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INTRODUÇÃO

O

Brasil se caracteriza por
ser um território onde é
possível, a partir do trabalho dos trabalhadores, gerar
muita riqueza.
Temos grande quantidade de
terras férteis e de minerais necessários para a produção das
mercadorias, temos aquíferos e
muitos rios com condições de gerar energia e abastecer a população, a indústria e o comércio. E
temos uma das maiores reservas
de petróleo do mundo, o Pré-sal,
que comprova a nossa grande
capacidade de gerar conhecimento e tecnologia própria.
Além disso, temos uma população
numerosa que trabalha, produz e consome muito do que produzimos no país.
E por fim, temos um parque industrial e
comercial de peso construído a partir do
árduo trabalho do nosso povo.
Toda esta potencialidade está em
permanente disputa. Alguns querem
usar tudo para enriquecer cada vez mais
e nunca dividir os frutos do trabalho com
democracia e igualdade. Outros querem
um país mais justo e igualitário, onde
nosso trabalho e a natureza (água, terra,
sol, petróleo, etc) sejam respeitados e cuidados para atingirmos um alto grau de
desenvolvimento humano com a adequada sustentabilidade ambiental.
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O estudo que apresentamos a seguir
traz várias informações sobre energia e
petróleo que nos ajudam a compreender
a grandeza do que significam. O objetivo é estimular a conscientização e a organização popular a fim de que façamos
de tudo para que o resultado do nosso
trabalho seja utilizado, principalmente,
para atender as demandas essenciais
da nossa vida, em especial a educação
e a saúde.
O petróleo e a energia são nossos e
para o bem de todo o povo brasileiro devem ser utilizados, respeitando o meio
ambiente e considerando a construção
de um mundo melhor para as gerações
futuras.

|| EM
EM DEFESA
DEFESA DA
DA PETROBRÁS
PETROBRÁS E
E DO
DO BRASIL
BRASIL

1. O PETRÓLEO
1.1. O QUE É E PARA QUE
SERVE?
O petróleo é a base natural mais importante para a produção dos combustíveis (óleo diesel, gasolina, querosene,
etc). E os combustíveis servem, antes de
tudo, para o transporte de mercadorias e
de pessoas.
Mas o petróleo serve também para a
fabricação de uma grande quantidade de
produtos que utilizamos. O plástico, por
exemplo, é feito de petróleo, os fertilizantes para a lavoura são feitos de petróleo,

a tinta, e tantos outros elementos também.
Calcula-se que mais de três mil produtos
tem em sua composição as bases do petróleo, que é usado também para a produção de energia elétrica nas chamadas
usinas termoelétricas.
Portanto, o petróleo é uma fonte de
energia fundamental para o funcionamento da atual sociedade. Pelas suas características, pode ser transportado com facilidade para longas distanciais e sendo um
recurso natural finito, cujo substituto ainda
não foi descoberto ou inventado, é um dos
produtos que tem o controle mais disputado em todo o mundo.
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1.2. ELE É CONHECIDO HÁ
MUITO TEMPO
Segundo a Enciclopédia Escolar Britannica, há cerca de quatro mil anos antes
de Cristo (A.C.), no Oriente Médio, o petróleo encontrado sob o solo já era utilizado.
O betume natural, que industrialmente é
um derivado do petróleo, era usado pelos
povos antigos do Egito, da Pérsia, da Mesopotâmia e da Judeia para pavimentar
estradas e para vedar paredes, além de
aquecer e iluminar as casas. Em 1271, o
Azerbaijão já produzia petróleo para comercializar. No século XIX, esse país perfurou o primeiro poço moderno de extração
de petróleo (no ano de 1846). O país era o
maior produtor de petróleo até o início do
século XX, e de lá saía mais da metade da
produção mundial.
O petróleo passou a ser utilizado em
maior escala a partir das relações sociais
desenvolvidas no modo de produção capitalista. Como o objetivo do capitalismo é
a reprodução e a acumulação do capital,
foi necessário propiciar as melhores condições possíveis para a ampliação da capacidade de trabalho e para o transporte,
tanto das mercadorias quanto da força de
trabalho.
Esta nova relação social é que produz
as condições para o desenvolvimento da
indústria e a utilização do petróleo, que é
mais eficiente para a produção e para o
transporte das mercadorias e da força de
trabalho.
Neste sentido, o uso do automóvel para
o transporte individual se consolida como
uma mercadoria fundamental para o capital e é amplamente difundida. E é através do uso do combustível nos motores
dos carros que a indústria do petróleo se
desenvolve de maneira extraordinária, fazendo destes capitalistas as pessoas mais
ricas do mundo, a exemplo da família estadunidense Rockfeller.
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1.3. ALGUMAS
CARACTERÍSTICAS
| O petróleo é um recurso estratégico. É o principal insumo energético
da atualidade e, sendo estrategicamente importante na economia,
é alvo de disputas mundiais.
| Sua indústria é de longa maturação e intensiva em capital, ou seja,
é necessário grande aporte de recursos iniciais para que se impulsione a produção do petróleo. Na
maioria das vezes, esta atividade é desenvolvida pelos Estados
nacionais, pelos bancos ou pelas
grandes empresas mundiais, e demora mais de cinco anos para dar
o resultado econômico pretendido.
| Do ponto de vista estratégico, o
petróleo é uma base natural rara,
não renovável, que não existe em
todos os lugares, e essencial para
a segurança e o bem estar de todos
os Estados nacionais. Não é uma
mercadoria simples, ela contribui
para determinar a hierarquia dos
países no cenário internacional.
| Quem controla a indústria do petróleo, suas fontes, a extração e os
recursos produzidos exerce muito
poder. Alguns estudos apontam a
questão energética como sendo a
segunda razão de conflitos na humanidade, superado apenas pelas
disputas pela água.

