




Com esta terceira e última parte, José Augus-
to Ribeiro conclui esta magnífica  “A História da 
Petrobrás”. 

A Petrobrás conquistou, com a dedicação, 
competência e o nacionalismo de seus empre-
gados, o renome mundial como empresa de 
petróleo. Arrebatou cobiçados troféus de pio-
neirismo e qualificação técnica, dando ao Bra-
sil a autossuficiência em petróleo, derivados e 
tecnologia de petróleo e engenharia. 

Foi também o instrumento mais efetivo para 
alavancar a industrialização brasileira, de em-
preendedores brasileiros, e levou a engenharia 
nacional para o exterior, trazendo preciosas di-
visas. 

No entanto, chega aos 69 anos de existência 
em processo de destruição, empresa fatiada 
para ser vendida rapidamente e por preço ri-
dículo. 

APRESENTAÇÃO

É lamentável, principalmente 
para as gerações que ajudaram 
na construção da Petrobrás, ver, 
desde a última década do século 
XX, pessoas movidas, na melhor 
avaliação, por ideologias importa-
das, colonizadoras, promoverem o 
desmonte da Petrobrás. 

José Augusto Ribeiro viveu to-
dos os bons e, agora, os maus mo-
mentos da Petrobrás. Ninguém 
estaria mais capacitado para nar-
rar “A História da Petrobrás”, e dar-
nos a todos, brasileiros verdadei-
ramente patriotas e nacionalistas, 
ânimo e energia para restaurar 
este símbolo nacional e usufruir 
de seus novos triunfos e da inde-
pendência energética do Brasil. 

A Direção da AEPET. 
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2009: A PRIMEIRA 
TENTATIVA DE CPI 
CONTRA A PETROBRÁS

A lém da retomada do projeto do submarino de propulsão 
nuclear, o ano de 2009 teve como um grande avanço 
para a Petrobrás a conclusão dos trabalhos da comissão 
interministerial do Pré-Sal. Mas uma CPI sobre a Petro-

brás, e na verdade contra ela, foi tentada no Congresso antes mes-
mo que o governo mandasse à Câmara dos Deputados o projeto 
de lei elaborado por essa comissão para estabelecer um novo mo-
delo de exploração das áreas do Pré-Sal.

Já se sabia muito sobre esse projeto e os grupos multinacionais 
e nativos que se tinham beneficiado tão fartamente com os lei-
lões do governo Fernando Henrique precisavam antecipar-se a ele 
para proteger seus interesses. Já se sabia, por exemplo, que o novo 
modelo manteria e asseguraria as concessões já outorgadas, mas 
garantiria à Petrobrás as áreas que já explorava e novas áreas que 
pudesse explorar e fossem vitais para o interesse do Brasil.
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caso contrário, os investidores não a procura-
riam como sendo um dos grandes objetos de 
investimento. Investidor não investe em caixa
-preta desse tipo. Agora, é espantoso que se 
refiram dessa forma a uma empresa do porte 
da Petrobrás. Ninguém vai e abre ação na Bol-
sa de Nova York ... sem ter um nível de controle 
bastante razoável. 

Paralelamente a ações desestabilizadoras 
como a tentativa da CPI, outras iniciativas, no 
Brasil e no exterior, revelavam métodos novos, 
agora de envolvimento, para os interesses pri-
vados interferirem na política que logo o go-
verno anunciaria em relação ao Pré-Sal.

Em junho o Presidente da Aepet, Fernando 
Siqueira, publicou um artigo com o título “Lo-
bby internacional começa a dar resultados”, 
que alertava:

— Temos dito e repetido que os dois seg-
mentos por trás do lobby internacional sobre 
os três poderes da nossa República são os Es-
tados Unidos, que só têm 29 bilhões de barris 
de reservas e consomem 10 bilhões por ano, 
e o cartel internacional das Sete Irmãs, que já 
tiveram 90% das reservas mundiais sobre o 
seu domínio e hoje têm cerca de 3% apenas. 
O Pré-Sal pode ajudá-los a sobreviver.

— Na era Obama, ao contrário da era Bush, a 
atuação tem sido mais sutil: massagem no ego 
do “público alvo”. Vejamos alguns exemplos:

1)  Obama diz que Lula é “O Cara” (My Man), 
portanto, o líder mais popular do mundo;

— A Petrobrás de hoje  é uma empresa 
com um nível de contabilidade dos 
mais apurados do mundo. Porque, 
caso contrário, os investidores não 
a procurariam como sendo um dos 
grandes objetos de investimento.

Dilma Rousseff

‘‘

’’
Por isso, os interesses privados multinacio-

nais e nativos precisavam montar logo ope-
rações de desmoralização da Petrobrás e do 
governo Lula — e uma CPI do Congresso, com 
ampla cobertura da TV da grande mídia, seria 
o instrumento ideal. Em maio, antes que isso 
acontecesse, a entrada em funcionamento 
dessa CPI foi contestada pela Ministra do Ga-
binete Civil Dilma Rousseff, já escolhida como 
candidata de Lula à eleição presidencial de 
2010. 

— A Petrobrás — disse Dilma — é uma em-
presa tão importante, do ponto de vista estra-
tégico, no Brasil, mas também por ser a maior 
empresa, a maior empregadora, a maior con-
tratadora de bens e serviços e a empresa que, 
hoje, vai ocupar cada vez mais, a partir do Pré-
Sal, espaço muito grande, né? 

— Ela é uma empresa que tem de ser preser-
vada. Acho que você pode ... investigar usando 
o TCU [Tribunal de Contas da União] e o Minis-
tério Público. Essa história de falar que a Petro-
bras é uma caixa-preta... ela pode ter sido uma 
caixa-preta em 97, em 98, em 99, em 2000. 

Esses anos, no governo Fernando Henrique, 
tinham sido daqueles em que a Petrobrás fi-
cara confinada à Bacia de Campos e impedida 
de explorar a Bacia de Santos, onde depois en-
contraria as maiores reservas do Pré-Sal. 

— A Petrobrás de hoje — prosseguiu Dilma 
— é uma empresa com um nível de contabi-
lidade dos mais apurados do mundo. Porque, 

A HISTÓRIA DA PETROBRÁS JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO



JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO  A HISTÓRIA DA PETROBRÁS

9

2)  Câmara de Comércio Brasil-EUA home-
nageia Gabrielli [Presidente da Petro-
brás] com o título de “Homem do Ano”;

3)  O Ministro de Minas e Energia, Edison Lo-
bão, foi homenageado pela Câmara Bra-
sileira de Comércio da Grã-Bretanha, no 
dia 20 de maio, sendo agraciado com o 
título de “Personalidade do Ano”. A sole-
nidade de agraciamento ocorreu em um 
Jantar de Gala realizado no Hotel Dor-
chester, de Londres, Inglaterra. Falando 
francamente, não há um único requisito 
em Lobão para justificar tal título. A não 
ser o golpe no ego para abrir a sua guar-
da para as corporações estrangeiras que 
querem manter a atual legislação do pe-
tróleo, favorável a eles. É o lobby domes-
ticando o Lobão.

— Portanto, quando Lobão declara, em Lon-
dres: “A Petrobrás não pode encarar sozinha 
a grande tarefa de desenvolver o Pré-Sal”, e 
acrescenta: “Certamente faremos leilões no 
próximo ano” [esse é] o efeito do novo tipo de 
assédio. Lobão disse ainda que espera que o 
Congresso aprove a proposta do grupo inter-
ministerial, encampada pelo Presidente Lula, 
ainda este ano, para retomar os leilões no fim 
de 2011. 

Lobão era ministro por indicação de seu 
então partido, o PMDB, que ocupava alguns 
cargos no governo em troca de apoio parla-
mentar, mas não tinha maior influência na Pe-
trobrás nem na política petrolífera do governo, 
porque o controle de Lula sobre uma e outra 
era exercido por conexão direta com Dilma, 
Chefe do Gabinete Civil e ex-Ministra das Mi-
nas e Energia, e com Gabrielli.

A declaração de Lobão, de que a Petrobrás 
não poderia encarar sozinha a grande tarefa de 
desenvolver o Pré-Sal, e os leilões seriam logo 
retomados, não afetavam em nada os planos 
do governo. 

Desde muito antes do Pré-Sal, a Petrobrás 
promovia parcerias com empresas privadas, 
mas parcerias que não implicavam concessões 
entreguistas como as dos leilões do governo 

Fernando Henrique. Dilma tinha mencionado 
o fato de a Petrobrás ser a maior contratadora 
de bens e serviços no Brasil — e ela chegou a 
ter uma rede de cerca de seis mil empresas 
fornecedoras desses bens e serviços.

Assim, a declaração de Lobão sobre a Petro-
brás não poder encarar sozinha os desafios do 
Pré-Sal servia apenas para angariar-lhe a sim-
patia e o apoio de grupos privados e privatis-
tas em futuras eleições. Podia ser lamentável 
que um governo como o de Lula tivesse de de-
pender de alianças políticas que implicavam 
indicações como a de Lobão, mas o fato é que 
apesar disso a Petrobrás chegara ao Pré-Sal e 
em 2008 começara a produzir nele e em 2010 
Lula chegaria o final de seu segundo mandato 
com cerca de 80% de aprovação popular.

O PROJETO DO PRÉ-SAL: 
PARTILHA E NÃO CONCESSÃO

Em setembro de 2009, afinal, o governo en-
viou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 
5938, que estabelecia um novo marco legal 
“para a exploração de petróleo, de gás natural 
e de outros combustíveis fósseis nas áreas da 
costa brasileira conhecidas como pré-sal e em 
outros campos estratégicos”.

O projeto previa que as áreas mais promis-
soras do Pré-Sal seriam exploradas em regime 
de partilha de produção, não mais no regime 
de concessão estabelecido no governo Fer-
nando Henrique. 

Pela Lei do Petróleo de Fernando Henrique 
(Lei 9.478, de 1997) a exploração, o desenvolvi-
mento e a exploração de petróleo, gás natural 
e de outros combustíveis fósseis seria feitas em 
regime de concessão por empresas seleciona-
das em licitação, empresas que pagariam um 
bônus pela concessão e depois ficariam donas 
de todo o petróleo que encontrassem.

As novas regras só valeriam para contrata-
ções assinadas depois da conversão do projeto 
em lei. As áreas já licitadas, incluindo os blocos 
do pré-sal em que foram encontradas reser-
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vas de petróleo, seriam exploradas no regime 
antigo. Essa ressalva, em que o governo tanto 
insistia, destinava-se a desmentir antecipada-
mente a onda que certamente seria armada 
na grande mídia contra o projeto e a Petro-
brás, sob a alegação de que o governo queria 
entregar todo o Pré-Sal a ela.

Pela nova modalidade, proposta no projeto 
de iniciativa do governo, as empresas paga-
riam à União um bônus de assinatura de con-
trato, mas depois dividiriam com ela, em regi-
me de partilha, o petróleo que encontrassem. 
Se não encontrasse petróleo, a empresa não 
teria nenhum ressarcimento. Se encontrasse, 
ela teria o direito de reservar o suficiente para 
cobrir suas despesas. O saldo restante seria, 
então, distribuído entre a União e a empresa 
em proporções definidas em contrato.

A proposta previa também a adoção de um 
sistema de cessão onerosa de direitos, que 
concederia à Petrobras o direito de explorar e 
produzir petróleo em áreas do Pré-Sal, até o 
limite de cinco bilhões de barris de petróleo 
e gás natural. Pela cessão, a Petrobras paga-
ria à União um valor determinado. A cessão 
onerosa impediria que áreas de interesse da 
Petrobrás fossem tiradas dela e concedidas às 
multinacionais.

OITENTA OPORTUNIDADES
PARA O LOBBY, DEZ MINUTOS 
PARA A AEPET 

— Quando o Lula mandou o projeto em 
2009 — diria o então Presidente da Aepet, Fer-
nando Siqueira — essas empresas fizeram um 

lobby muito forte. Houve oito audiências pú-
blicas no Senado e duas na Câmara. Cada au-
diência tinha quatro mesas e de cada mesa 
participavam dois lobistas. Em cada mesa dois 
lobistas, eram 80 manifestações. Eu pedi pela 
Aepet para fazer um contraponto, deram dez 
minutos numa das 40 mesas. 

Em entrevista ao Estado de S. Paulo, dias de-
pois do encaminhamento do projeto, o diretor 
de Exploração e Produção da Petrobrás, Gui-
lherme Estrella, explicou como esperava que 
viesse a funcionar uma das regras do projeto, 
que tornava a Petrobrás a operadora de todas 
as áreas do Pré-Sal, mesmo aquelas em que 
fosse parceira de outras empresas:

— Operadora única de todas as áreas da re-
gião do pré-sal, caso seja aprovado sem restri-
ções o projeto de lei enviado pelo presidente 
Lula ao Congresso — disse Estrella — a Petrobrás 
espera dosar a atuação nesses campos para 
dar tempo à indústria brasileira de se adequar 
à nova demanda. Não adianta mapear o Pré-
Sal, ter dez oportunidades e querer desenvol-
ver isso tudo ao mesmo tempo. 

— O país já é autossuficiente. Então, o Con-
selho Nacional de Política Energética e o 
governo podem fazer um planejamento de 
longo prazo para gerenciar efetivamente a 
matriz energética nacional. Essa proposta dá 
ao governo brasileiro, e não só a este, a todos 
os governos, a possibilidade de fazer o pla-
nejamento estratégico energético nacional e 
trazer, através da companhia, empresas para 
fabricação no Brasil. Nós perdemos trinta anos 
de desenvolvimento e temos novamente uma 
oportunidade.

