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RESUMO 

 

A energia é hoje um fator central e estratégica na vida da humanidade, e ganha ainda mais 

centralidade neste momento de crise econômica. Das atuais fontes utilizadas, todas 

colocadas sempre em questão por problemas sociais, ambientais ou econômicos que 

geram, porém sempre defendidas pelos que querem retomar as taxas de acumulação do 

capital, o petróleo é uma das principais. No mundo sem dúvida o petróleo é hoje uma fonte 

de energia muito importante e intensamente disputada. As últimas invasões mundiais e 

massacre contra os povos, patrocinadas principalmente pelos Estados Unidos da América 

visam o controle das fontes de petróleo, em especial no Oriente Médio. No Brasil a 

exploração deste mineral inicia junto com uma grande luta de nosso povo afirmando que 

“O petróleo é nosso”, com a criação de uma importante empresa a Petrobras e do 

monopólio estatal. A partir dos anos 90, período neoliberal, esta configuração legal foi 

alterada abrindo-se a possibilidade de exploração por empresas privadas, que passam a 

serem donas do petróleo que conseguirem extrair em território brasileiro. A ascensão de 

um governo de composição neodesenvolvimentista, a partir de 2002, a descoberta do Pré-

sal em 2006, traz à tona o debate sobre o destino desta importante riqueza, criando as 

condições para a aprovação de um novo marco legal para o pré-sal. A partir de 2006 

percebe-se um grande movimento desta indústria, e em especial da Petrobras, que 

consolida o Brasil como país em boas condições para o seu desenvolvimento. Neste estudo 

investigamos, na atualidade, esta poderosa indústria do petróleo, as grandes disputas sob o 

ponto de vista da luta de classes, e indicamos territórios onde, em tendência, podem se 

aprofundar as disputas no próximo período, compreendendo a dinâmica destas disputas 

como parte de uma luta constante. 

 

Palavras-chave: Energia. Petróleo. Território. Pré-sal. Disputas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Energy is today a main strategic factor in human life, which within this moment of 

economic crisis turns even more central. From the energy sources used today – which is 

debated due its generation of social, environmental or economic problems – but, which is 

always defended by those who are willing to retake its rate of capital accumulation – which 

for petrol is one of the main source for it. Petrol is today, without doubt, one of the most 

important source of energy in the world which is highly disputed. The recent world 

invasions and massacres against the people sponsored manly by United States of America 

targets the control over the petrol sources, especially those in the Middle East.  

In Brazil the exploitation of this mineral starts with a big struggle “The oil is ours”, with 

the creation of an important company, Petrobras and of state monopoly. During the 

nineties, period of neoliberalism, this legal configuration has changed and opened for the 

open exploitation of private companies. This meant that the companies that exploited the 

oil were owners of the reserves. With the change to a “neo-developmental” government in 

2002 and the discovery of Petrobras of new petrol reserves, called “pre-salt” in 2006, 

generated the debate on the destination of this important wealth, creating conditions for the 

approval of a new legal framework for the exploitation of the pre-salt. From 2006 we can 

see a big move in the industry, especially in Petrobras, which consolidates in Brazil a good 

condition for the development of this industry. In this study we investigate, today, this 

powerful oil industry, the major disputes from the point of view of the class struggle, and 

indicate areas where there is a tendency to deepen disputes in the coming period, 

understanding the dynamics of these disputes as a constant struggle. 

 

Keywords: Energy. Petrol. Territory. Pre-salt. Disputes.   



 
 

RESUMEN 

 

La energía es hoy un factor central y estratégico en la vida de la humanidad, cuya 

centralidad aún se torna más fuerte en este momento de crisis económica. El petróleo se 

encuentra entre las principales fuentes energéticas actualmente cuestionadas en función de 

los problemas sociales, ambientales y económicos que generan, pero que sin embargo son 

defendidas siempre por quienes quieren retomar los niveles de acumulación de capital. En 

el mundo sin duda el petróleo es hoy una fuente de energía muy importante y en intensa 

disputa. Las últimas invasiones mundiales y masacres contra los pueblos, patrocinadas 

principalmente por los Estados Unidos de América, visan el control de las fuentes de 

petróleo, en especial en Oriente Medio. En Brasil, la explotación de este mineral se inicia 

junto con una gran lucha de nuestro pueblo afirmando que “El petróleo es nuestro”, con la 

creación de una importante empresa, la Petrobras y del monopolio estatal. A partir de los 

años 90, periodo neoliberal, esta configuración legal es alterada, y la posibilidad de 

explotación se abre para las empresas privadas, que pasan a ser dueñas del petróleo que 