EM DEFESA DA PETROBRÁS E DO BRASIL

2. O PETRÓLEO NO MUNDO
PANORAMA MUNDIAL DO PETRÓLEO EM 2015

Pela tabela também
podemos observar que a
América do Norte, a Ásia e
a Europa tem a maior capacidade de refino e, portanto, controlam a indústria mundial do petróleo.

É por estas razões que
os representantes da indústria mundial do petróleo e os países mais ricos
Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo,
sempre mencionam em
anuário estatístico 2016.
seus documentos que nas relações intera tabela percebemos que a América
nacionais tem que se garantir a “segurando Norte e a Ásia (principalmente a
ça energética”. E nunca falam em “sobeChina e Japão), e mesmo a Europa
rania dos povos sobre os recursos energé(sem a Rússia), tem reservas menores do
ticos”, o que é bem diferente.
que o restante do mundo, e produzem meA segurança a que se referem é a
nos do que consomem. São, portanto, imgarantia de poderem acessar o petróleo
portadores de petróleo. Já o Oriente Médio
dos outros países. Para eles, esta segue a América do Sul possuem as maiores rerança deve ser garantida a qualquer
servas. Vale observar que nesta tabela não
preço, mesmo que seja através de gueré mensurada a quantidade de petróleo do
ras, como acontece atualmente no orienPré-sal, que aumentou muito as reservas do
te médio.
Brasil, como veremos mais adiante.

N

PELO PRÉ-SAL PARA EDUCAÇÃO, SAÚDE, EMPREGO E DIREITOS

|

7

3. O PETRÓLEO NO BRASIL
Na década de 1920, 96% do controle do
petróleo estava nas mãos das multinacionais, sendo que apenas a empresa
estadunidense Standard Oil (do grupo
Rockfeller) detinha 49% do controle.
O uso dos derivados de petróleo servia tanto para a iluminação como para o
abastecimento dos automóveis que tiveram seus primeiros exemplares importados desde o ano de 1893.
O grande domínio das multinacionais sobre o nosso petróleo passou a
ser denunciado na década de 1930,
trazendo a tona outros elementos,
como os da ameaça à “segurança nacional” ao constatar que o petróleo e
seus derivados, vistos como elementos
estratégicos para o desenvolvimento
nacional, estavam sob o controle de
empresas estrangeiras.

3.1. O INÍCIO DA EXPLORAÇÃO
A história do petróleo no Brasil é uma
história de constante superação de desafios. E é nesta condição histórica que se
registra a primeira perfuração de um poço
de petróleo no país. Foi entre 1892 e 1897,
no município de Bofete, em São Paulo. O
resultado foi a prospecção de dois barris
de petróleo.
Na época, o Brasil importava os derivados de petróleo e a disputa estava mais
voltada para o comércio desses derivados.

8
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O fato é que havia um grande questionamento nacional a respeito do papel
desempenhado pelas empresas estrangeiras no ramo do petróleo, suscitando cada
vez mais um sentimento de apelo nacional
ao tema.
O embate passava ainda pelo fato de
setores nacionalistas afirmarem que o
Brasil deveria investir mais na exploração do petróleo e que a existência desta
base natural seria comprovada. Desde
aquela época, os liberais e conservadores afirmavam que isto era uma ilusão
e que seria melhor deixar esta questão
nas mãos das grandes empresas multinacionais.