Quando o entrevistador do Estadão inter-
rompe e objeta que não ficou claro se era van-
tagem para a Petrobrás ser operadora única, 
Estrella responde:

— Antes de ser vantagem ou desvantagem, é 
uma responsabilidade ... Efetivamente a Petro-
brás tem grande experiência operacional, de 
exploração, perfuração e produção de óleo em 
águas profundas e ultra profundas. Se tivesse 
de ser escolhida a empresa mais experiente 

— O país já é autossuficiente. 
Então, o Conselho Nacional de 
Política Energética e o governo 
podem fazer um planejamento 
de longo prazo para gerenciar 
efetivamente a matriz energética 
nacional.

‘‘

’’
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nesse tipo de operação, certamente seria a 
Petrobrás. Ao mesmo tempo, todos sabemos 
que a Petrobrás tem um compromisso com 
o desenvolvimento nacional. Há também um 
componente de interesse nacional, de aprovei-
tar isso do ponto de vista tecnológico. Para nós 
é uma responsabilidade gigantesca.

A seguir, Estrella ouve não diante uma per-
gunta, mas uma afirmação que reflete as po-
sições extremamente conservadoras do jornal:

— O tom do governo para justificar o novo 
marco é proteger o país de uma eventual 
ameaça estrangeira.

— O petróleo é uma riqueza não como qual-
quer outra. Ninguém invade um país por causa 
de laranja ou tâmara. Eu trabalhei em Bagdá 
por alguns anos e ninguém chegou com um 
tanque americano para tomar uma tamareira. 
Isso é uma coisa. A outra é o gráfico da Agência 
Internacional de Energia, que mostra que mais 
da metade do petróleo a ser consumido ainda 
não foi descoberto. Então, o Ocidente, que é 
o grande consumidor de petróleo, tem uma 
fome estratégica de reservas enorme.

— O que está em jogo são reservas mundiais. 
mais da metade do óleo a ser consumido em 
2030 não foi descoberto ainda. As grandes pe-
trolíferas mundiais, inclusive a Petrobrás, lidam 
com esse desafio de manter suas reservas. 
Quanto maior a produção, maior o desafio: se 
a empresa produz dois milhões de barris por 
dia, no fim do ano precisa de mais de 700 mi-
lhões de barris para repor a produção. O sim-
ples fato da grande empresa ter acesso a uma 
reserva já é uma garantia. É um bem, um patri-
mônio estratégico importantíssimo.

— Como brasileiro, como cidadão, acho que 
isso tem que ficar sempre evidente. Tem que 
fazer parte da reflexão da sociedade brasilei-
ra. Da exploração e da propriedade desta ri-
queza dependerá o futuro dos nossos filhos 
e netos. Certamente as nações hegemônicas 
devem estar pensando: “Tem um cara gran-
de aí no sul que tem água, tem sol, mal ou 
bem tem uma democracia, tem uma econo-
mia crescente, agora descobre a expectativa 

de uma baita reserva de petróleo. Este cara 
vai nos incomodar.” É evidente que eles estão 
pensando isso. Agora, como é que vamos lidar 
com isso? O cara lá pensa... daqui a cinquenta, 
cem anos, um país que tem a potencialidade 
que tem o Brasil, fontes energéticas... então, 
recria a Quarta Frota... primeira coisa. O que é 
isso, camarada? O Brasil está sendo mapeado. 
Ninguém vai querer largar esta boca de ser o 
país com nível avançado. É briga de cachorro 
grande, mesmo.

A Quarta Frota da Marinha de Guerra dos 
Estados Unidos foi criada durante a Segunda 
Guerra Mundial, com sede na sediada na Esta-
ção Naval de Mayport, em Jacksonville, na Flo-
rida, e responsável pelos navios, aviões e sub-
marinos da Marinha dos EUA que operassem 
no  Mar do Caribe e nos Oceanos Atlântico e 
Pacífico, ao redor das América do Sul e Central.

Ela se destinava a proteger os Estados Uni-
dos contra invasores de superfície, corredores 
de bloqueio, e submarinos e foi dissolvida em 
abril de 1945, nas semanas finais da guerra na 
Europa.

Em abril de 2008, o então Chefe de Opera-
ções Navais da Marinha de Guerra dos Estados 
Unidos, Almirante Gary Roughead, anunciou o 
restabelecimento da Quarta Frota. Nesse mo-
mento o Brasil se preparava para dar início à 
produção de petróleo no Pré-Sal, o que acon-
teceria a 1º de setembro.

O FUTURO DA BACIA DE SANTOS

A coincidência entre o restabelecimento da 
Quarta Frota da Marinha de Guerra dos Esta-
dos Unidos e o início da produção de petróleo 
no Pré-Sal coincidia também com o fim do se-
gundo mandato do segundo Presidente Geor-
ge Bush. As incertezas quanto ao resultado da 
eleição presidencial de novembro e o possível 
retorno do Partido Democrata ao poder, o que 
aconteceria com a eleição de Barack Obama, 
recomendava à linha dura dos interesses pe-
trolíferos norte-americana que os Estados Uni-
dos dispusessem desde logo de dispositivos 
como a Quarta Frota.
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A observação de Estrella sobre o renasci-
mento da Quarta Frota correspondia ao que 
já não era possível esconder sobre o Pré-Sal e, 
mais que isso, nas dimensões e na importân-
cia do petróleo da Bacia de Santos.

— Em dez anos — dizia o Estadão, resumin-
do as previsões de Estrella - a Bacia de Santos, 
que ele define como “a joia da coroa” do novo 
momento do setor no Brasil, terá suplantado 
a Bacia de Campos, onde hoje estão concen-
trados mais de 80% da produção nacional. “Há 
sete anos, nem se falava na Bacia de Santos”, 
comenta. Ele deixa claro que a formação de 
um conteúdo industrial nacional no setor foi 
um dos motivos que sustentaram a condição 
de operadora única da Petrobrás. 

— No anúncio de Tupi — intervém o entrevis-
tador - foi dito que com o Pré-Sal o Brasil po-
deria chegar a mais de 100 bilhões de barris. A 
expectativa se mantém?

— A Bacia de Santos — responde Estrella - é 
muito prolífica e não tem óleo e gás só no Pré-
Sal. A Bacia Equatorial é uma área enorme, 
com um potencial enorme. Enfim, não é difícil. 
Francamente não é difícil. Contando toda área 
sedimentar brasileira. Se você me perguntar 
em volumes recuperáveis, acho que é possível 
sim passar de 14 bilhões de barris hoje de re-
servas para chegar a isso. Acho que teremos 
surpresas por aí.

— E Santos vai suplantar o que é hoje a Bacia 
de Campos — pergunta finalmente o entrevis-
tador?

— Em dez anos isso acontece — conclui Es-
trella.

O relatório da diretoria da Petrobrás sobre 
as atividades da empresa em 2009 também 
destacou a importância da Bacia de Santos.

— O ano — dizia ele — foi marcado pela con-
solidação do sucesso da atividade exploratória 

no Pré-Sal, com o início da produção para o 
Teste de Longa Duração (TLD), no campo de 
Tupi, na Bacia de Santos. Também foram con-
cluídos os testes de formação em Guará e em 
Iara, que confirmaram a estimativa de volume 
recuperável de quatro a seis bilhões de bar-
ris de óleo leve e gás natural. Para 2010 es-
tão programados os TLDs de Guará e de Tupi 
Nordeste, e a entrada em produção do Siste-
ma-Piloto de Tupi. Esses testes são de extrema 
importância porque fornecerão informações 
necessárias para definir a estratégia de desen-
volvimento dessas áreas. Reiteramos que as 
reservas do País poderão duplicar, se confir-
mados os volumes recuperáveis estimados de 
óleo e gás somente nas acumulações testadas 
no Pré-Sal.

— A nova fronteira exploratória no Pré-Sal — 
que tem elevado potencial e baixo risco explo-
ratório — levou o Governo brasileiro a propor 
um marco regulatório específico para a explo-
ração e produção de óleo e gás natural nessa 
camada geológica, e em outras áreas que ve-
nham a ser consideradas estratégicas. A pro-
posta, em trâmite no Congresso Nacional, não 
altera os termos dos contratos de concessão já 
firmados para aproximadamente 28% da área 
mapeada do Pré-Sal. Caso seja aprovado, além 
da concessão, o novo marco será constituído 
por outros dois regimes de contratação de 
atividades de exploração e produção. Para as 
áreas ainda não licitadas do Pré-Sal e as con-
sideradas estratégicas, será adotado o sistema 
de partilha de produção, que terá a Petrobras 
como operadora de todos os blocos, com par-
ticipação mínima de 30% nos projetos. 

Outro números do relatório revelavam que 
em 2009 a produção de petróleo e gás da Pe-
trobras, no Brasil e no exterior, atingira a média 
diária de 2,5 milhões de barris de óleo equiva-
lente (boe), 5,2% acima do volume de 2008. 
As reservas provadas de óleo, condensado e 
gás natural no Brasil e no exterior somaram, 
ao final de 2009, 14,9 bilhões de óleo equiva-
lentes. 
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— Quando Lula sancionou a Lei de Partilha em 2010, pensei 
que ele estava assinando seu atestado de óbito político  — diria 
Fernando Siqueira mais de dez anos depois, em depoimento 
para este livro. Como Presidente da Aepet na época, Fernando 
acompanhara de perto os estudos da comissão interministe-
rial que tinha elaborado o projeto e depois a tramitação deste 
na Câmara e no Senado.

Os grupos de pressão e interesses privados beneficiários dos 
oito anos de Fernando Henrique no governo não podiam acei-
tar que as descobertas do Pré-Sal e outros avanços nas Bacias 
de Santos e Campos ficassem subordinados a uma legislação 
que protegia dessa forma os interesses da Petrobrás.

2010 
LULA SANCIONA A LEI DE 
PARTILHA E PODERIA ESTAR  
ASSINANDO SEU ATESTADO 
DE ÓBITO POLÍTICO

22

O presidente Luiz Inácio 
da Silva assina lei que 
cria o Regime de Partilha 
do pré-sal e Fundo Social 
do pré-sal
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 — Depois — acrescentaria Fernando — eu me 
dei conta de que a Lei de Partilha restaurava o 
monopólio estatal no Pré-Sal e se aplicaria ao 
Pré-Sal. A lei do governo Fernando Henrique 
se aplicaria fora do Pré Sal, portanto a Lei de 
Partilha restauraria o monopólio no Pré-Sal.

Um dos principais mecanismos da Lei de 
Partilha era a cessão onerosa, que consistia na 
contratação direta de áreas específicas de pe-
tróleo da União para a Petrobrás. O art. 1º da 
lei era claro:

 “Fica a União autorizada a ceder onerosa-
mente à Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobrás, 
dispensada a licitação, o exercício das ativida-
des de pesquisa e lavra de petróleo, de gás na-
tural e de outros hidrocarbonetos fluidos ... em 
áreas não concedidas localizadas no pré-sal.” 

A cessão onerosa não dependia dos leilões 
da ANP inventados no governo Fernando Hen-
rique, ocorreria apenas no Pré-Sal (respeitadas 
as concessões anteriores), e só podia ser feita 
em favor da Petrobrás.

 — Na cessão onerosa  — lembraria Fernando 
— o governo deu à Petrobrás sete blocos, que 
deveriam conter 5 bilhões de barris, então a 
Petrobrás pagou à União 74 bilhões de reais. 
Ocorre que a Petrobrás perfurou os primei-
ros campos, que foram os de Franco e Libra, 
e só Franco tinha 13 bilhões de barris. Então 

o excedente da cessão onerosa seria também 
de propriedade da Petrobrás, como decidiu a 
[Presidente] Dilma Rousseff. Mas quando veio 
o governo Temer, o governo disse “não”, que a 
Petrobrás contratou 5 bilhões de barris, mas a 
área da cessão onerosa tinha 21 bilhões. Aí o 
governo Temer resolveu licitar o excedente da 
cessão onerosa.

A licitação oferecida por Temer, uma de 
suas muitas concessões contra a Petrobrás, 
teve um resultado surpreendente, que revela-
va a extensão dos planos e engrenagens con-
cebidos para a liquidação e morte políticas de 
Lula e Dilma e o destino final da Petrobrás. 
Resultado que confirmou os maiores receios 
de Fernando:

 — Aí, estranhamente  — e eu não entendi 
por quê  — essas empresas não concorreram, 
a Petrobrás concorreu praticamente sozinha. 
O meu raciocínio é que como havia um pro-
jeto de privatização da Petrobrás, os Estados 
Unidos decidiram: “Deixa a Petrobrás comprar, 
depois a gente compra ela barato.”

A hipótese que ocorrera a Fernando, de Lula 
estar assinando seu atestado de óbito político, 
não se realizou naquele momento. Lula vivia o 
último ano de seu segundo governo com mais 
de 80% de aprovação popular e o que se dizia 
é que na eleição presidencial ele conseguiria 
eleger “até um poste” como seu sucessor.

 — Na cessão onerosa  — lembraria 
Fernando — o governo deu à Petrobrás 

sete blocos, que deveriam conter 5 
bilhões de barris, então a Petrobrás 
pagou à União 74 bilhões de reais. 

Ocorre que a Petrobrás perfurou os 
primeiros campos, que foram os de 
Franco e Libra, e só Franco tinha 13 

bilhões de barris. 