consigan extraer del territorio brasileño. La ascensión de un gobierno de composición 

neodesarrollista, a partir de 2002, el descubrimiento del pre-sal en 2006, abre el debate 

sobre el destino de esta importante riqueza, creando las condiciones para la aprobación de 

un nuevo marco legal para el pre-sal. A partir de 2006 se percibe un gran movimiento en 

esta industria, y en especial de la Petrobras, que consolida a Brasil como país para su 

desarrollo. En este estudio investigaremos en la actualidad esta poderosa industria del 

petróleo, las grandes disputas desde el punto de vista de la lucha de clases e indicaremos 

territorios en los que la tendencia es que estas disputas se intensifiquen en el próximo 

periodo, comprehendiendo la dinámica de estas disputas como parte de una lucha 

constante. 

 

Palabras clave: Energía. Petróleo. Territorio. Pre-sal. Disputas.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

As diversas fontes para a produção de energia são muito disputadas na atual 

sociedade. Na sociedade capitalista, a energia é vista como elemento que possibilita a 

ampliação da capacidade de trabalho dos trabalhadores e consequentemente o aumento na 

geração da mais-valia. Essa é a noção de energia sob a qual efetivamente vivemos, nascida 

a partir da relação social de fato existente. Se para a manutenção dessa relação social é 

fundamental a reprodução e acumulação do capital, o domínio das diversas fontes de 

energia será sempre ponto central para a manutenção do sistema. 

O petróleo atualmente é a principal fonte de energia no mundo, utilizado tanto na 

produção como no transporte das mercadorias. Nas atuais condições é, portanto, um 

energético vital para a humanidade. Além de ser uma fonte fundamental de energia para a 

produção e transporte, o petróleo é também insumo para a produção de uma infinidade de 

mercadorias utilizadas amplamente. São derivados do petróleo os plásticos, as tintas e 

tantos outros produtos que alguns autores estimam em mais de três mil. 

Esse elemento, produzido pela natureza, que no decorrer do trabalho chamamos de 

base natural, é desigualmente distribuído no mundo. Há hoje reconhecimento de grandes 

reservas no Oriente Médio, na América do Sul, na Rússia e no Canadá, com a Venezuela e 

a Arábia Saudita sendo os dois países com maiores reservas já provada. Entretanto, os 

locais com grandes reservas não coincidem com os locais que hoje são os maiores 

consumidores, sendo os Estados Unidos, China e a Europa as zonas geográficas mais 

dependentes do recurso. Além disso, são também as que possuem a maior capacidade de 

industrialização e de refino do petróleo, dominando, por conseguinte a indústria mundial. 

Como se pode prever facilmente a partir desse fato, enquanto elemento tão central 

na economia mundial, o petróleo é alvo de disputas intensas. Há disputas entre as empresas 

petrolíferas privadas, entre os países detentores de reservas e os países de alto consumo; há 

disputas entre as empresas privadas e os Estados nacionais com suas empresas estatais; há 

disputas entre os capitalistas e os trabalhadores pela distribuição dos resultados da 

produção. O limite para tais disputas é a guerra, cujo exemplo mais recente acarretou 

invasão do Iraque pelos Estados Unidos.  

O local que possuir grande reserva de petróleo, sem dúvida, estará neste nível de 

disputa. Isso implicará guerras? Não sabemos. O que a história seguramente demonstra, é 

que as disputas se acirram, se aprofundam. O trabalho que aqui apresentamos, resultado de 

estudo e de pesquisa realizados, nos incita a pensar em qual momento de acirramento da 
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disputa se encontra o Brasil, ao descobrir recentemente uma grande reserva petrolífera na 

camada pré-sal.  

Nossa inquietude ao estudar e descrever neste trabalho esse tema tem dois sentidos. 

Em primeiro lugar, tivemos a intenção de analisar a situação a partir do contexto histórico, 

verificando no desenvolvimento da indústria do petróleo elementos da tal disputa e 

contribuindo, portanto, para a produção acadêmica de conhecimento na área. Em segundo 

lugar, buscamos atender uma demanda coletiva desenvolvida por meio do trabalho no 

Movimento dos Atingidos por Barragens, que decidiu no último período aprofundar o 

conhecimento nesse campo, especialmente desde nossa participação na Plataforma 

Operário e Camponesa da Energia (fator de articulação entre atingidos por barragens, 

petroleiros, engenheiros e eletricitários, que encontram no tema energia um elemento 

aglutinador, permitindo elaborar análises e propor princípios de um projeto energético 

popular para o Brasil). 