EM DEFESA DA PETROBRÁS E DO BRASIL

cluindo militares nacionalistas, a Petrobrás
se fortaleceu e proporcionou um enorme salto de qualidade na pesquisa, exploração e
desenvolvimento do petróleo. Sempre sendo
considerada um símbolo de luta nacional.
Os trabalhadores petroleiros ao longo de
sua história, em grande parte, herdam o sentimento de guardiões desta riqueza nacional.

3.2. A CAMPANHA “O
PETRÓLEO É NOSSO”
Com a perfuração de mais poços de
petróleo e a descoberta de algumas jazidas, se fortaleceu ainda mais o sentimento
de que o petróleo deveria estar sob controle do Estado brasileiro.
Assim foi lançada uma grande campanha popular na década de 1950 incentivando que o governo federal assumisse o controle sobre a exploração, o refino e a distribuição do petróleo no país. A campanha “O
petróleo é nosso” foi um longo embate, com
grande repercussão nacional e internacional e resultou no estabelecimento do monopólio nacional e na criação da Petrobrás
como uma empresa mista para explorar o
petróleo no Brasil. A fundação da Petrobrás
aconteceu no dia 3 de outubro de 1953.
Os que foram contra denunciavam que
o Estado brasileiro não teria competência para gerenciar e operar uma empresa
deste porte. As elites nacionais, os jornais
de circulação nacional, como O Estado de
São Paulo, e os representantes das grandes empresas estrangeiras faziam grande
propaganda contra a criação e funcionamento da Petrobrás. Já nos primeiros anos
de existência acusavam de corrupção e favorecimento na empresa.
Apesar disso, e com grande apoio da
esquerda e dos setores progressistas, in-

3.3. A TENTATIVA DE
PRIVATIZAÇÃO DURANTE
O GOVERNO DE FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO
Até 1997, o Brasil foi ampliando cada
vez mais o conhecimento na área do petróleo e a Petrobrás avançou sua atuação
principalmente em direção ao mar, onde
consolidou grande conhecimento tecnológico e descobriu as maiores bacias produtoras de petróleo.

No entanto, no período de avanço neoliberal
foi instituída uma lei que
quebrou o monopólio estatal sobre o petróleo e
permitiu que, através de
concessões,
empresas
internacionais pudessem
explorar no Brasil. Nesta época também
foram vendidas ações da Petrobrás para
o capital estrangeiro e nacional fazendo
com que a maioria das ações passasse
para as mãos de especuladores privados.
A tentativa final foi mudar o nome da
empresa para Petrobrax e privatizá-la. A
resistência de vários setores da sociedade
e, em especial uma greve dos petroleiros,
impediu a troca do nome e a privatização
total da empresa.

PELO PRÉ-SAL PARA EDUCAÇÃO, SAÚDE, EMPREGO E DIREITOS
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4. O BRASIL COM O PRÉ-SAL
do de expansão nas frentes de
pesquisas, indo para o litoral do
Espírito Santo e de São Paulo.
Mas a melhor notícia estava
por ser anunciada logo a seguir:
a descoberta de enormes reservas de petróleo na área denominada Pré-sal.

4.1. A AUTOSSUFICIÊNCIA EM
PETRÓLEO E A DESCOBERTA
DO PRÉ-SAL
Com a lei das concessões em vigor e
o setor de petróleo aberto à exploração
pelas empresas privadas, o Brasil produzia menos petróleo do que necessitava
para seu consumo. Este novo desafio só
foi superado em 2006, quando já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, após
a retomada de investimentos em novas
fronteiras de exploração de petróleo, foi
anunciado que o país já produzia tanto
petróleo quanto consumia, tornando-se
autossuficiente. Até 2003, a Petrobrás estava sendo preparada para ser privatizada e concentrava sua produção nos campos de petróleo da Bacia de Campos (Rio
de Janeiro). Após 2003, inicia-se um perío-

10
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Considerando as reservas
provadas em 2006, divididas pela
produção de petróleo neste ano,
haveria reservas para 19,4 anos.
Porém, somando 176 bilhões de
barris da área do Pré-sal, divididos pela produção de 2006, teríamos
petróleo para 178,4 anos. São 159 anos a
mais de produção do que havia antes da
descoberta do Pré-sal. Isto muda radicalmente o planejamento do setor.
Expectativa de petróleo no Brasil,
sem e com as reservas do Pré-sal:

Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do
Petróleo.

Com a descoberta das áreas no Pré-sal, o Brasil passa a ser um dos primeiros
países em reserva de petróleo e pode se
tornar um grande exportador do produto.
E até 2015 a produção de petróleo estava
aumentando significativamente, conforme
o gráfico seguinte.
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Vale ressaltar que já no ano de 2015 o
petróleo extraído da camada Pré-sal
correspondia a 31,5% da produção
total no país.