‘‘

’’
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de 120,2 bilhões de reais pela maior oferta pú-
blica de ações já realizada no mundo; e a as-
sinatura do Contrato de Cessão Onerosa, que 
garantia à Petrobrás o direito de produzir 5 bi-
lhões de barris de óleo equivalente em áreas 
não licitadas do Pré-Sal.

A produção nacional natural atingira pou-
co mais de 2 milhões de barris de petróleo 
por dia, volume 1,7% acima do registrado em 
2009, resultado que se devia principalmente 
à entrada em operação de novas plataformas. 

As reservas provadas da Petrobrás alcan-
çaram 15,9 bilhões de barris de óleo equiva-
lente no final de 2010, com um aumento de 
7,5% em relação a 2009, graças a  novas des-
cobertas, em especial nos campos de Lula e 
Cernambi. O índice de reposição de reservas 
foi de 229%, ou seja, para cada barril de óleo 
equivalente produzido, a Petrobrás acrescen-
tou 2,29 barris a suas reservas.

Os investimentos da Petrobrás em 2010 to-
talizaram 76,4 bilhões de reais, 8% a mais que 
os de 2009 e se destinaram sobretudo ao au-
mento da produção de petróleo e gás natural, 
à melhoria e ampliação do parque de refino, 
à contratação de novas embarcações para o 
transporte de seus produtos e à conclusão de 
obras da malha de dutos de interligação dos 
maiores grandes mercados do país. 

O Plano Estratégico seguido pela Petrobrás 
previa 67% de conteúdo nacional nos proje-
tos em andamento, o que gerou encomendas 
de 28,4 bilhões de dólares/ano, em média, aos 
fornecedores estabelecidos no Brasil e a cria-
ção de 1,46 milhão de postos de trabalho dire-
tos e indiretos em todo o país.

De fato, Lula conseguiu garantir a própria 
sucessão, elegendo a Presidente Dilma Rous-
seff, que tinha sido sua Ministra das Minas e 
Energia e Chefe do Gabinete Civil, mas nunca 
disputara uma eleição. No primeiro turno, Dil-
ma teve 46,91% dos votos válidos, seu princi-
pal adversário, José Serra, do PSDB, ficou com 
32,65% e Marina Silva, então do Partido Verde, 
com 19,33, chegou a quase vinte por cento.

Sem essa terceira via que foi Marina, Lula te-
ria feito sua sucessora já no primeiro turno, o 
que nem ele conseguira, nem na eleição nem 
na reeleição. No segundo turno, Dilma se ele-
geu com 56,05% dos votos contra os 43, 95% 
de Serra.

Com a eleição de Dilma, a hipótese de li-
quidação da Lei da Partilha e da privatização 
da Petrobrás ficou adiada em princípio pelos 
quatro anos seguintes, os anos de seu manda-
to. Evidentemente, porém, a luta contra a Pe-
trobrás não cessaria, ela apenas inventou um 
novo instrumento, a lawfare, a guerra judiciária 
que receberia o nome de Operação Lava Jato, 
começaria em 2014 e mergulharia o Brasil 
num dos períodos mais perversos, destrutivos 
e trágicos de sua história.

OS OUTROS AVANÇOS DA 
PETROBRÁS EM 2010

O relatoria da diretoria da Petrobrás relati-
vo ao ano de 2010, mencionava três grandes 
realizações nesse ano: o início da operação do 
sistema piloto de produção no campo de Lula, 
na área de Tupi, no Pré-Sal da Bacia de San-
tos, que começou a operar com capacidade 
nominal de 100 mil barris por dia; a captação 
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Com o fim do segundo governo Lula e a posse da Pre-
sidente Dilma Rousseff em 1º de janeiro de 2011, Gui-
lherme Estrella, que estava com 68 anos, decidiu deixar 
a Diretoria de Exploração e Produção da Petrobrás, na 

qual conduzira a saga do Pré-Sal, a maior descoberta, até aque-
le momento, da indústria petrolífera mundial no século 21.

Depois de já ter dado sua contribuição naqueles oito anos do 
governo Lula, ele entendia que o trabalho devia prosseguir sob 
a condução de profissionais mais jovens, com mais familiarida-
de com novas tecnologias. Mas foi convocado a continuar, por 
pelo menos mais algum tempo:

— Acabei ficando — disse Estrella em entrevista para este li-
vro — para dar a roupagem à estrutura final do modelo ado-
tado pela Lei da Partilha para a exploração do Pré-Sal e para 
gerenciar convenientemente, de acordo com a minha equipe 
técnica, os próximos vinte, trinta anos [da Petrobrás] dentro do 

O GOVERNO DILMA 
AVANÇA E CONSOLIDA 
UMA INFRA-ESTRUTURA 
PARA O PRÉ-SAL

3

Pré-sal é possível 
porque Brasil resistiu 
à ‘moda’ e não vendeu 
Petrobras

3
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novo merco regulatório. Então fiquei mais um 
período, até 2012.

Segundo Estrella, uma das mais importan-
tes decisões de Dilma como Presidente em 
relação ao Pré-Sal foi reconhecer à Petrobrás 
a posse do chamado excedente de petróleo 
descoberto da primeira cessão onerosa que 
ela tinha recebido pela Lei da Partilha e que 
pagara antecipadamente à União. O contrato 
de cessão autorizara a extração de até cinco 
bilhões de barris de petróleo naqueles blocos, 
mas a Petrobrás descobrira ali o potencial de 
mais de vinte bilhões.

Esse excedente era cobiçado pelas multina-
cionais que tinham concessões no Brasil, mas 
fora descoberto pela Petrobrás e a suas cus-
tas. Por que, então, dá-las de presente a outras 
empresas? Dilma decidiu que o excedente fi-
caria com a Petrobrás e sua decisão foi posta 
no rol das queixas não confessadas, encober-
tas pela mistificação das pedaladas fiscais que 
em 2016 serviriam de pretexto para seu im
peachment.

Essa decisão dava à Petrobrás um mínimo 
de garantias de que os excedentes de reservas 
de petróleo descobertas por ela não seriam 
entregues a grupos privados que nada tinham 
feito para descobri-los. Mas depois do impea
chment o governo Temer revogou a decisão 

de Dilma e decidiu licitar a exploração desses 
excedentes, abrindo um precedente contra a 
Petrobrás.

Além das garantias à Petrobrás na questão 
dos excedentes, o governo Dilma teve três ini-
ciativas principais em sua política petrolífera, 
a criação da Pré-Sal Petróleo S.A., empresa 
pública federal vinculada ao Ministério de Mi-
nas e Energia e responsável pela gestão dos 
contratos de partilha; a parceria com empre-
sas privadas, fundos de investimento e fundos 
de pensão na empresa Sete Brasil, criada para 
construir no Brasil as plataformas de que a Pe-
trobrás precisaria nos próximos anos; e a ex-
ploração pela Petrobrás do petróleo descober-
to na chama Faixa Equatorial, que se estendia 
do Rio Grande do Norte ao Amapá. 

Sobre esses projetos, Estrella diria em sua 
entrevista para este livro:

— No período em que permaneci, foi confi-
gurada a construção das estruturas financeiras 
e industriais destinadas a suportar as grandes 
demandas industriais que a exploração do 
Pré-Sal já apresentava como absolutamente 
necessárias. A perspectiva de crescimento da 
produção de petróleo não estava só no Pré-Sal, 
estava na continuidade das nossas pesquisas 
geológicas na Faixa Equatorial brasileira, entre 
Natal e o Amapá, na fronteira com as Guianas. 

Segundo Estrella, uma das mais 
importantes decisões de Dilma 
como Presidente em relação ao 
Pré-Sal foi reconhecer à Petrobrás 
a posse do chamado excedente 
de petróleo descoberto da 
primeira cessão onerosa que ela 
tinha recebido pela Lei da Partilha 
e que pagara antecipadamente à 
União. 

‘‘

’’Guilherme Estrella, que estava com 68 anos, 
decidiu deixar a Diretoria de Exploração e 
Produção da Petrobrás
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— Essa é uma faixa geológica muito com-
plicada, mas que nós, na elaboração do novo 
marco regulatório, colocamos lá, já com essa 
perspectiva. Nós colocamos lá que o processo 
de partilha se estenderia a outras áreas estra-
tégicas. Esse apêndice visava o nordeste bra-
sileiro, onde já tínhamos feito grandes desco-
bertas em águas profundas e em toda a faixa 
equatorial. Isso foi introduzido na lei e depois 
implementado. 

A EMPRESA PRÉ-SAL PETRÓLEO E 
A SETE BRASIL

A empresa Pré-Sal Petróleo (PPSA) já estava 
praticamente em funcionamento por outros 
meios, quando foi formalmente criada em 1º 
de agosto de 2013, como sociedade anônima 
de capital fechado, com capital inicial de 50 
milhões de reais formado por ações nominati-
vas de propriedade integral da União.

De acordo com a Lei da Partilha, ela teria 
por objeto a gestão dos Contratos de Partilha 
de Produção celebrados pelo Ministério das 
Minas e Energia e a gestão dos contratos de 
comercialização do petróleo e gás natural de 
propriedade da União. Com poucos funcioná-
rios e pequena estrutura ela podia dar conta 
de suas tarefas e dando conta delas a Petróleo 
Pré-Sal protegia os direitos da Petrobrás.

Além disso a PPSA revelou-se muito lucra-
tiva ao gerir, no regime de partilha, as receitas 
da União pela parte que cabia a esta no petró-

leo produzido pela Petrobrás e comercializado 
por ela.

Em 2021, por exemplo, ela encerrou o ano 
com arrecadação de 1,22 bilhão de reais para 
a União, 74% maior que o resultado de 2020, 
quando foram arrecadados 704 milhões. Esse 
resultado foi um recorde na série histórica, su-
perando o recorde anterior de 1,1 bilhão, regis-
trado em 2018. 

Com tal desempenho, a PPSA não foi objeto 
das mesmas controvérsias que sempre cerca-
ram a Sete Brasil, criada em 2010 e destinada 
à construção de plataformas para a exploração 
e produção de petróleo no mar. Projetada em 
escala compatível com as imensas possibilida-
des das descobertas da Petrobrás nas bacias 
de Santos e de Campos, sobretudo na camada 
pré-sal, ela em pouco tempo se tornou a maior 
empresa do mundo no mercado de sondas de 
águas ultraprofundas, além de ser o maior 
competidor global no setor.[3]

Em 2011 e 2012, a Sete Brasil ganhou duas 
licitações da  Petrobrás  para a construção de 
28 sondas de última geração e as expecta-
tivas em relação a ela eram promissoras. Ela 
disporia de garantias financeiras sólidas e dos 
investimentos necessários para as tarefas que 
assumia, além de parcerias estratégicas com 
grandes estaleiros e empresas operadoras. 

Isso reduzia os riscos de uma atividade nova 
no Brasil, em termos de escala, e fundamen-
tal para o crescimento do país. As sondas se-

riam operadas por sete empresas 
e seriam construídas no Brasil, de 
acordo com a previsão de conteú-
do local incluída na Lei da Partilha.  

A primeira sonda deveria entrar 
em operação em 2015 e a última 
em 2020 e todo o projeto geraria 
cerca de cem mil empregos dire-
tos e indiretos no Brasil. 

— O maior avanço da Petrobrás 
no governo Dilma — diria Estrella 
— foi a consolidação de uma infra-
estrutura para o Pré-Sal, inclusive 
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com a formação da Sete Brasil. Era preciso 
construirmos plataformas no Brasil, era uma 
grande oportunidade. Então foi constituída a 
Sete Brasil, com a participação da Petrobrás. 

— Um avanço extraordinário foi a recupera-
ção da indústria naval brasileira, estaleiros no 
Brasil, no Rio Grande do Sul, no Rio, em Pa-
ranaguá. Na esteira dessa capacitação, veio a 
necessidade de construção de sondas, tanto 
para perfuração quanto para produção. Depois 
do grande desastre de Macondo, no golfo do 
México, vieram novas exigências de segurança 
e os empresários brasileiros, junto com estran-
geiros, construíram uma estrutura de capaci-
tação industrial. O Brasil estava se preparando 
para um grande salto.

O projeto da Sete Brasil era ameaçador para 
os grupos estrangeiros que perderiam cada 
vez mais mercado no Brasil à medida que ele 
tivesse êxito. Mas foi muito criticado no Brasil 
pelas correntes de esquerda que já conside-
ravam excessivamente cautelosas algumas 
orientações da política petrolífera do governo.

— Eram opiniões — diria Estrella — com base 
numa abordagem ideológica e política abso-
lutamente distorcida. Uma coisa é você ana-
lisar de fora, outra coisa é a análise de quem 
está dentro do contexto que vigorava na épo-
ca. Houve momentos — e eu não estava mais lá 
— de conciliação, de atendimento de algumas 
“exigências”, entre aspas, do setor privado, do 
setor financeiro, mas o cerne da coisa, do mar-
co regulatório, se manteve. 

— Houve a mudança do marco regulatório, 
para a Petrobrás deixar de ser a operadora úni-
ca, para ela escolher entre ser ou não ser. Eu 
fui absolutamente contra, ser operadora única 
era essencial, era política de estado, perdemos 
a condição de operadora única, mas dentro do 
contexto — tal como considerado à época — es-
sas concessões possibilitaram manter o essen-
cial. Então é muito difícil criticarmos.

— Depois a gente pode dizer que não devia 
ter feito isso, não devia ter feito aquilo, mas na-
quele instante era importante tentar preservar 
pelo menos o núcleo do marco regulatório. 