Desenvolvemos nosso trabalho sempre articulando questões nacionais e 

internacionais, com base na bibliografia pesquisada, em nossa participação em diversos 

debates e eventos sobre o tema, bem como em algumas entrevistas realizadas. 

Entrevistamos durante o trabalho professores universitários, engenheiros, dirigentes 

sindicais, gerentes da Agencia Nacional de Energia, assim como lemos várias entrevistas 

de diretores e ex-diretores da Petrobras. Citamos algumas entrevistas no trabalho, outras 

utilizamos somente para formulação do conteúdo. Alguns entrevistados não quiseram 

gravar a entrevista. 

No decorrer do estudo participamos das reuniões periódicas de um grupo, chamado 

Grupo de Energia, que reúne militantes sociais e sindicais, professores universitários e 

educadores populares. Nele debatíamos os temas energia e petróleo, aprofundando 

questões e formulando propostas para estudos e atividades. 

Além da Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros no ano de 2015, 

participamos também na condição de palestrante de atividades junto ao Sindicato 

Unificado dos Petroleiros de São Paulo, com destaque para o seminário nacional que tratou 

da questão energética, petróleo, educação e indústria no Brasil. No âmbito internacional, 

acompanhamos encontro do Foro Latino-Americano e Caribenho dos Trabalhadores da 

Energia na Venezuela, que reuniu representantes de entidades de dez países. 

Acompanhamos também um Seminário Internacional da Plataforma Operária e Camponesa 

da Energia, de que participaram representantes do Brasil, Venezuela, Colômbia, Argentina 

e Costa Rica. 
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Todas essas atividades serviram para que pudéssemos colher subsídios para esta 

dissertação.  

No que toca à fundamentação, utilizamos, ao dissertar sobre o tema, várias 

referências teórico-conceituais como: mais-valia, acumulação por espoliação, território, 

trabalho, valor social, contradição, que nos ajudam clarear as interpretações realizadas. 

Nesse sentido, consultamos uma vasta bibliografia, com destaque para David Harvey, 

Dorival Gonçalves, Igor Fuser, Ildo Sauer, Lizett Suárez, Ana Machado, Caio Prado 

Junior, Haesbaert da Costa, Dias e Quagliano, que serviram para o resgate teórico 

conceitual e histórico realizado nesta dissertação. Também acessamos documentos do 

Governo Federal, da Petrobras e da Agência Nacional de Petróleo, fontes que contribuíram 

bastante para a coleta de dados.  

Ao desenvolver a pesquisa fomos construindo três capítulos. No primeiro capítulo 

realizamos um resgate histórico da questão do petróleo no Brasil, procurando compreender 

e dar ênfase às disputas que aconteceram ao longo da história. Procuramos resgatar, nesse 

sentido, elementos que cobrem um arco de tempo abrangendo desde o final do período 

imperial, no final dos anos 1800, até o período neoliberal dos anos 1990.  No segundo 

capítulo abordamos o período da descoberta do pré-sal, verificando que, entre os anos 

2006 a 2010 em especial, as forças neodesenvolvimentistas gozavam no Brasil de um forte 

respaldo popular, que se acentuaria com a descoberta da grande reserva petrolífera e 

proporcionaria condições para alteração na legislação nacional, instituindo a Lei da 

Partilha e o Fundo Social. No terceiro capítulo, finalmente, buscamos verificar o período 

seguinte à aprovação das novas leis, no qual elas já se materializam e produzem 

consequências para o Brasil.  

De modo geral, foi de nosso interesse expor informações sobre o desenvolvimento 

da indústria do petróleo, em especial da Petrobras, que detém 92% da produção do petróleo 

nacional. Em meio ao processo de estudos, verificamos que nesse período há um forte 

crescimento da indústria do petróleo no país, e da Petrobras em especial, o que, em nossa 

compreensão, compõem um fator central para precipitar um novo contexto mais profundo 

de disputas. 

Dito de outra maneira, o Brasil, com a possibilidade de possuir em seu território 

176 bilhões de barris de petróleo, com um razoável mercado interno, com uma empresa 

mista detentora de grande conhecimento tecnológico, com uma força de trabalho 

qualificada e altamente produtiva, com possibilidade de se tornar um exportador de 

petróleo, tende a ser alvo ainda maior dos grandes interesses do capital mundial. 
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Visualizando esse aprofundamento das disputas na indústria do petróleo, ao final do 

trabalho elencamos cinco pontos que entendemos passíveis de se tornarem “territórios em 

disputa” nos próximos anos. Entendemos que existem muitos outros pontos que serão 

motivo de disputa, porém elencamos esses cinco na tentativa de apontar, em tendência, o 

que nos parece ser o mais significativo a se observar no futuro. 