4.2. A LEI DA PARTILHA

Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do
Petróleo.

Os dados do gráfico indicam que houve um crescimento da produção anual
de petróleo de 2010 a 2015 da
ordem de 139.713.000 barris,
significando um aumento de
18,6%.

Com a descoberta de grande
quantidade de petróleo na camada
Pré-sal em 2006 houve a elaboração
de novas leis que preveem um novo
regime de contratação para explorar essas áreas. É a chamada Lei da
Partilha, que coloca a Petrobrás como
operadora única, com no mínimo 30% de
participação.

O segundo dado que chama
a atenção é que a produção em
terra diminuiu nesse período de
65.973.000 para 58.368.000 barris/ano, sendo a produção em
2015 11,5% menor do que foi em
2010. Enquanto isso, a produção no mar (sem Pré-sal) cresceu 21,5%, de 683.981.000 para
831.300.000 barris/ano.
Além da Lei da Partilha, foi criado um
Fundo Social que deverá usar parte dos
recursos do Pré-sal para investimentos na
educação, saúde, tecnologia e combate a
miséria. Também foi criada uma nova empresa estatal chamada PPSA para gerenciar os contratos da área do Pré-sal. Até
2015 este Fundo contava com mais de 8
bilhões de reais.

Quanto à extração no mar, o dado
mais significativo é que a produção na camada do Pré-sal aumentou rapidamente
de 16.317.000 em 2010 para 280.055.000
barris em 2015, um incremento de 1.700%.

Até o presente momento (novembro
de 2016) estas leis estão na fase inicial
de aplicação visto que a exploração nas
áreas do Pré-sal sob o regime da Lei da
Partilha apenas iniciou. No entanto, a
perspectiva é que a produção de petróleo
no Brasil seja cada vez maior nesta área.

PELO PRÉ-SAL PARA EDUCAÇÃO, SAÚDE, EMPREGO E DIREITOS
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Total do Fundo Social, de 2012 até 2015, em mil R$:

Onde os recursos
podem ser utilizados?
• No pagamento de dívidas com a União e suas
entidades;

Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo. Consolidação
das participações governamentais.

Posteriormente à criação destas leis, o governo federal decidiu que os royalties e as participações especiais dos contratos de comercialização declarados
a partir de 3 de dezembro de 2012 (que é um imposto cobrado na extração do petróleo) seriam utilizados
para investimento na educação (75%) e saúde (25%).
E também 50% do Fundo Social seria utilizado para
a educação até atingir o patamar exigido pelo Plano
Nacional de Educação para este fim.

• No custeio de despesas
com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na
educação básica pública em tempo integral,
inclusive as relativas ao
pagamento de salários
e outras verbas de natureza remuneratória a
profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.

A seguir apresentamos tabelas que indicam o valor de royalties e participações especiais que foram arrecadados entre 2011 e 2014, sendo que
em 2014 a soma dos dois já ultrapassava o montante de 35 bilhões de
reais por ano.
Royalties distribuídos entre 2011 a 2014 (em mil R$):

Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo.

Notas:
* Depósitos efetuados em função
de decisão judicial

12
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** Fundo a ser distribuído entre todos os
estados, territórios e municípios
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Distribuição da participação especial sobre a produção de petróleo e de gás natural, segundo beneficiários, de 2011 a 2014:

Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo.

Notas:
*Reais em valores correntes | **Foi utilizado regime de caixa na elaboração da tabela
Outra importante modificação realizada nos últimos 12 anos no Brasil foi o estabelecimento de normas para que a Petrobrás priorizasse a produção e compra dos

equipamentos para indústria do petróleo
no próprio país. É o chamado conteúdo local, que alavancou o número de empregos
em diversas regiões do país.

Rodadas de concessão realizadas de 1999 a 2013
e percentuais atribuídos ao conteúdo local:

Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo.
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Até o momento nenhuma empresa estrangeira que explora o petróleo no Brasil
comprou equipamentos no país ou encomendou a produção aqui. Esta é a importância do estabelecimento de
normas para que a Petrobrás
priorize a produção e compra
dos equipamentos para indústria do petróleo no próprio país,
criando milhares de empregos,
gerando renda e desenvolvendo a indústria nacional.
Sendo responsável por
90% de todo petróleo produzido no país, a Petrobrás é a única empresa que tem suas encomendas direcionadas para
as empresas nacionais.

O gráfico a seguir demonstra a importância da participação da Petrobrás como
empresa produtora de petróleo em nosso
país.

Fonte: Elaboração a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo.