2012: ESTRELLA DEIXA A 
DIRETORIA DA PETROBRÁS

Em 2012, Guilherme Estrella deixou a Dire-
toria de Exploração e Produção da Petrobrás, 
como pretendia desde o fim de 2010, mas sua 
substituição não foi a única na diretoria da em-
presa naquele momento. 

Em fevereiro desse ano, José Sérgio Gabrielli 
deixou a presidência da Petrobrás e foi subs-
tituída por Graça Foster, engenheira-química 
dos quadros da empresa, que no momento 
exercia a diretoria de sua área de Gás e Ener-
gia, além da presidência da Petrobras Gás. 

De 2003 a 2005, Graça tinha ocupado a Se-
cretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustí-
veis Renováveis do Ministério de Minas e Ener-
gia, então comandado pela futura Presidente 
Dilma Rousseff.

2012 foi o último ano de tranquilidade e 
estabilidade dos dois mandatos de Dilma na 
Presidência da República e nele a Petrobrás 
teve uma pequena queda em sua produção 
de petróleo, com 1.98 milhão de barris por dia, 
2% menor que a de 2011 — queda compensa-
da pela produção de derivados, de 1.99 milhão 
de barris por dia, 5% maior que a de 2011. Mais 
importante que isso foram os recordes diários 
de processamento, com a utilização média de 
96% da capacidade de produção das refinarias 
da Petrobrás e com a correspondente redução 
das importações de derivados.

Segundo o relatório da diretoria relativo a 
esse ano, previsões realistas para 2013 suge-
riam que a produção de petróleo nesse ano 
ficaria no mesmo patamar de 2012, devido a 
uma grande concentração, na primeira meta-
de do ano, de paradas programadas de pla-
taformas. Mas no segundo semestre entra-
riam em operação seis novas plataformas, nos 
campos de Sapinhoá, Baúna e Piracaba, Lula 
Nordeste, Papa-Terra e Roncador, e isso sus-
tentaria aumentos significativos de produção 
em 2014. 

A Petrobrás pode não ter avançado muito 
em 2012, mas o governo Dilma deu um pas-
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so substancial em seu favor, com um grande 
avanço em sua política de defesa, que já tinha 
como prioridades a Amazônia Azul, em cujo 
perímetro ficavam as Bacias de Campos e de 
Santos e o Pré-Sal, e o projeto do submarino 
nuclear.

Objeto de um acordo de cooperação e 
transferência de tecnologia em 2009 entre o 
então Presidente Lula e o então Presidente da 
França Nicolas Sarkosy, o projeto do subma-
rino de propulsão nuclear brasileiro avançava 
desde 2010, quando cerca de 80 engenheiros 
da Marinha do Brasil participaram de cursos e 
treinamentos ministrados pela empresa fran-
cesa DCNS, na França e no Brasil. Em 2012, 
esses profissionais repassavam para outros in-
tegrantes da Marinha do Brasil o que tinham 
aprendido e ao mesmo tempo trabalhavam 

na formulação e desenvolvimento do projeto 
do submarino, batizado com a sigla SN-BR.

Ainda em 2012, segundo uma exposição 
postada no site do Ministério da Defesa bra-
sileiro, “o projeto do primeiro Submarino com 
Propulsão Nuclear Brasileiro (SN-BR) teve iní-
cio em julho ... no Escritório Técnico de Projeto 
da COGESN, Coordenadoria-Geral do Progra-
ma de Desenvolvimento de Submarino com 
Propulsão Nuclear (COGESN), localizado no 
complexo do Centro Tecnológico da Marinha 
em São Paulo (CTMSP)”.

O projeto era desenvolvido por uma equipe 
de engenheiros “altamente qualificada”, deno-
minada de Corpo Técnico de Projeto do SN-BR 
(CTP), e formada por cerca de 200 integrantes 
da Marinha.

Nuclep avança no projeto de construção do primeiro submarino de propulsão nuclear do Brasil
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O ano de 2013 começou sob as melhores perspectivas 
para a Petrobrás, com a finalização de plataformas 
que adicionariam um milhão de barris por dia a sua 
capacidade de produção e lhe permitiriam alcançar 

um crescimento de 7,5% na produção de petróleo no Brasil 
em 2014.

O sucesso do Brasil com o Pré-Sal era acompanhado no 
mundo inteiro com atenção e expectativa e a 31 de maio o 
então Vice-Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que visi-
tava o Brasil, esteve com a Presidente Dilma em Brasília, para 
conversarem sobre energia. Outros encontros de Biden nessa 
viagem foram com o então Vice Michel Temer e com a Presi-
dente da Petrobrás, Graça Foster.

Tudo, portanto, parecia bem, mas em junho explodiram ma-
nifestações de rua que inicialmente pareciam espontâneas e 

2013: DAS MANIFESTAÇõES 
DE RUA  À ESPIONAGEM 
NA PETROBRÁS

44
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destinadas apenas a protestar contra aumen-
tos de vinte centavos nas tarifas de transportes 
públicos, mas tinham sido deliberadamente 
organizadas e promovidas, ganharam grande 
e constante cobertura de TV, espalharam-se 
por cerca de quinhentas cidades do país e em 
pouco tempo deixaram Dilma lutando pela 
sobrevivência de seu governo.

Essas manifestações chegaram a ter o apoio 
de 89% nas pesquisas de opinião pública, 
quando ainda não se sabia que eram manipu-
ladas para desestabilizar o governo. Depois se 
soube que tinham sido convocadas pela inter-
net por duas organizações internacionais, Ano-
nimous e Black Blocs.

Essas manifestações, diria o então Presiden-
te da Aepet, Fernando Siqueira, derrubaram de 
70% para 30% a aprovação do governo Dilma: 

— Pressionada, Dilma resolveu leiloar o cam-
po de Libra, um dos maiores do Pré-Sal. Foi um 
leilão muito ruim para o Brasil. 

Na tarde de 24 de junho, Dilma reuniu em 
Brasília os 26 governadores de Estado, o gover-
nador do Distrito Federal e os 26 prefeitos de 
capitais e propôs a negociação de cinco “pac-
tos nacionais” — responsabilidade fiscal, saúde, 
transporte, educação e reforma política — que 
pudessem esvaziar a crise. 

Dilma propôs também um plebiscito que de-
cidiria sobre a convocação de uma Constituinte 
destinada exclusivamente a fazer a reforma po-
lítica.

— Quero neste momento — disse ela — propor 
um debate sobre a convocação de um plebis-
cito popular que autorize o funcionamento de 
um processo constituinte específico para fazer 
a reforma política que o país tanto necessita. O 
Brasil está maduro para avançar e já deixou cla-
ro que não quer ficar parado onde está. 

As manifestações de rua tinham evoluído dos 
protestos iniciais contra o aumento das tarifas 
do transporte público para protestos generaliza-
dos contra tudo que pudesse mobilizar a insa-
tisfação popular e levar para as ruas multidões 

nunca antes vistas — o que as novas redes sociais 
e todos os recursos da internet tornavam fácil e 
instantâneo. 

A necessidade e agora a urgência de uma re-
forma política surgiam como o denominador 
comum de todos os impasses e era evidente 
que não poderiam ser conduzidas por um Con-
gresso fracionado em muitos partidos e corren-
tes temáticas — daí a proposta do plebiscito e 
da mini constituinte, proposta que naturalmen-
te não se viabilizou.

O governo Dilma sobreviveu a essa crise, por 
trás da qual estavam interesses geopolíticos ain-
da invisíveis para a maioria do eleitorado. Esses 
interesses — explicou Fernando Siqueira, então 
Presidente da Aepet — diziam respeito ao pe-
tróleo:

— Eu acho que tudo vem do seguinte: os 
Estados Unidos [estavam] numa emergência 
energética muito grande, [com] 40 bilhões de 
barris de reserva e [consumindo] mais de oito 
bilhões por ano. Por isso invadiram o Iraque, 
atacaram a Líbia, e [queriam] o Pré-Sal.

— Você se lembra de que em 2013 foi de-
nunciado que a Agencia Nacional de Seguran-
ça espionou o Pré-Sal e chegou a inspecionar 
o prontuário médico da Dilma. 

Foi quando ela cancelou a viagem que faria 
aos Estados Unidos. 

— Numa semana a Graça Foster foi lá e disse: 
os dados da Petrobrás são inexpugnáveis. Mas 
aí disse também que o banco de dados tem, 

As manifestações 
chegaram a ter o apoio 
de 89% nas pesquisas de 
opinião pública, quando 
ainda não se sabia que 
eram manipuladas para 
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trabalhando nele, 15 empresas brasileiras, 12 
americanas e 5 japonesas e chinesas. Pelo 
menos 12 americanas trabalhando no banco 
de dados da Petrobrás. E a criptografia dos 
dados, para não serem espionados, era feita 
por três empresas americanas. Não precisava 
espionar... 

AS REVELAÇÕES DE EDWARD 
SNOWDEN

As denúncias de espionagem na Petro-
brás figuravam nos documentos vazados por 
Edward Snowden, ex-analista e ex-administra-
dor de sistemas da NSA, a Agência Nacional 
de Segurança, e da CIA, a central de espiona-
gem dos Estados Unidos, e publicados pelos 
jornais The Guardian e The Washington Post. 

O teor dos documentos sobre a Petrobrás foi 
revelado em reportagem do programa Fantás-
tico, da TV Globo e envolvida dados sobre a 
tecnologia de exploração de petróleo em alta 
profundidade na camada do Pré-Sal. Eles ti-
nham também informações sobre os métodos 
de treinamento de agentes encarregados de 
acessar as redes privadas de instituições como 
a Petrobrás, o Ministério das Relações Exterio-
res da França, o Google e a rede Swift, que reu-
nia vários bancos.

Os documentos copiados por Snowden fo-
ram levados ao jornalista norte-americano 
Glenn Greenwald, que escreveu as reporta-
gens publicadas sobre eles desde maio.

— Ninguém tem dúvidas — escreveu Gre-
enwald — de que os Estados Unidos têm direi-
to de fazer espionagem para proteger a segu-
rança nacional. 

Isso, porém, não justifica espionar indivíduos 
e empresas que nada têm a ver com o terro-
rismo.

Na semana seguinte, outra reportagem do 
Fantástico mostrou que Dilma e seus princi-
pais assessores também foram monitorados 
pela Agência Nacional de Segurança dos Es-
tados Unidos. Essa revelação teve reação ime-

diata em Brasília. Na segunda-feira, o governo 
convocou o embaixador americano, Thomas 
Shannon, pedindo explicações, e Dilma amea-
çou cancelar sua visita aos Estados Unidos pro-
gramada para outubro.

Dias depois, Dilma tratou da questão 
pessoal mente com Barack Obama, Presiden-
te dos Estados Unidos, durante o encontro do 
G-20, o grupo das vinte maiores economias do 
mundo, em São Petersburgo, na Rússia.

— Eles vão me informar o tamanho do rom-
bo — disse Dilma. — Quero saber tudo o que há 
sobre o Brasil. Acho complicado ficar sabendo 
dessas coisas pelos jornais.

Segundo Dilma, Obama pediu alguns dias 
para apresentar explicações ao governo brasi-
leiro, disse levar “muito a sério” as alegações de 
espionagem, que vai trabalhar com o governo 
do Brasil para “resolver essa fonte de tensão” 
e que considera “um passo atrás” a ser revisto 
esse tipo de ação dos serviços de inteligência 
dos Estados Unidos. 

DILMA CANCELA VIAGEM AOS 
ESTADOS UNIDOS

Na tarde de 17 de setembro o cancelamento 
da viagem que Dilma faria aos Estados Unidos 
em outubro foi anunciado por meio de nota 
oficial da Secretaria de Imprensa da Presidên-
cia da República.

Pouco antes, Dilma conversara durante cer-
ca de vinte minutos, por telefone, com Obama, 
mas não considerou convincentes as explica-
ções que recebeu sobre o fato de ela própria, 
seus assessores e a Petrobrás terem sido alvos 
da espionagem dos Estados Unidos.

— Tendo em conta a proximidade da progra-
mada visita de Estado a Washington — dizia 
a nota oficial da Presidência — e na ausência 
de tempestiva apuração do ocorrido, com as 
correspondentes explicações e o compromisso 
de cessar as atividades de interceptação, não 
estão dadas as condições para a realização da 
visita na data anteriormente acordada. 
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— Dessa forma — acrescentava — os dois Pre-
sidentes decidiram adiar a visita de Estado, 
pois os resultados desta visita não devem ficar 
condicionados a um tema cuja solução satisfa-
tória para o Brasil ainda não foi alcançada. 

A nota oficial brasileira dizia ainda que “as 
práticas ilegais de interceptação das comu-
nicações e dados de cidadãos, empresas e 
membros do governo brasileiro constituem 
fato grave, atentatório à soberania nacional e 
aos direitos individuais, e incompatível com a 
convivência democrática entre países amigos”.

Paralelamente ao comunicado no Brasil, a 
Casa Branca também emitiu uma  nota  para 
explicar o cancelamento da visita de Dilma: 

— O Presidente [Barack Obama] disse que 
entende e lamenta as preocupações que a re-
velação das supostas atividades de inteligên-
cia dos Estados Unidos geraram no Brasil, e 
deixou claro que está comprometido a traba-
lhar junto com a Presidente Rousseff e o seu 
governo, por meio dos canais diplomáticos, 
para superar esta fonte de tensão no nosso re-
lacionamento bilateral”.

A decisão de Dilma, de não ir aos Estados 
Unidos, evitava também que o Vice-Presiden-
te Michel Temer assumisse a Presidência dois 
dias depois de seu partido, o PMDB, decidir 
romper com o governo. 