Assim como desenvolvemos ações práticas durante o tempo em que fomos 

produzindo esta pesquisa, faz parte do nosso desejo que este trabalho sirva como base 

mínima, para que principalmente as organizações de trabalhadores e os setores 

progressistas e de esquerda de nosso país possam, com nossa humilde contribuição, se 

prepararem para os embates em nosso país, que prevemos serem mais acirrados no 

próximo período. 

Sabemos da limitação de nosso trabalho, mas esperamos que ele sirva para estudo, 

reflexão e principalmente para qualificar a luta dos que vivem do trabalho na construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal entendemos que um passo fundamental para 

podermos nos propor a transformar a sociedade é construirmos uma análise minimamente 

profunda e consequente da realidade. 
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2 BRASIL DO REGIME IMPERIAL ATÉ O AVANÇO NEOLIBERAL DOS ANOS 

1990: UM SÉCULO DE DISPUTAS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  

 

Nessa primeira parte do trabalho vamos recordar o período que vai do final do 

século XIX até a data de criação da Petrobras em 1953 e do período pós-criação da 

Petrobras até os anos 2000, caracterizado, especialmente ao final, como de avanço 

neoliberal. Retomar os primeiros momentos da história da indústria do petróleo no Brasil 

implica contextualizar elementos da conjuntura política e econômica da época, bem como, 

observar as disputas que se travavam entre os diferentes grupos sociais. 

Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, já haviam se passado quase 

quatrocentos anos, passados também quase cento e cinquenta anos da revolução industrial 

de 1750, e o Brasil vivia ainda de suas atividades agroexportadoras, com baixo índice de 

uso da força mecânica para a produção das mercadorias. Procuramos demonstrar as 

influências das grandes empresas estrangeiras, em especial a norte americana Standard Oil, 

que no Brasil tinha como principal interesse a revenda dos derivados do petróleo – no 

início, o querosene para iluminação e já na década de 1920 a gasolina usada para abastecer 

os automóveis no transporte individual. Ao avançar, procuramos abordar alguns aspectos 

da conjuntura mundial nos diferentes períodos, que influenciam diretamente as decisões 

tomadas no país. 

De modo geral, abordamos os elementos que levaram o Brasil, por meio de uma 

luta intensa entre vários interesses, a chegar ao ano de 1953 tendo como ponto alto a 

criação da empresa de petróleo de capital misto Petrobras. Fato que se traduz num marco 

histórico significativo, ao consolidar uma visão de desenvolvimento baseada em maior 

participação do Estado na economia e em estruturação de uma indústria nacional do 

petróleo. O desenvolvimento da indústria do petróleo ganha grande impulso com a criação 

da Petrobras, que instituída como parte da luta do povo brasileiro, se constitui num símbolo 

nacional.  

Veremos no decorrer do trabalho que uma grande mudança ocorre na década de 

1990, quando o monopólio da Petrobras é quebrado em 1997 e grande parte das ações da 

empresa são vendidas para investidores nacionais e estrangeiros. O petróleo a partir daí é 

concedido para aquela empresa que vencer o leilão. Nesse contexto, a Petrobras só não 

muda de nome e não é totalmente privatizada devido à luta e à resistência dos petroleiros e 

dos setores progressistas e de esquerda da sociedade brasileira. Ao não cumprir a promessa 

de melhorar as condições de vida do povo e realizar a maior transferência de propriedade 
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de capital estatal para as empresas privadas, essa fase mais forte do neoliberalismo no 

Brasil acaba em 2002. 

 

2.1 As fases iniciais da indústria do petróleo no Brasil até 1930 

 

A lama preta e oleosa que muitos povos encontravam, e alguns até utilizavam na 

antiguidade, é hoje uma das bases naturais mais importantes da humanidade para a 

produção de energia e uma infinidade de outros produtos que cercam a vida na 

modernidade, o petróleo. Conhecido pela humanidade há muitos anos, sua utilização passa 

a se impor na medida em que avançam as relações sociais, numa sociedade em que o 

objetivo é a reprodução e acumulação do capital. Como afirma Gonçalves:  

 

Quando o modo capitalista de produção tende a ser dominante [...] os 

agentes organizadores da produção visando superar obstáculos que surgem 

na produção do “lucro” vão cada vez mais intensificando o movimento 

através do arranjo da “natureza”, das técnicas das tecnologias e dos agentes 

de produção (força de trabalho), de modo que essa prática produtiva 

relacionada a um intenso movimento na sociedade implica uma prática 

subjetiva capaz de representar este movimento existente na produção. 