Receitas e despesas da Petrobrás entre 2011 e 2015, em milhões de R$:

Fonte: Elaboração a partir de dados da Petrobrás.

Os dados acima revelam a grandeza dos valores quando
referidos à questão do petróleo no Brasil e como aumentado, ano a ano. Se compararmos as receitas do ano de 2011
com as do ano de 2015, observamos um aumento no volume de vendas de produtos e serviços da ordem de
R$ 102.018.000.000,00 (cento e dois bilhões e
dezoito milhões de reais), o que significa um incremento de 33% sobre
o valor inicial, muito acima de qualquer índice de crescimento econômico verificado no país. Isso é comparável ao crescimento médio da
China no último período, o país do
mundo com maior crescimento.

14
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Ao observarmos o conjunto dos números que apresentamos
nas tabelas, podemos fazer algumas afirmações:
1) A produção de petróleo no Brasil aumentou significativamente e a Petrobrás se mantém como a maior empresa,
sendo responsável por cerca de 90% da produção nacional;

2) O maior aumento da produção no Brasil se deu na área do
Pré-sal;
3) Houve um significativo aumento do volume de recursos movimentados pela indústria nacional do petróleo, cujo maior
referente econômico certamente foi a Petrobrás;

4) É extremamente notável o volume (e o aumento) de recursos
na aquisição de insumos de terceiros por parte da Petrobrás. O
aumento mais expressivo de valor ocorreu no ano de 2014. De
2011 a 2014 as despesas com insumos adquiridos de terceiros
aumentaram mais de 75%;
PELO PRÉ-SAL PARA EDUCAÇÃO, SAÚDE, EMPREGO E DIREITOS
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5) Houve aumento nos valores atribuídos aos trabalhadores
do sistema, indicando uma melhoria nas condições de vida
da categoria dos petroleiros;

6) Em comparação com o ano de 2006, praticamente se mantiveram, em termos percentuais, os valores dos tributos sobre o valor adicionado distribuídos para as entidades governamentais. Em 2006 os tributos correspondiam a 60%
do valor adicionado, em 2012 e 2013, estavam em 58%;
7) Houve aumento no pagamento de juros e afretamentos, o
que indica incremento de dívidas contraídas pela empresa;
8) Houve diminuição em termos percentuais na distribuição
de valores aos acionistas.

Todos os estudos apontam para a total viabilidade da exploração do petróleo,
mesmo que neste momento os preços tenham baixado para em torno de 50 dólares o barril.

tem projeto de lei no Senado Federal para
modificar parte da Lei da Partilha tirando
a Petrobrás como operadora única, o que
certamente favorecerá as multinacionais
do petróleo.

Quanto maior for o preço e maior a
produção, mais recursos estarão em disputa. E esta disputa é tão acirrada que já

O fato é que, com a descoberta do Pré-sal, as disputas ficaram cada vez mais intensas e profundas em nosso país.
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5. AS DISPUTAS INTERNACIONAIS
5.1. UM CONFLITO MUNDIAL
PELA ENERGIA
No mundo inteiro, a política externa
dos Estados Unidos tem como principal
foco o controle político dos países dotados
de valiosas reservas de energia, em especial o petróleo.
E os principais conflitos do momento estão em países abundantes nessa riqueza.
O Iraque é dono da terceira maior reserva
petrolífera do planeta e vive em constante
ameaça de invasão pelos Estados Unidos
que pressiona também a Rússia ao não
aceitar que o governo russo de Vladimir
Putin adote uma linha de conduta soberana na cena internacional e na gestão dos
recursos do país, entre os quais se destacam o petróleo e o gás natural.

Também o Irã, outro grande produtor
mundial de petróleo, há 35 anos é alvo do
forte assédio das potências imperialistas.
E para aplicar sanções econômicas, os
Estados Unidos inventaram uma mentira
sobre o programa nuclear iraniano, com
base em acusações sem provas.
E, aqui na América do Sul, assistimos
a uma campanha feroz contra o governo
popular venezuelano, que enfrenta constantes ofensivas golpistas da direita. Desde a morte do presidente Hugo Chávez, os
Estados Unidos e a burguesia local estão
tentando, por todos os meios, dar fim ao
processo de mudanças conhecido como
Revolução Bolivariana. Querem derrubar
o governo legítimo do presidente Nicolás
Maduro para colocar as mãos, novamente,
no imenso tesouro da Venezuela: a maior
reserva mundial de petróleo.

PELO PRÉ-SAL PARA EDUCAÇÃO, SAÚDE, EMPREGO E DIREITOS
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Nesse cenário, entende-se a cobiça que o Pré-sal brasileiro desperta na cabeça dos estrategistas
de Washington e nas empresas
multinacionais de petróleo, quase todas estadunidenses ou europeias. Graças ao nosso Pré-sal, a
maior descoberta petrolífera das
últimas décadas, a Petrobrás se
tornou uma peça central no tabuleiro mundial da energia.