O PMDB acabava de aprovar por aclama-
ção seu desembarque da base aliada, numa 
reunião que durou menos de cinco minutos 
e na qual os participantes gritavam “Fora PT” 
e “Temer Presidente!”. Temer, que assumiria a 
Presidência em caso de impeachment, não 
compareceu à reunião. Esse “desembarque” 
foi mais um jogo de cena. O rompimento com 
Dilma para valer só aconteceria em 2016, pou-
co antes do impeachment. 

O cancelamento da visita oficial aos Estados 
Unidos não importava no cancelamento da 
viagem de Dilma a Nova York pouco depois, 
para falar na Assembleia Geral da ONU ainda 
em setembro. 

— Irei à ONU propor uma nova governan- 
ça contra invasão de privacidade — dissera Dil-
ma pouco antes de cancelar a visita oficial a 
Obama. 

Dilma diz na ONU que 
espionagem fere soberania e 
direito internacional
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Em março de 2014, seis meses depois das revelações sobre a espiona-
gem na Petrobrás, na esteira de seus resultados e como se em conse-
quência dela, surgiu com fúria e estrépito a Operação Lava-Jato, que 
abriria caminho para a derrubada do governo Dilma em 2016, para 

a prisão de Lula e a eleição de Bolsonaro em 2018 e para a longamente de-
sejada demolição da Petrobrás, que vinha de setenta anos antes, de agosto 
de 1954, quando o suicídio de Getúlio Vargas adiou por dez anos o golpe de 
1964 e garantiu a preservação dos avanços de seus dois governos, a começar 
da Petrobrás. 

Oficialmente a Lava Jato era uma operação a cargo de uma força tarefa do 
Ministério Público Federal instituída pela Procuradoria-Geral da República 
para investigar irregularidades na Petrobrás, mas na prática foi conduzida 
desde o início numa parceria ilegal e criminosa entre o juiz Sérgio Moro e os 
procuradores da força-tarefa, sobretudo seu coordenador Deltan Dallagnol.  

Como juiz, Moro deveria agir imparcialmente e, nas investigações, limitar-
se a fazer respeitar as regras do devido processo legal, para depois decidir 

2014-2016: EM SEGUIDA
À ESPIONAGEM,  A 
LAVA-JATO E O GOLPE 
CONTRA DILMA  
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com isenção sobre os pedidos do Ministério Pú-
blico que viesse a receber. Moro, porém, estava 
empenhado desde o começo em “chegar a 
Lula”, torná-lo réu, condená-lo e pô-lo na ca-
deia, e na verdade conduziu as investigações, 
combinando com os procuradores as opera-
ções de cada dia.

Na época não se perguntou em que medi-
da a Lava Jato teria começado com base nos 
resultados da espionagem na Petrobrás e do 
acesso que as multinacionais tinham a seu 
banco de dados, nem em que medida esse 
acesso e a espionagem teriam interagido para 
que a Lava Jato pudesse começar com tal im-
pacto e tais resultados na grande mídia.

As ações da Lava Jato, os depoimentos, as 
conduções coercitivas, as prisões, as delações, 
forneciam cotidianamente vasto material às 
televisões, avisadas de véspera do que acon-
teceria na manhã seguinte, de modo a pos-
sibilitar transmissões ao vivo já nos primeiros 
telejornais e reportagens hollywoodianas nos 
telejornais da noite. Isso passou a ficar indiscu-
tivelmente provado a partir das revelações da 
chamada Vaza Jato, em 2019, que comprovou 
a cumplicidade entre os protagonistas da cru-
zada lavajatista contra Lula e o governo Dilma 
e contra a Petrobrás.

Era comum, desde o começo, o noticiário da 
TV sobre a Lava Jato começar com um aviso:

— Hoje a Lava Jato chegou mais perto de 
Lula.

Chegar mais perto de Lula era também che-
gar cada vez mais perto dos centros nevrálgi-
cos da Petrobrás.

Esse empenho de Sérgio Moro vinha de lon-
ge, como revelou em dezembro de 2018 o fu-
turo Chefe do Gabinete Civil do governo Bolso-
naro, Onyx Lorenzoni, em entrevista a Roberto 
D’Ávila.  

O convite a Lorenzoni para esse cargo já ti-
nha sido confirmado e ele queria mostrar inti-
midade e parceria com Sérgio Moro, que seria 
o super-Ministro da Justiça do governo Bolso-
naro. Por iniciativa própria, sem ser pergunta-
do, Lorenzoni contou então que na época da 
CPI do Mensalão, em 2005/2006, da qual fora 
integrante, convivia nela com Moro, que acom-
panhava os trabalhos da CPI e já tentava “che-
gar a Lula”. Mas não conseguiu, porque ainda 
não existia a lei da delação premiada, que só 
seria aprovada no governo Dilma. Graças a ela 
é que Moro aproveitou a Lava Jato e chegou 
finalmente a Lula em 2016, decretando sua 
condução coercitiva.

 

A PRIMEIRA DELAÇÃO E A 
TENTATIVA DE ENVOLVER 
ESTRELLA 

Ainda em março de 2014, em seu primeiro 
mês de funcionamento, a Lava Jato chegou a 
seu primeiro delator entre executivos e dire-
tores da Petrobrás — o que levanta de novo a 
questão de saber em que medida ela atuava 
com base em informações levantadas pela es-
pionagem da Agência Nacional de Segurança 
dos Estados Unidos. 

Esse delator foi Paulo Roberto Costa, Dire-
tor de Abastecimento da Petrobrás, funcioná-
rio de carreira concursado em 1977, um ano 

As ações da Lava Jato, os depoimentos, as conduções 
coercitivas, as prisões, as delações, forneciam 
cotidianamente vasto material às televisões, avisadas de 
véspera do que aconteceria na manhã seguinte, de modo a 
possibilitar transmissões ao vivo já nos primeiros telejornais 
e reportagens hollywoodianas nos telejornais da noite. 
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depois de formar-se em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Federal do Paraná. Ele exer-
cia cargos de direção desde 1995, ainda no 
primeiro governo de Fernando Henrique Car-
doso, tendo sido diretor da Gaspetro de 1997 
a 2000. Em 2004, por indicação do deputado 
federal José Janene, do PP, Partido Progressis-
ta, do Paraná, foi nomeado para o cargo de Di-
retor de Abastecimento.

Nascido e formado no Paraná e integrante 
dos quadros de direção da Petrobrás desde 
o primeiro governo de Fernando Henrique, a 
indicação de Paulo Roberto Costa por um de-
putado do Paraná, pertencente a um partido 
que fazia parte da base de apoio do governo 
no Congresso, passou incólume pelos filtros 
do governo Lula e ele teve seu nome aprovado 
pelo Conselho de Administração da Petrobrás 
para a Diretoria de Abastecimento da empre-
sa, na qual permanecia dez anos depois, em 
2014, quando a Lava Jato foi para cima dele no 
primeiro mês de suas operações. 

Preso em março, já em setembro Paulo Ro-
berto concluiu as negociações para sua de-
lação premiada e nela declarou ter compar-
tilhado propinas pagas por empreiteiras com 
parlamentares como o Presidente da Câma-
ra,  Henrique Eduardo Alves, o Presidente do 
Senado, Renan Calheiros, e o Ministro das Mi-
nas e Energia, Edison Lobão, todos do PMDB. 

Nesse início de operações da Lava Jato, ain-
da não eram de conhecimento público as 
condições em que cada delação era arrancada 
do candidato a delatar, que geralmente esta-
va preso. Nas negociações para uma delação 
premiada, não bastava o candidato contar o 
que pudesse provar ou sustentar com um mí-
nimo de verossimilhança sobre seus possíveis 
cúmplices: era preciso dizer alguma coisa so-
bre pessoas que os investigadores indicavam 
— pessoas com alguma proximidade com Lula 
e depois o próprio Lula. Assim surgiu o bordão 
que era repetido na TV a toda hora: “hoje a 
Lava Jato chegou mais perto de Lula.”

No caso de Paulo Roberto Costa, foi suficien-
te que acusasse Lobão, Ministro das Minas e 
Energia tanto no governo Dilma quanto no go-

verno Lula. Essa acusação permitia à Lava Jato 
chegar bem perto de Dilma, que disputaria em 
novembro uma reeleição muito difícil e muito 
ameaçada pelas manifestações de 2013, e su-
ficientemente perto de Lula para que outros 
investigados e candidatos à delação premia-
das fossem pressionados a acusá-lo.

Paralelamente, a Petrobrás era diariamente 
vulnerada com a vinheta que no Jornal Nacio-
nal precedia o longo bloco de notícias sobre 
os avanços da Lava Jato, com a boca de uma 
grande tubulação expelindo esgoto. 

Graças a seu acordo de delação com a Lava 
Jato, Paulo Roberto Costa conseguiu já em 
2016 que fosse convertida em prisão domi-
ciliar a sentença de 12 anos a que tinha sido 
condenado.

Além de Paulo Roberto, a Lava Jato vol-
tou-se para outros diretores e executivos da 
Petrobrás, com êxito em alguns casos, como 
os de Nestor Cerveró, Renato Duque e Pedro 
Barusco, mas caluniosamente em relação, por 
exemplo, a Guilherme Estrela, o descobridor 
do Pré-Sal.

Em entrevista para este livro, Estrela recons-
tituiu essa tentativa:

— Todo mundo sabe que a Lava Jato foi pro-
jetada, construída e promovida pelo Depar-
tamento de Estado dos Estados Unidos, e no 
Brasil até a Presidência da República foi espio-
nada! Era energia para um gigante. Ainda mais 
com o Brics, imagina, um gigante com tanta 
energia e o apoio do Brics! Isso era intolerável. 

— Tentaram envolver meu nome, tentaram: 
eu fui objeto de uma denúncia da Veja, logo 
no início, denúncia absolutamente descabida. 
Foi uma decisão técnica e financeira da com-
panhia, se eu não me engano na prorrogação 
de um contrato com uma empresa estrangei-
ra. E depois fui denunciado no Jornal Nacional 
... Foi numa quinta-feira e na terça-feira seguin-
te eles desmentiram. Eu tive uma ajuda muito 
grande do escritório do Wadih Damous. 
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A REELEIÇÃO DE DILMA
 
Com tanta coisa contra seu governo e sua 

candidatura e com o massacre diário da co-
bertura da TV ao reality show da Lava Jato, Dil-
ma enfrentou bem a campanha de sua reelei-
ção nas eleições de 2014 e no primeiro turno, 
a 5 de outubro, ficou em primeiro lugar, com 
41,59% dos votos válidos, enquanto Aécio Ne-
ves, seu principal adversário teve 33,55%

Mais de quarenta por cento nesse primeiro 
turno era um resultado muito expressivo, por-
que nesse ano a eleição presidencial teve uma 
forte candidatura de terceira via, a de Marina 
Silva, com 21,32% dos votos.

No segundo turno, disputadíssimo, Dilma 
venceu Aécio por 54 a 51 milhões de votos. 
O PSDB, partido de Aécio, considerou que a 
pequena diferença entre esses totais justifica-
ria um pedido de auditoria na apuração, a fim 
de que fosse apurada a lisura das eleições, por 
conta dos boatos de fraude que circulavam 
em redes sociais. Um ano depois a auditoria 
conduzida e custeada pelo PSDB não encon-
trou nenhum indício de fraude. 

O segundo governo Dilma, empossado a 
1º de janeiro de 2015, começou com um de-
sentendimento entre ela e a então Presidente 
da Petrobrás, Graça Foster. Pouco antes, em 
dezembro de 2014, Graça proibira 23 cons-
trutoras apontadas nas investigações da Lava 
Jato de fazerem negócios com a Petrobrás. 

Talvez intimidada pela cobertura e pelo 
apoio da grande mídia com que o lavajatismo 
sempre contava para suas maiores arbitrarie-
dades, Graça chegara a dizer numa entrevista 
que a Lava Jato faria muito bem à Petrobrás, 
levando-a a corrigir seus rumos e ter mais cui-
dado com a conduta de seus executivos.

Nesse estado de espírito, Graça desviou-se 
da posição de Dilma, que defendia a respon-
sabilização e punição dos investigados cuja 
corrupção fosse comprovada, mas não a liqui-
dação das empresas a que eles pertencessem. 
Naturalmente a decisão de Graça contra as 23 

empresas deixava-a bem com a Lava Jato, mas 
Dilma não concordou e substituiu Graça na 
presidência da Petrobrás pelo então Presiden-
te do Banco do Brasil, Ademir Bendine.

Outro fato negativo — e logo fatal — nesse 
começo do segundo governo Dilma foi a elei-
ção de Eduardo Cunha para a Presidência da 
Câmara dos Deputados em fevereiro. Os par-
tidos de esquerda que apoiavam o governo 
dividiram-se entre duas candidaturas princi-
pais, a do deputado Arlindo Chinaglia, do PT, 
que já tinha sido Presidente da Câmara no 
governo Lula, e a do deputado Júlio Delgado, 
do PSB.

Eduardo Cunha, ligado às bancadas evangé-
licas e então líder do PMBD, foi eleito já em 
primeiro turno, com 267 votos. Chinaglia foi o 
segundo mais votado, com 136 votos, Delgado 
teve 100 votos e Chico Alencar, do Psol, teve 8 
votos. 

