,57
Limite 7,57%
Equivalência da Provisão 13,05%
Valor da Provisão Matemática R$ 82.643.930,00
% De Equacionamento x Provisão R$ 6.256.145,50
Déficit que ultrapassa o Limite e
tem que equacionar

R$ 4.525.176,51

Realizando o equacionamento de 
2016 e levando a crédito (valores a re-
ceber) para 2017 e fazendo o mesmo 
exercício, podemos observar que o va-
lor a equacionar seria zero e o tolerável 
de R$ 4.9 bi próximo com o que está 
como tolerável nas Demonstrações 
Contábeis de 2017, quando creditaram 

nas demonstrações contábeis os R$ 27 
bilhões constante do absurdo equacio-
namento aprovado para o déficit de 
2015, ou seja, R$ 22 bilhões, corrigidos 
para R$ 27 bilhões em 2017.

Posição bALAnço 2017
coM o EQUAcionAMEnto dE 2015
Déficit 3.998.455,00
Ajuste 0
Resultado 3.998.455,00
Duration 12,82
Limite 7,82%
Equivalência da Provisão 6,26%
Valor da Provisão Matemática R$ 63.901.485,00
% De Equacionamento x Provisão R$ 4.997.096,13
Déficit que ultrapassa o Limite e
tem que equacionar

R$ 0,00

O mais interessante ainda é que 
se não fosse considerado para equa-
cionar os R$ 22 bilhões de 2015 e sim 
os R$ 26,7 bilhões acumulados para 
2016, o valor tolerável seria R$ 6,2 bi 
e o a equacionar de R$ 20,5 bilhões. 

Vejam adiante.
Posição bALAnço 2016
sEM o EQUAcionAMEnto dE 2015
Déficit 26.787.359,00
Ajuste 0
Resultado 26.787.359,00
Duration 11,57
Limite 7,57%
Equivalência da Provisão 32,41%
Valor da Provisão Matemática R$ 82.643.930,00
% De Equacionamento x Provisão R$ 6.256.145,50
Déficit que ultrapassa o Limite e
tem que equacionar

R$ 20.531.213,50

Portanto, o atraso para fazer pelo 
TAC o equacionamento de 2015 em 
2017 ocorreu por culpa total da Admi-
nistração da Petros que, ainda por cima, 
não cobra as dívidas das patrocinado-
ras e, pior, ainda propõe pelo máximo 
R$ 22 bilhões, ocorrido em 2017, para 
R$ 27 bilhões com total gravame para 
os participantes e assistidos.

O correto é rever o equacionamen-
to considerando apenas os mínimos a 
se ajustar e as patrocinadoras assumi-
rem o que devem, reduzindo o déficit 
a valores compatíveis e perfeitamente 
aceitáveis porque o equacionamento 
realmente precisa ser feito.

Paulo Brandão
Conselheiro Fiscal da Petros

Por Paulo brandão