5.2. A SITUAÇÃO DAS GRANDES
MULTINACIONAIS DO
PETRÓLEO
Se por um lado a Petrobrás vem aumentando significativamente sua produção e,
consequentemente, o volume dos recursos,
muitas das grandes multinacionais no mesmo
período diminuíram suas taxas de lucro, conforme demonstramos nos gráficos a seguir.

Lucro líquido das principais petroleiras do mundo – 2011 a 2015.
Valores em US$ bilhões:

A diminuição da lucratividade dessas grandes empresas
multinacionais indica que elas
reagirão de alguma forma para
recuperarem suas taxas de lucro.
Reação que se dá num momento
em que o sistema capitalista está
com suas médias de crescimento muito baixas. Se as médias
de crescimento econômico estão
baixas e elas querem aumentar
seus lucros, vislumbram-se disputas muito grandes, como apontamos acima.
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6. O PERIGO DAS PRIVATIZAÇÕES

N

a atualidade, um dos grandes debates nacionais é quem deve gerenciar
os recursos do país e, a partir deste
gerenciamento, direcionar os resultados.

Os setores populares, sindicais e progressistas do país sempre defenderam
que as riquezas nacionais devem estar
sob domínio do Estado brasileiro e com controle popular
para evitar desvios e para que
os recursos sejam aplicados nas
áreas sociais como saúde, educação, geração de emprego e infra estrutura necessária para que
o povo brasileiro, de fato, usufrua
do resultado daquilo que é público,
que é patrimônio da nação.
Já os setores conservadores e liberais
sempre defenderam que estas riquezas

devem ser entregues para a iniciativa privada, afirmando que são mais eficientes
na gestão dos negócios. Uma desculpa
para justificar a exploração e o enriquecimento empresarial.
Com a política neoliberal implantada
no Brasil na década de 90 muitas empresas foram privatizadas. E agora
podemos ter uma visão do que
ocorreu nos últimos anos.
Citamos o grave crime praticado pela Samarco (Vale e BHP
Billiton) com o estouro da barragem de Fundão, em Mariana (MG),
que resultou em dezenas de mortos
e a total destruição do Rio Doce. Esse
crime é um dos resultados da privatização
e da ganancia das grandes empresas em
aumentar cada vez mais o seu lucro.
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Com a privatização, veja o que aconteceu no setor elétrico.
A) O PREÇO DA LUZ
AUMENTOU MUITO:
No Brasil, o custo para produzir energia elétrica nas usinas é um dos mais
baixos do mundo, porque a principal
fonte para geração é a água (hidroeletricidade), porém com a privatização
passamos a pagar um dos preços mais
altos do mundo.
Antes da privatização, a tarifa cobrada era pelo preço de custo,
acrescido de um lucro médio. Quando o capital internacional passou
a controlar a energia elétrica, ela

se transfomou em uma mercadoria
(commodity) com preço internacional, e tivemos que pagar um preço
semelhante ao preço pago em países
onde a energia é gerada por usinas
térmicas, movidas à base de carvão,
petróleo, gás e energia nuclear. Desta forma, as empresas passaram a
ter lucros extraordinários.
Para não deixar o lucro cair, as empresa passaram a ter direito a quatro
tipos de aumentos: reajuste anual, revisão periódica, revisão extraordinária e
recentemente foi aprovado o sistema de
bandeiras tarifárias (vermelha, amarela e verde).

Aumentos nas tarifas de energia elétrica para consumidores residenciais:

Fonte: Elaboração a partir dos dados da ANEEL.

Notas: *Revisão Tarifária Extraordinária (RTE)
**Reajuste Anual (RA)

Fonte: Elaboração
a partir dos dados
da ANEEL.
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B) CRIARAM DOIS TIPOS DE
TARIFAS PARA GARANTIR
BENEFÍCIOS MAIORES AOS
MAIS RICOS:
Há muita diferença de preço pago
pelo povo e o preço e as grandes empresas: os consumidores foram divididos em consumidores cativos (povo/residências, pequenas indústrias e pontos comerciais) e consumidores livres
(grandes consumidores industriais).
Enquanto aos consumidores cativos
é cobrada as tarifas mais altas do mundo, as grandes empresas (Samarco,
Vale, Alcoa, Votorantim, Gerdau,...) recebem energia ao preço de custo. Veja
o exemplo abaixo:
Consumidores Cativos - RESIDÊNCIAS (média nacional com impostos):
R$ 652,24/1.000 kWh
Consumidores Livres: SAMARCO
(Vale/BHP Billiton): R$ 127,00/1.000 kWh