Eduardo Cunha tinha uma longa história de 
acusações de corrupção, que começava já no 
governo Collor, quando foi presidente da Te-
lerj, a Telefônica federal do Estado do Rio. Essa 
história teve um novo capítulo já em agosto, 
quando Cunha foi objeto de denúncia ao Su-
premo oferecida pela Procuradoria Geral da 
República, acusado de receber 5 milhões de 
reais em propinas. 

Em setembro, o Ministério Público da  Su-
íça  repassou à Justiça brasileira um  proces-
so-crime aberto em abril por suspeita de cor-
rupção e lavagem de dinheiro. Esse processo 
resultava de movimentações em contas num 
banco suíço — contas, segundo o Ministério 
Público suíço, controladas por Eduardo Cunha, 
em seu nome ou no de parentes. 

Diante desses fatos, dois partidos políticos, o 
Psol e a Rede, pediram ao Conselho de Ética 
da Câmara em outubro a cassação do manda-
to de Cunha. No dia 3 de dezembro, horas de 
o PT negar apoio a ele no Conselho de Ética, 
Cunha aceitou um dos pedidos de  impeach-
ment apresentados contra Dilma que aguar-
davam seu despacho.
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O processo de impeachment contra Dilma, aberto por Eduardo 
Cunha em dezembro de 2015, afastou-a provisoriamente do 
cargo em maio, por decisão da Câmara dos Deputados, e de-
finitivamente em agosto de 2016, quando o Senado cassou 
seu mandato. 

Com a derrubada do governo Dilma pelo golpe do impeachment, a his-
tória da Petrobrás e seus avanços foi interrompida bruscamente e substi-
tuída pelo começo de outra história, o primeiro e o segundo capítulos de 
uma narrativa que não é a deste livro, a história de mais uma tentativa de 
destruição da Petrobrás, destruição que não se completou, mas deixou a 
Petrobrás virtualmente esquartejada. Essa tentativa poderia ser convertida 
na solução final contra a Petrobrás, caso fosse diferente o resultado da elei-
ção presidencial de 2022.

O governo Temer, objeto do primeiro desses capítulos, foi mais sóbrio, 
fixou-se primeiro na aprovação do projeto do senador José Serra que des-

66
GOVERNOS TEMER E 
BOLSONARO:
O ESQUARTEJAMENTO 
DA PETROBRÁS
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mantelava as garantias dadas à Petrobrás pela 
Lei da Partilha e restabelecia o modelo vigente 
no governo Fernando Henrique, de coexistên-
cia entre a Petrobrás e as multinacionais; e, em 
seguida, na política de paridade de importa-
ção de preços dos derivados.

O governo Bolsonaro, objeto do segundo 
capítulo dessa história, foi além, impulsiona-
do pelo primarismo, pela indigência mental e 
pela estupidez de Bolsonaro: seu objetivo era a 
destruição completa e definitiva da Petrobrás.

Chegado a esse ponto de seu trabalho no 
momento em que faltava muito pouco para 
a eleição presidencial de 2022, o autor deste 
livro preferiu suspender provisoriamente sua 
reconstituição da história da Petrobrás e seus 
avanços até que, com a vitória de Lula, o resul-
tado da eleição lhe permitisse escrever o capí-
tulo final do livro, marcado já pela expectativa 
de sua reconstrução, não por protestos que se 
esgotariam na própria impotência.

A seu autor, este livro sempre pareceu ser, 
modestamente, apenas uma releitura sistemá-
tica, mas muito pessoal, dos fatos componen-

tes da vida documentada da Petrobrás. Ele, 
como jornalista, acompanhava esses fatos des-
de 1957, no governo do Presidente Juscelino 
Kubitschek, três anos apenas depois da cria-
ção da Petrobrás, quando escreveu e publicou 
seu primeiro artigo sobre ela, alertando para os 
perigos que rondavam sua sobrevivência.

Escrito depois da vitória de Lula no segun-
do turno, este capítulo final refletirá natural-
mente as expectativas despertadas pela nova 
situação em que o país passou a se encontrar 
e serão muito diferentes do que seriam caso 
Bolsonaro conseguisse a reeleição.

Nessa hipótese assustadora, cuja não reali-
zação foi encarada com alívio até por eleito-
res que não gostam de Lula, o livro terminaria 
por protestos semelhantes aos que marcaram 
os anos de Temer e Bolsonaro. Como o que se 
confirmou foi a hipótese Lula, o presente capí-
tulo limitar-se-á a resumir a ação devastadora 
dos governos Temer e Bolsonaro em sua po-
lítica petrolífera e por um igualmente breve 
registro de algumas expectativas em relação 
ao novo governo Lula e por um epílogo com a 
antevisão de Guilherme Estrella, o maior con-
dutor da descoberta do Pré-Sal, de um futuro 
possível para a Petrobrás, a ser construído a 
partir de sua reconstrução. 

Essa reconstrução será necessariamente 
mais difícil e desafiadora que a própria cons-
trução original da Petrobrás no segundo go-
verno de Getúlio Vargas. 

Em 1953, quando a Petrobrás foi criada, o 
Brasil dispunha de poucas reservas de petró-
leo a explorar e não sabia se continuaria a ter 
pouco ou se acabaria por ter muito petróleo. 
Naquele momento, as ambições das multina-
cionais eram limitadas e elas queriam acabar 
com a Petrobrás para apoderar-se de conces-
sões que poderiam ser úteis ou até indispen-
sáveis em futuro próximo ou distante, depen-
dendo dos rumos que tomasse a Guerra Fria.

Em 2023, setenta anos depois e graças às 
decisões de Getúlio Vargas desde 1931, Lula 
volta ao poder com as enormes reservas do 
Pré-Sal em disputa com as multinacionais e as 

Com a derrubada do 
governo Dilma pelo golpe do 
impeachment, a história da 
Petrobrás e seus avanços foi 
interrompida bruscamente e 
substituída pelo começo de 
outra história, o primeiro e o 
segundo capítulos de uma 
narrativa que não é a deste 
livro, a história de mais uma 
tentativa de destruição da 
Petrobrás, destruição que não 
se completou, mas deixou 
a Petrobrás virtualmente 
esquartejada.

‘‘

’’
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ambições destas, muito maiores agora que em 
1953, e diante de desafios a enfrentar muito 
mais ameaçadores.

TEMER NOS ESTADOS UNIDOS
 
Consumado contra Dilma Rousseff o golpe 

do impeachment, já em setembro de 2015 o 
Vice promovido a Presidente Michel Temer foi 
aos Estados Unidos, oficialmente para falar na 
Assembleia Geral da ONU, mas, segundo o jor-
nalista Glenn Greenwald, então um dos edito-
res do site The Intercept Brasil, “para receber 
instruções”:

— Na volta, nomeou Pedro Parente para pre-
sidente da Petrobrás e para retomar o proces-
so de privatizações e implantar a PPI, a política 
de Preços Paritários de Importação, cujo obje-
tivo principal era mobilizar a opinião pública 
contra a Petrobrás, visando à sua desnaciona-
lização. 

O primeiro passo depois do impeachment 
foi a conversão em lei do projeto do senador 
José Serra que praticamente acabava com as 
prerrogativas da Petrobrás no Pré Sal (desco-
berto exclusivamente por ela) e concedia as 

maiores facilidades às petroleiras privadas. Em 
seguida o governo Temer adotou um progra-
ma de venda de ativos e uma política de pre-
ços que levaria fatalmente à privatização da 
Petrobrás.

Essa política de preços, que consistia em 
a Petrobrás vender os derivados produzidos 
por suas refinarias não em função de seu cus-
to mais um lucro adequado, e sim em pari-
dade com os preços internacionais, somados 
aos custos e margens de lucros de toda cadeia 
de importação. Essa política de preços bene-
ficiava enormemente os acionistas privados 
e minoritários da Petrobrás, com dividendos 
astronômicos, e serviu também para entregar 
boa parte do mercado brasileiro de derivados 
a concorrentes estrangeiros, cujos preços pas-
saram a ser menores que os das refinarias da 
Petrobrás.

Com dados atualizados até agosto de 2022, 
a FUP, Federação Única dos Petroleiros, publi-
cou no fim desse ano uma pesquisa sobre as 
privatizações na Petrobrás entre 2015, ainda 
no fim do governo Dilma, e os governos Temer 
e Bolsonaro. Batizada de Privatômetro, essa 
pesquisa oferece uma visão de conjunto dos 
ativos privatizados e respectivo valor.

’’
O primeiro passo depois do impeachment foi a conversão em lei do projeto 
do senador José Serra que praticamente acabava com as prerrogativas da 
Petrobrás no Pré Sal (descoberto exclusivamente por ela) e concedia as 
maiores facilidades às petroleiras privadas. 

‘‘
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Após vender a TAG, Petrobrás gasta R$ 3 bi 
ao ano para alugar gasodutos que privatizou

— Até a última atualização, realizada em 1º 
de agosto de 2022 – diz o Privatômetro — o to-
tal de ativos vendidos ... entre o ano de 2015 e 
agosto de 2022 foi de 269 bilhões de reais. Os 
maiores ativos privatizados foram a empresa 
de transporte de gás natural TAG (45,2 bilhões 
de reais), a BR Distribuidora (29,9 bilhões) e a 
também transportadora de gás natural NTS 
(24,6 bilhões).

A NTS, Nova Transportadora do Sudeste, 
maior e mais lucrativa malha de gás da Petro-
brás, responsável pelo escoamento de 70% do 
gás natural no país, começou a ser vendida em 
2016, já no governo Temer. 

NO GOVERNO BOLSONARO

Bolsonaro tomou posse a 1º de janeiro de 
2019, no auge de uma ofensiva muito bem tra-
balhada contra a Petrobrás desde a irrupção 
da Lava Jato e com Lula na prisão desde abril 
anterior, e foi rápido na expansão e aprofunda-
mento do projeto das privatizações.

Ainda em 2019 foi privatizada a TAG, Trans-
portadora Associada de Gás S.A., outra malha 
da rede de distribuição de gás, que foi ime-
diatamente alugada à própria Petrobrás, por 3 
bilhões de reais por ano.

Tiveram maior repercussão em 2021 as pri-
vatizações da Refinaria Landulpho Alves, na 
Bahia, e da BR Distribuidora, mas no conjunto, 
segundo o Privatômetro da FUP, foi 
na área de Exploração e Produção, a 
área responsável pelas descobertas 
do Pré-Sal, que a Petrobrás sofreu as 
maiores perdas nos governos Temer e 
Bolsonaro – perdas que corresponde-
ram a 39% do total de ativos subtraí-
dos de seu patrimônio.

Nessa área foram vendidos, por exemplo, 
25% do Campo de Roncador e o bloco explora-
tório BM-S-8, na Bacia de Santos; participação 
de 10% no Campo de Lapa; e a participação 
de 50% na Petrobrás Oil & Gas B.V. empresa 
com ativos na Nigéria. 

O segundo setor com maiores privatizações 
foi o de transporte de gás natural, responsá-
vel pela rede de gasodutos, que aconteceu a 
venda da NTS e da TAG. As duas, junto com 
a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia
-Brasil S/A (TBG), detinham praticamente toda 
a malha dutoviária de gás natural do Brasil. Por 
se tratar de empresas muito grandes, a privati-
zação das duas somou quase 70 bilhões de re-
ais, 25% de todas as privatizações que esquar-
tejaram a Petrobrás nesse período.

O terceiro e quarto setor mais atingidos pe-
las privatizações foram o de distribuição/reven-
da e o de refino, que concentraram respecti-
vamente 20% e 5,6% das perdas sofridas pela 
Petrobrás.

 No setor de distribuição/revenda, foram 
vendidas — segundo o Privatômetro — “três 
empresas fundamentais para a economia bra-
sileira”: a BR Distribuidora (maior distribuidora 
de combustíveis líquidos do país), a Gaspetro 
(distribuidora de gás natural que detinha par-
ticipação em grande parte das distribuidoras 
estaduais de gás natural do país, e a Liquigás, 
maior distribuidora de gás de cozinha (GLP) do 
Brasil.
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No setor de refino, a Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM), na Bahia, foi a primeira refinaria 
estatal vendida e única já em operação priva-
da, que logo aumentou arbitrariamente seus 
preços no mercado praticamente cativo que 
lhe foi doado. Além dela, já estavam com sua 
venda adiantada a Reman, no Amazonas, e a 
Lubnor, no Ceará, além da venda das refinarias 
estrangeiras de Pasadena (EUA) e Nensei Sei-
kyu (Japão).

O CASO BR: DESDE GEISEL EM 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DA 
PETROBRÁS

A privatização da Refinaria Landulpho Alves 
pode ter repercutido mais no público consu-
midor porque seus preços logo foram aumen-
tados e porque existe muito mais familiari-
dade com a ideia coletiva do papel de uma 
refinaria que com a ideia de uma distribuidora. 
Mas a venda da BR feriu muito mais fundo a 
Petrobrás.

Em entrevista para este livro, o economista 
Sylvio Massa, hoje diretor da Aepet e um dos 
fundadores da BR Distribuidora, da qual che-
gou a ser um dos superintendentes, reconsti-
tuiu o momento e as circunstâncias da criação 
dessa empresa.

— O Presidente Geisel [então Presidente 
da Petrobrás, no governo Médici, de 1969 a 

1973] fez uma reunião, porque nós não tí-
nhamos um parâmetro para saber se os pre-
ços fixados pelo CNP, o Conselho Nacional 
do Petróleo, eram preços justos, corretos. As 
multinacionais que operavam na distribuição 
incorporavam no capital imobilizado vários 
terrenos, vários tanques, postos em locais al-
tamente e valorizados, como a avenida Vieira 
Souto, no Rio, e isso valorizava demais [seus 
investimentos] e o CNP era obrigado a reajus-
tar os preços.

(A Lei 2004, de 1953, que criou a Petrobrás, 
tinha deixado o setor distribuição fora do mo-
nopólio, tanto para evitar a desapropriação da 
enorme rede de postos de serviço operados 
sob a bandeira das multinacionais em todo 
o país, como para deixar a elas essa compen-
sação que evitaria maiores pressões contra a 
aprovação do projeto da Petrobrás no Congres-
so e em seguida contra a própria Petrobrás. 

— Então – acrescentou Sylvio Massa — o Pre-
sidente Geisel disse que precisava estabelecer 
um parâmetro nacional para saber se esses 
preços eram justos. Essa é a explicação para 
o surgimento da BR e para isso ele pediu um 
projeto. Eu apresentei um projeto que trans-
formava radicalmente a imagem da Petrobrás. 
Consegui reunir um grupo excepcional de in-
telectuais nacionalistas encabeçado pelo Aluí-
zio Magalhães, que era um homem de esquer-
da, extremamente respeitado, professor e um 
grande designer. Depois eu agreguei o Ziraldo, 
para criar as folhinhas para caminhoneiros. 

Refinaria Refinaria 
Landulpho Alves, BA, 
privatizada tem os 
combustíveis mais caros
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— O Aluizio Magalhães criou magistralmen-
te o BR, o BR é um símbolo de Brasil, é um 
símbolo de estrada, são duas partículas grá-
ficas que, se você colocar um traço por cima, 
você identifica a Petrobrás. No corpo da pa-
lavra Petrobrás já tem BR, se você falar “obri-
gado” tem BR, ele foi fazendo essas analogias 
criativas, ele criou o Lubrax. Com essas asso-
ciações puramente comerciais, no fundo você 
criou um símbolo forte, nacional, verde, ama-
relo, azul, e substituiu o antigo losango com a 
longa palavra Petrobrás. Feito isso, a Petrobrás 
absorveu esse símbolo para ela. Hoje na sede 
da Petrobrás, na Avenida Chile, no Rio, você 
encontra um BR gigante, ou seja, esse símbo-
lo, que foi criado para distribuição. 

— Com essa criação, nós fomos fundo na 
construção de postos de gasolina e em sua ar-
quitetura. Um deles, na Lagoa Rodrigo de Frei-
tas, no Rio, foi prêmio na Alemanha. Nós trans-
formamos a imagem do posto, que era algo 
sujo, em algo limpo. O Henfil estava preparan-
do uma cartilha para os frentistas. Os nossos 
primeiros frentistas usavam macacão branco. 

— E o preço? O preço caiu barbaramente, 
porque a Petrobrás Distribuidora passou a ofe-
recer ao CNP um parâmetro justo de custo. 
Com isso, três grandes multinacionais aban-
donaram o mercado de distribuição, a Texaco, 
a Esso, a Atlantic. A BR controlou esse merca-
do, você nunca teve greve de caminhoneiro, 
nunca teve reclamação da qualidade do pro-
duto, você teve a presença da BR em todos os 
rincões do Brasil. 

— Tudo isso – concluiu Silvio Massa — foi sen-
do desmontado aos poucos e ela tinha uma 

posição já madura de 30% do mercado convi-
vendo com multinacionais. A privatização da 
BR vai ter de ser investigada, porque ela foi ven-
dida em Bolsa. A grande pergunta é se de fato 
aquele preço representava o patrimônio da BR 
– patrimônio concreto ou subjetivo, como era 
o símbolo BR. Jamais se poderia transferir esse 
símbolo para a iniciativa privada.

COM A PARIDADE DE PREÇOS, A 
PETROBRÁS ENTREGOU 30% DE 
SEU MERCADO

Antes mesmo da privatização da BR, a polí-
tica da paridade de importação de preços le-
vou a Petrobrás e ir perdendo o domínio que 
adquirira no mercado brasileiro de derivados 
de petróleo.

Segundo Fernando Siqueira, diretor da Ae-
pet e seu ex-Presidentes, essa paridade não 
tem cabimento:

— A Petrobrás — diz ele — é superavitária na 
produção de petróleo, ou seja, produz mais do 
que o consumo nacional. Mas desde 2016, as 
diretorias da Petrobrás adotam a politica do 
Preço de Paridade de Importação, como se os 
combustíveis fossem importados e pagando 
todas as taxas, de internação, transporte e ou-
tras, a despeito de serem produzidos e refina-
dos no País. 

O pior dessa política, segundo Felipe Couti-
nho, Vice-Presidente da Aepet e seu Presiden-
te no governo Temer e em parte do governo 
Bolsonaro, foi a Petrobrás perder para as mul-

— A Petrobrás  é superavitária na produção de petróleo, 
ou seja, produz mais do que o consumo nacional. 
Mas desde 2016, as diretorias da Petrobrás adotam a 
politica do Preço de Paridade de Importação, como se 
os combustíveis fossem importados.

Fernando Siqueira

‘‘
’’
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tinacionais boa parte do mercado consumidor 
que a BR tinha conquistado.

Em entrevista para este livro, Felipe explicou:

— O que tem acontecido é que a Petrobrás 
tem praticado preços altos e seus produtos 
vêm perdendo competitividade. Disso resulta o 
aumento da importação desses derivados. Es-
ses derivados são produzidos basicamente nos 
Estados Unidos, diesel, gasolina e até etanol.

— Esses derivados são trazidos para o Brasil 
porque existe o lucro que justifica essa opera-
ção. Com preços mais altos, os derivados pro-
duzidos pela Petrobrás ficam encalhados. Em 
consequência, a Petrobrás deixa seu parque de 
refino ocioso em até 30%. É uma transferência 
de mercado de até 30%. A BR tinha uma situa-
ção em que a Petrobrás ficava independente da 
variação dos preços internacionais do petróleo.

Também ex-Presidente da Aepet quando 
exercia também o mandato de representante 
eleito dos trabalhadores da Petrobrás no Con-
selho de Administração da empresa, o enge-
nheiro Silvio Sinedino estava nessas duas fun-
ções quando a Operação Lava Jato teve início 
em 2014:

— Foi numa sessão do Conselho da Petro-
brás — disse ele em entrevista para este livro — 
que tive as primeiras notícias da Lava Jato. Ela 
surgiu com força total e foi um desastre para o 
país. Nos Estados Unidos isso não aconteceria, 
não se destrói uma empresa assim: quantos 
empregos foram perdidos no Brasil!

Sinedino já não estava na presidência da 
Aepet nem no Conselho da Petrobrás quando 
esta foi submetida à paridade de importação 

de preços, mas sempre foi contra ela. Segundo 
ele, a política de preços tem de manter preços 
razoáveis, não escorchar a população: 

— Um país com energia barata é um país que 
atrai investimentos. A Petrobrás tem de conti-
nuar investindo, não só em petróleo, mas em 
energias renováveis, solar, eólica. Se os acionis-
tas não gostarem que vendam suas ações...

Outro ato do governo Bolsonaro que Sine-
dino critica com veemência foi a venda da re-
finaria Landulpho Alves, na Bahia, consumada 
em 2021:

 — Depois do governo Fernando Henrique, 
com a quebra do monopólio, nunca foi proi-
bido construir refinarias no Brasil. Por que não 
construíram? Eles querem é uma refinaria já 
amortizada como a Rlam. 

E, nessa entrevista, uma lembrança sobre a 
descoberta do Pré-Sal:

— A Shell tinha uma área bem em cima do 
Pré-Sal e não achou o Pré-Sal. A gente foi lá e 
achou, graças ao nosso diretor Estrella.

AS CARÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

Presidente da Aepet no momento da elei-
ção presidencial de 2022, em que a tentativa 
de reeleição de Bolsonaro foi frustrada pela vi-
tória de Lula, Pedro Augusto Pinho, considera 
prioritária em seu mandato a questão da co-
municação, para que os problemas envolven-
do a Petrobrás possam ser discutidos e conhe-
cidos corretamente.  

O que tem acontecido é que a Petrobrás tem 
praticado preços altos e seus produtos vêm 
perdendo competitividade. Disso resulta o 
aumento da importação desses derivados. Esses 
derivados são produzidos basicamente nos 
Estados Unidos, diesel, gasolina e até etanol.

Felipe Coutinho

‘‘

’’
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— Pegamos — escreveu ele, em depoimento 
para este livro — um período particularmente 
difícil, do Brasil, vindo de um golpe cujo prin-
cipal motivo era a transferência dos ganhos 
com o Pré-Sal para dar suporte aos trilhões de 
dólares estadunidenses existentes no mercado 
financeiro sem qualquer lastro. Ao que acresce 
o sucesso na disseminação do covid-19, que 
me colocou, pessoalmente, por seis meses em 
tratamento e me deixou sequelas permanen-
tes. Tínhamos que priorizar a aplicação de nos-
sos parcos recursos humanos e financeiros. Eu 
escolhi a comunicação.  Não foi uma escolha 
arbitrária, foi fruto de decisões de diretoria e 
de conversas dentro e fora da Aepet.  

A necessidade de priorizar a comunicação na 
luta pela Petrobrás ficara evidente no “aprofun-
damento da erosão da Petrobrás” sem que seus 
defensores dispusessem de “meios de denun-
ciar e sem encontrar ressonância de nossas de-
núncias junto a qualquer conjunto de público 
que não fôssemos nós e aqueles que sempre 
comungaram de nossas ideias nacionalistas”.

— Todos os poderes agiram no mesmo senti-
do de destruição da Petrobrás. Até o Supremo 
Tribunal Federal profere ou permite decisões/
ações inconstitucionais para venda retalhada 
de seu patrimônio, construído ao longo de dé-
cadas, com o esforço e capital nacionais.  

AS EXPECTATIVAS PARA O 
GOVERNO LULA

Com a vitória de Lula, expectativas que hi-
bernavam voltaram à vida em entidades como 
a Aepet, que acompanham o dia a dia de toda 
a indústria petrolífera no Brasil.

Fernando Siqueira, ex-Presidente várias ve-
zes, inclusive no período de descoberta do Pré-
Sal, entende que Petrobrás pode dar ao Brasil 
um enorme salto em seu péssimo IDH, Indice 
de Desenvolvimento Humano: 

— O Pré-Sal pode fazer do Brasil uma grande 
Noruega. A Noruega, ao explorar seu petróleo 
pela estatal Statoil, transformou-se do segun-
do país mais pobre da Europa no país com o 
maior IDH do mundo. Se explorar o Pré-Sal 
como a Noruega fez, o Brasil se torna um país 
rival dos Estados Unidos, um concorrente sério, 
e deixa de ser fornecedor de matéria prima. 
Então os Estados Unidos têm todo interesse 
em frear o desenvolvimento brasileiro.

— O Lula, voltando, vai enfrentar muita difi-
culdade. O jornal Intercept publicou que quan-
do o Temer assumiu no lugar da Dilma, três 
dias depois ele foi aos Estados Unidos, passou 
cinco dias lá, sendo informado de como entre-
gar o Brasil. Os Estados Unidos estão por trás 
de toda essa campanha contra a Petrobrás, 
primeiro para reduzir sua segurança energéti-
ca e também para impedir que países poten-
cialmente hegemônicos se desenvolvam.

Sílvio Sinedino, Presidente da Aepet durante 
o governo Dilma, também adverte para as difi-
culdades que Lula vai enfrentar:

— Não só este é o pior momento da Petro-
brás, como é o pior momento do país. No tem-
po da ditadura, a Petrobrás era valorizada, in-
clusive Geisel foi da Petrobrás. Ela não pode 
continuar nessa batida, porque isso destrói o 
país. Tenho certeza de que o Lula vai mudar 
e a primeira coisa será suspender a venda das 
refinarias; 

Tínhamos que priorizar a aplicação de nossos 
parcos recursos humanos e financeiros. Eu 
escolhi a comunicação. Não foi uma escolha 
arbitrária, foi fruto de decisões de diretoria e de 
conversas dentro e fora da Aepet.

Pedro Augusto Pinho

‘‘
’’
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— A gente tem déficit de refino, tanto que 
o país importa... Parar imediatamente a venda 
de refinarias, retomar a Refinaria Landulpho 
Alves, um absurdo o que foi feito e dar um jei-
to na BR, a Petrobrás não pode ficar fora da 
distribuição. O mais absurdo, no caso da BR, é 
que ela foi vendida com seu nome... eles tem o 
direito de usar seu nome por dez anos... 

— No Pré-Sal, precisamos retomar aquele 
projeto pelo qual a Petrobrás tem de ter no 
mínimo 30% de qualquer área. Eu particular-
mente acho que a Petrobrás tinha de ter tudo, 
retomar o monopólio, mas isso é mais compli-
cado. 

Felipe Coutinho, Vice-Presidente da Aepet 
e seu Presidente durante os governos Temer 
e Bolsonaro, também sustenta que o melhor 
seria a volta do monopólio estabelecido origi-
nalmente pela Lei 2004, de 1953, que criou a 
Petrobrás:

— Mas reconhecemos que tem de ser feito o 
possível. Nossa proposta não é utópica nem ir-
realizável. Se houver algum avanço, por exem-
plo, uma limitação da atuação das multinacio-
nais, ou campos promissores não irem a leilão 
e serem entregues à Petrobrás... cada avanço, 
por menor que seja, será reconhecido. Não te-
mos uma postura do tudo ou nada, mas não 
deixamos de empunhar as bandeiras e as cau-
sas que não podem ser esquecidas. 