C) DIMINUIU O NÚMERO
DE TRABALHADORES E
AUMENTA A
EXPLORAÇÃO:
As empresas privatizadas diminuíram o número de trabalhadores
através de demissões e precarizaram
as relações de trabalho através das
terceirizações, aumento de jornada e
intensificação do trabalho e redução
dos salários e dos direitos dos trabalhadores.
Em consequência, a exploração
aumentou brutalmente, assim como as
mortes e acidentes de trabalho entre
os trabalhadores do setor de energia.
Outras consequências foram os aumentos frequentes nas contas de luz,
a diminuição na qualidade da energia
oferecida, aumento das violações e negação dos direitos dos trabalhadores
e atingidos por barragens.
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D) O ESTADO E OS GOVERNOS
ASSEGURAM O LUCRO DAS
EMPRESAS E COBRAM
IMPOSTO ALTO DOS
TRABALHADORES:
Com a privatização, foram
criadas leis e instituições de Estado, como a Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), que
protegem e garantem o lucro das
empresas e ao mesmo tempo prejudicam o povo.
Nas contas de luz, os trabalhadores pagam vários impostos
e taxas, enquanto os grandes
empresários são isentos. O mais
caro deles é o ICMS cobrado
pelos governos estaduais que chega a 30%, em
média. Outras taxas também são cobradas e na
maioria retorna para as próprias empresas.

Fonte: Elaboração a partir das informações
do Tribunal de Contas da União, 2014.

Lucro líquido das principais empresas
de energia elétrica (em milhões de R$):

E) OS LUCROS
SÃO ABUSIVOS:
Com o aumento no
preço da luz, os lucros
passaram ser enormes. E pior é que tudo
vai para fora do país.
Ou seja, usam nossa
água, nossos rios, nós
é quem pagamos a
conta e o lucro obtido
é praticamente todo
enviado para as matrizes das empresas
fora do Brasil. Vejam
os exemplos ao lado.

Fonte: Elaboração a partir dos dados
da ANEEL (NT 038/2015) e dos relatórios financeiros das empresas.
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F) EMPRESAS PRIVADAS
COBRAM MAIS CARO QUE
AS ESTATAIS:
No exemplo abaixo é possível perceber que a Eletrobrás vende a energia
de suas usinas hidrelétricas por valores
bem menores que empresas privadas.

G) A ENERGIA PASSOU
PARA O CONTROLE DAS
MULTINACIONAIS:
Ao privatizar, as empresas multinacionais e bancos mundiais se apropriaram de grande parte da energia
do povo brasileiro. Atualmente nossa
energia é controlada pelo capital
internacional e portanto, o país
perde sua soberania.
Quem fica dono do rio, das
usinas, das linhas de transmissão, das distribuidoras e de todo
o lucro são os consórcios de grandes empresas de capital nacional
e internacional. Elas se dividem
em muitas empresas e muitas unidades de negócio para burlar as
leis, sonegar e obter o máximo de
lucro. Isso também é uma estratégia para dividir os trabalhadores
para que tenham menos força e
menos capacidade de lutar por
seus direitos.
Veja na próxima página o organograma da
empresa franco-belga
Engie (antiga GDF
SUEZ), e como ela
se divide em dezenas de empresas
menores.
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ORGANOGRAMA DA EMPRESA FRANCO-BELGA ENGIE (ANTIGA GDF SUEZ)

Se a água e os rios são do Brasil,
quem faz as obras são os brasileiros,
quem financia é o governo brasileiro
e quem paga a conta são os brasileiros, para onde vai a riqueza gerada?
Quanto deste dinheiro é reinvestido em
saúde e educação?
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É isso que queremos que
aconteça com o resultado do
trabalho dos trabalhadores
brasileiros com a água, a
energia e o petróleo no Brasil?
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7. SETOR ELÉTRICO E PETRÓLEO
NO MESMO CAMINHO?

B

aseado no que já ocorreu no setor elétrico nacional, alertamos
para ao menos cinco grandes perigos que rondam a indústria
do petróleo em nosso país e que, se ocorrerem, certamente não
permitirão que os resultados econômicos obtidos possam ser usados
para a educação, saúde, emprego e direitos.