— Temos que ver o que acontece no mundo, 
as estatizações são cada vez mais frequentes 
nos países europeus, especialmente no setor 
de energia. Isso mostra que nossas teses sem-
pre foram corretas. 

— Uma mudança na política de preços seria 
uma coisa urgente, inevitável, se você preten-
de evitar que o país perca as perspectivas de 
crescer e a crise social e a desigualdade eco-
nômica cresçam. Aliás, essa política de preços 
que está aí é uma coisa inédita — trouxe a crise 
dos caminhoneiros, impede o crescimento. A 
mudança na política de preços pode alavan-
car outras medidas, por exemplo a Petrobrás 
voltar a fazer maiores investimentos com con-
teúdo nacional.

— O modelo exportador precisa ser abando-
nado, a ideia é produzir no Brasil na medida 
de suas necessidades. Fora isso, o petróleo ex-
cedente deve ser mantido aqui, como reserva 
estratégica. Maior crescimento de consumo de 
petróleo per capita reflete em maior índice de 
desenvolvimento humano. O Brasil consome 
atualmente alguma coisa em torno de dois 
milhões de barris de petróleo. Para alcançar 
um padrão europeu teria de multiplicar isso 
por cinco, dez milhões de barris por dia. 

— Devia ser proibido exportar petróleo, 
como foi nos Estados Unidos durante anos. Vai 
ter reação, porque o Brasil já exporta mais de 
um milhão de barris por dia. A Petrobrás não é 
apenas uma demonstração da capacidade de 
ação do Estado brasileiro, ela é também uma 
revelação da capacidade do povo brasileiro – e 
isso assusta. 

O Presidente da Aepet, Pedro Augusto Pi-
nho, que já atuou na área da comunicação 
como professor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro por seis anos, vê como priorida-
de não só da Petrobrás como da Aepet a refor-
mulação e modernização de seus instrumen-
tos e métodos de comunicação, problema que 
vem de muito longe:

— Criminosamente, Fernando Henrique Car-
doso, promoveu a reforma da Petrobrás. Essa 
reforma transformou a empresa de petróleo 
em empresa de negócios, com um sistema de 
gestão e de remuneração que corrompe seus 
dirigentes. É uma transformação que, inacredi-
tavelmente, não foi entendida pelo povo bra-
sileiro. 

Poderia até concluir que a nossa comuni-
cação já se mostrava incapaz de alertar que a 
greve de 1995 não era contra o consumidor, 
contra a população, mas para defender a con-
dição [da Petrobrás] de dirigente para o futuro 
da energia brasileira. E FHC aproveitou-se da-
quele momento, a greve de 1995, para destruir 
a representatividade sindical, a autoridade ge-
rencial e técnica dos empregados da Petro-
brás. Abriam-se as portas da empresa para a 
Lava Jato.
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Em entrevista para este livro, em outubro de 2022, Guilherme Estrella, que 
a partir de 2003 liderou a descoberta e o desenvolvimento do Pré-Sal, 
expôs as linhas gerais do que pode ser o futuro próximo da Petrobrás a 
partir da volta de Lula ao governo — um futuro cuja prioridade será con-

duzir e produzir a revolução energética que fala do Brasil um país pioneiro na 
substituição de combustíveis fósseis e poluidores por energias renováveis. 

A entrevista começou pelo passado, pelo momento que, findo o governo Fer-
nando Henrique e começado o primeiro governo Lula, Estrella foi chamado a 
assumir o cargo de diretor do Departamento de Exploração e Produção da Pe-
trobrás, no qual conduziu a descoberta e o desenvolvimento inicial do Pré-Sal.

EPÍLOGO

GUILHERME 
ESTRELLA,
A PETROBRÁS 
E O FUTURO
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A seguir, os trechos principais da entrevista, 
um documento que o autor pede licença para 
considerar o melhor epílogo para sua história 
da Petrobrás.

— O que foi que fizeram de pior contra a Pe-
trobrás?

— O consenso de Washington ...  E Fernando 
Henrique, como fiel cumpridor, não privatizou 
a Petrobrás, mas já introduziu esse espírito pri-
vatista. Quando nós assumimos a Petrobrás em 
2003, ela já era um fundo de investimentos... 
Eu não encontrei uma empresa de petróleo, eu 
encontrei um fundo de investimentos no setor 
petrolífero, uma coisa completamente diferen-
te. O fundo de investimentos é um banco.  

— Quer dizer que o governo Lula já recons-
truiu a Petrobrás uma vez?

— Inteiramente, (com) a descoberta do Pré 
Sal. Essencialmente foi uma decisão política, 
do governo Lula. Nós temos competência tec-
nológica e isso não é diferente do que aconte-
ce em outros lugares do mundo. Mas politica-
mente foi o governo do Lula que tomou essa 
decisão.

— Como é que o Lula deve começar a nova 
reconstrução da Petrobrás?

— Ponto inicial, começa pela interferência 
de um governo estrangeiro, que rompeu as 
leis do processo judicial, [interferência] que 
acabou na prisão de um brasileiro que vence-
ria as eleições de 2018.

— Esse foi o grande objetivo. Criminalizaram 
o governo, ilegalmente. Que houve corrup-
ção na Petrobrás, houve, mas transformaram 
aquele processo de punição dos culpados 
num processo de destruição de um governo 
que tinha como essência uma visão naciona-
lista do estado brasileiro. Muito bem... houve 
a eleição desse cara... considerar que isso não 
foi uma ruptura da institucionalidade brasilei-
ra é absolutamente ingênuo. Isso tudo tirou a 
legitimidade desse governo e do que ele está 
fazendo. 

— Algum dano foi irreversível ou o governo 
Lula tem como reverter?

— Eu ouço, inclusive de pessoas de esquer-
da, que foram atos jurídicos perfeitos...  Mas 
é um governo de ocupação estrangeira! Nada 
disso é ato jurídico perfeito. Há todas as con-
dições jurídicas e legais para nós retomarmos 
tudo. É isso que nós temos que perseguir, não 
adianta tentarmos conciliar. Sentar na mesa 
para discutir? Não, esse pessoal não nos cha-
mou para sentar na mesa e discutir.

— O Brasil está saindo de um governo de 
ocupação estrangeira, numa época em que 
a unipolaridade norte-americana está colap-
sando. Um Brasil independente e soberano 
vai ter influência decisiva no desenho do novo 
cenário multipolar. Uma coisa era 2003 [início 
do primeiro governo Lula], com a China ainda 
engatinhando. Outra coisa é agora, os Brics. 
Imagina, Índia, China, Brasil, Rússia e África do 
Sul. A evolução dos Brics vai depender do go-
verno brasileiro. 

— Se [fosse uma] eleição para administrar 
uma colônia ... Nós já somos uma colônia, com 
o Banco Central independente, o trabalhador 
sem leis de proteção, as nossas riquezas sendo 
entregues, a Petrobrás vendendo tudo, entre-
gando tudo, a Eletrobrás vendida, então, para 
governar isso sem mudar essa situação, então 
não vamos eleger um presidente, vamos esco-
lher o governador geral de uma colônia que 
vai ser o principal pilar de sustentação de um 
mundo unipolar norte-americano, europeu e 
japonês.

— Por onde o Lula poderia começar?

— Primeiro, através de decretos ... O governo 
modificou o poder do Estado brasileiro sobre 
a Petrobrás. Tem de ter decretos que anulem 
[isso] imediatamente e recomponham a força 
do governo brasileiro na condução da Petro-
brás.

— Segunda coisa, considerar as vendas, to-
das as vendas de ativos da Petrobrás como 
contrárias ao interesse nacional. Se necessário, 
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convocar plebiscitos, referendos revogatórios, 
para que o povo brasileiro decida reconstruir 
toda a Petrobrás, que foi vendida, gasodutos, 
campos de petróleo, refinarias, para que a Pe-
trobrás reassuma seu papel de um sistema in-
dustrial integrado. 

— Ah! O campo de Carcará foi comprado 
pela [estatal] Statoil norueguesa ... Pois eu 
estava no Iraque quando a Petrobrás desco-
briu o campo de Majnoon. O governo iraquia-
no nos chamou lá e avisou: olha, esse campo 
muito grande que vocês descobriram é de 
interesse nacional. Nós vamos tomar isso de 
volta. Vamos sentar na mesa apenas para ne-
gociar como vamos fazer isso. É isso que nós 
temos de fazer.

— Na área de exploração e produção, as prio-
ridades deveriam ser considerar, logo de es-
talo, que aquelas áreas consideradas estraté-
gicas passam ao regime de partilha, inclusive 
toda a área equatorial. Aquela área equatorial 
é uma área de segurança nacional. A ANP fez 
vários leilões e vendeu aquilo como conces-
são, mas tudo tem de ser recuperado.

— Para nos integrarmos no mundo multipo-
lar que se está formando, nós temos de ser 
um país inteiramente soberano sobre a nossa 
energia, a energia como um todo, seja petró-
leo, gás natural, nuclear, hidrelétrica, biocom-
bustíveis, eólica, foto voltaica, tudo isso tem 
de ser de gestão do Estado, porque isso é que 
garante nossa soberania e a nossa inserção so-
berana no mundo multipolar.

— Estamos num período de transição ener-
gética. A matriz energética mundial é 80/20, 
[ou seja] 80% de energias fósseis e 20% de 
energias renováveis. A matriz energética bra-
sileira é de 55% fosseis, 45% renováveis, já é 
uma matriz extremamente avançada. Quem 
tem de pagar a conta da transição energética 
não somos nós, são eles, que poluíram a at-
mosfera. Eles é que têm de assumir a principal 
responsabilidade. 

Agora, por exemplo, como a Rússia não está 
fornecendo gás à Alemanha, a Alemanha co-

meçou a consumir carvão barbaramente, com 
uma poluição atmosférica extremamente 
maior que a do petróleo.  Eles têm de assumir 
a responsabilidade maior nesse processo, mas 
nós temos de participar dele.

— Então é a produção a custo muito baixo 
do Pré-Sal brasileiro — e o Pré-Sal não tem só 
óleo, tem grande quantidade de gás rico em 
matéria prima de fertilizantes e de petroquí-
mica — que pode nos levar a prover energia 
barata para o desenvolvimento industrial bra-
sileiro e também, com essa energia barata, 
criar fundos que desenvolvam, com tecnolo-
gia brasileira, a utilização de energias alterna-
tivas, como a eólica, a energia fotovoltaica, os 
biocombustíveis. 

— É o petróleo do Pré-Sal que vai prover o 
fundamento e a base econômico-financei-
ra para nós melhorarmos ainda mais a nossa 
matriz energética. Nós somos a décima ter-
ceira economia mundial e estamos além do 
quinquagésimo lugar em consumo de ener-
gia per capita. E é o consumo de energia que 
baliza de qualidade de vida.

— Para o público jovem, preocupado com a 
sobrevivência do planeta, a Petrobrás recons-
truída pode ser a financiadora de uma revolu-
ção energética?

— Essa tem de ser nossa mensagem aos jo-
vens. Primeiro, que nós já temos uma matriz 
energética equilibrada. E em termos e recur-
sos, principalmente financeiros, [e ainda] pela 
produção do Pré-Sal brasileiro e pela recons-
trução do sistema integrado da Petrobrás, [nós 
poderemos] financiar a melhoria contínua de 
nossa matriz energética.

— Como o nosso consumo energético por 
habitante é muito baixo, nós temos de au-
mentá-lo muito, em termos de toneladas 
equivalentes de petróleo, nós temos de con-
sumir o equivalente a dez milhões de barris 
de petróleo por dia. Os Estados Unidos conso-
mem vinte. Nós não vamos chegar perto dos 
Estados Unidos, mas temos de aumentar nos-
so consumo energético intensamente. 
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— Uma vez eu disse isso a um pesquisador 
e ele respondeu que nós não temos inverno 
como o do Hemisfério Norte, que consome 
muita energia. Eu digo é, e você tem ar condi-
cionado em sua casa? Nós temos o calor, que 
gasta muito mais energia, porque produzir frio 
no calor gasta muito mais energia que produ-
zir calor no frio. Então nós temos de consumir 
o equivalente a dez milhões de barris de pe-
tróleo por dia. 

— Com os recursos provenientes do Pré-Sal, 
com o consumo no Brasil e com a exportação,  
é que  vamos conseguir o desenvolvimento 
científico e tecnológico das novas formas de 
energia renováveis, para que a gente construa 
uma sociedade grande consumidora de ener-
gia, mantendo a nossa matriz energética tão 
equilibrada quanto hoje, que é um exemplo 
mundial. O Pré-Sal vem a ser a saída para isso, 
não vem contra, vem a favor disso.

— O importante é manter o equilíbrio do 
balanço energético.  Nós temos hoje 55 e 45 
e os outros países têm 80 a 20. Então temos 
muito espaço para consumir mais petróleo. 
Podemos até diminuir, se nosso consumo de 
energia renovável crescer, porque nós somos o 
único país que tem potenciais de crescimento 
extraordinários em todas as formas de ener-
gia, eólica, fotovoltaica, biocombustíveis, inclu-
sive nuclear, somos o único país...  

— A nossa estadia aqui está na fase final, os 
jovens é que vão herdar... Como disse a biólo-
ga que mapeou o genoma brasileiro, nós te-
mos toda a humanidade conosco, essa é uma 
vantagem que temos em relação a outros po-
vos, etnicamente muito puros...  Então o Brasil 
tem um papel gigantesco para desenvolver no 
mundo a favor da humanidade. 

Curitiba, dezembro de 2022
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