A) Tentarão, de todas as formas, entregar as reservas do Pré-sal para as grandes empresas privadas, retirando da Petrobrás o controle sobre esta valiosíssima base natural.
B) Tentarão, de todas as formas, dividir e privatizar a Petrobrás, total ou parcialmente, como fizeram no setor elétrico nacional.
C) Procurarão comprar os bens e equipamentos para a indústria do petróleo fora do Brasil, justificando compra
pelo menor preço. Com isso irá reduzir o número dos empregos no país e destruir a indústria naval e a política do
conteúdo local.
D) Daqui a pouco vão começar a dizer que o dinheiro que
fica para os governos (federal, estaduais e municipais)
através dos royalties, compensações financeiras e outros impostos, estão sendo mal gastos e tentarão diminuir a distribuição destes recursos, deixando ainda mais
dinheiro na mão das empresas privadas.
E) Irão atacar as trabalhadoras e trabalhadores petroleiros, precarizando o trabalho, demitindo, tirando direitos, aumentando assim o grau de exploração sobre os
trabalhadores.
Tudo isso fizeram com a privatização no setor elétrico. Hoje o povo
todo paga a conta, e certamente querem fazer no setor do petróleo.
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8. DESAFIOS DA NOVA REALIDADE

P

ercebemos que a realidade brasileira
no setor de petróleo mudou muito a
partir da descoberta do Pré-sal. Há um
grande potencial de produção de riquezas
no setor do petróleo e energia no Brasil e
são várias as disputas que se colocam neste
momento.

o conflito entre os interesses do capitalismo global, ávido pelo controle dos recursos naturais mais valiosos do planeta, e
a resistência dos povos, em luta para preservar suas riquezas e utilizá-las, soberanamente, em favor do desenvolvimento
econômico e social.

A defesa do nosso patrimônio público,
assim, é uma tarefa que se insere numa
disputa muito mais ampla. Essa disputa é

Elencamos a seguir, alguns dos nossos principais desafios que teremos que
construir:
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A. Estes recursos devem permanecer sob controle do Brasil e
destinados para investimento em educação, saúde e emprego. Caso contrário, as grandes empresas privadas ficarão
de donas destas riquezas e mandarão todo o dinheiro arrecadado para seus países de origem, a exemplo do que ocorre no setor elétrico.
B. O Brasil deverá manter a Petrobrás como operadora única
do Pré-sal para ter controle sobre a produção do petróleo
ou ficará sem controle, como acontece no regime de concessões.
C. Os recursos deverão ser aplicados pelos municípios, estados e União de fato nos objetivos determinados, especialmente na educação e saúde.
D. O povo brasileiro deve participar, exigir e fiscalizar para
que estes recursos sejam aplicados de forma adequada.
E. O incentivo para a produção e a compra dos equipamentos,
navios e plataformas deverão continuar sendo para as empresas brasileiras. Caso contrário, as empresas poderão
comprar fora do país, gerando empregos e renda em outros
locais do mundo ao invés daqui.
F. Devemos ter políticas de uso racional, diminuir o consumo, o
desperdício, para que esta base natural seja utilizada para
alcançar o mais alto grau de desenvolvimento humano com
a adequada sustentabilidade ambiental.
G. Que as riquezas hoje existentes e que podemos utilizar sirvam para nós e para as gerações futuras.
São muitos os desafios colocados, nós acreditamos que só a organização e luta do povo brasileiro poderá dar as respostas adequadas.

Convocamos a todos e todas para lutarmos muito
pela soberania nacional, em defesa das nossas riquezas
e recursos, garantindo a energia e petróleo para
educação, saúde, emprego e direitos.

PELO PRÉ-SAL
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E DIREITOS
PELO PRÉ-SAL
PARA EDUCAÇÃO,
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9. QUESTÕES PARA DEBATE
1. Como a riqueza produzida pelo trabalho dos trabalhadores no petróleo pode ajudar a superar os problemas do povo brasileiro?
2. Qual a sinalização que a privatização do setor elétrico aponta para o setor de petróleo?
3. Qual a importância de saber, julgar o que acontece e
tomar posição sobre os fatos?
4. Que lutas conjuntas podemos desenvolver para disputar o controle e destinação desta riqueza?
5. Como se organizar para esta grande luta em defesa
da nossa pátria?
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REALIZAÇÃO:

Plataforma Operária e Camponesa da Energia
Federação Única dos Petroleiros (FUP) | Federação Nacional dos Urbanitários (FNU)
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (FISENGE)
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) | Sindieletro MG
STIU-DF | SINDUR-RO | Sinergia CUT | Federação Regional dos Urbanitários do
Nordeste (FRUNE) | Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas
do Estado de São Paulo (FTIUESP) | Intercel | Intersul
Senge PR | Senge RJ | Senge BA | Levante Popular da Juventude (LPJ)
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) | Movimento Sem Terra (MST)
Movimento Camponês Popular (MCP)