(GONÇALVES, 2009, p.135). 

 

É nessas condições, em meio ao avanço das relações capitalistas de produção, que 

se acelera a disputa pelas bases naturais (terra, água, petróleo, carvão). Afinal são essas as 

bases naturais que possibilitam a ampliação da rentabilidade do trabalho, para a produção 

de maior quantidade de mercadorias e, consequentemente, maior possibilidade de extração 

de mais-valia e acumulação do capital.  

Outras fontes de energia eram conhecidas e utilizadas para esse mesmo processo de 

avanço social proporcionado pela sociedade industrial nascente. Dentre eles se destacava o 

carvão vegetal e mineral, a água, agro combustível, diferentes óleos animais, como o de 

baleia, e a banha de porco, mas foi apenas o petróleo que se generalizou como base de um 

desenvolvimento em larga escala que chega até a atualidade.  

O petróleo era conhecido dos povos há milhares de anos. Segundo a Enciclopédia 

Britânica, teve seu primeiro poço perfurado no Azerbaijão no ano de 1846: 

 

Cerca de 4 mil anos antes de Cristo (a.C.), no Oriente Médio, esse tipo de 

óleo, encontrado sob o solo, já era utilizado. Há registros históricos dessa 

atividade. 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, 
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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. (ENCICLOPÉDIA ESCOLAR BRITANNICA, 

2014). 

 

Outros autores, como Lucchesi, apontam enquanto marco inicial uma descoberta 

realizada nos Estados Unidos em 1859. 

 

O marco inicial foi a perfuração em 1859, pelo coronel Edwin L. Drake, de 

um poço no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, do qual fluiu petróleo 

de boa qualidade, de fácil destilação. O poço, próximo a Oil Creek, tornou-

se o símbolo e a base para o explosivo crescimento da moderna indústria 

mundial do petróleo. (LUCCHESI, 2008, p.17). 
 

Para nós, importa esclarecer que essas atividades mais intensas de busca por fontes 

de energia fazem parte da nova dinâmica das relações sociais de produção capitalistas, já 

na metade do século XIX liderada pelos países do capitalismo central. No Brasil, na 

metade do século XIX, o conhecimento sobre a existência do petróleo estava ainda em fase 

inicial, e a forma de exploração dos recursos minerais no subsolo era objeto de outorga 

pelo Império, que atuava como poder concedente. As primeiras outorgas datam de 1858 

para a exploração de carvão e turfa em Ilhéus, no estado da Bahia, local onde, segundo 

conhecimento da época, havia presença desses minerais (LUCCHESI, 2008, p.20). 

Muitas dessas descobertas ocorriam quase que por acaso. Podiam ser, por exemplo, 

realizadas a partir de outras obras em andamento (estradas ou poços) que, ao exigirem 

cortes nos terrenos, permitiam que viessem à tona diferentes tipos de rochas e minerais, 

materiais que também florescem no solo raso. Essas iniciativas faziam parte do esforço de 

mapeamento geológico e mineralógico à época, pelo qual se detectava presença de xisto e 

rochas pirobetuminosas, utilizados para processamento de carvão, Há relatos nesse sentido 

envolvendo os estados da Bahia, de São Paulo, Paraná e Santa Catarina (SUÁREZ, 2012, 

p.91). 

A lei vigente nesse período, final do regime imperial brasileiro, determinava que a 

propriedade do subsolo fosse do Estado, sendo ele passível de ser concedido a particulares 

para exploração. Porém, como não havia uma regulamentação específica e adequada para a 

mineração, a cada passo dado ia-se regulamentando a questão.  

No caso do decreto para a primeira outorga, foi necessário escrever uma 

regulamentação anexa, segundo à qual, antes que a extração de turfa ou petróleo pudesse 
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ser iniciada, podia-se prever pagamento de impostos, proibição de trabalho escravo, 

proibição de desvio no curso dos rios, bem como a comprovação por parte de autoridade 

local de que não haveria danos ambientais (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.16).  

Ainda segundo Dias e Quagliano, em muitos casos as outorgas fornecidas pelas 

autoridades acabavam criando conflitos entre os detentores das lavras e os proprietários das 

terras, que alegavam serem os donos dessa base natural. Em muitos casos, eles 

argumentavam que já haviam realizado a descoberta do mineral. Noutros locais, os 

proprietários impediam o trabalho dos geólogos e empresas, recorrendo então às 

autoridades contra as outorgas. Na verdade, muitos dos pedidos de concessão de outorgas, 

que incluíam a palavra petróleo, eram principalmente dirigidos à pesquisa e extração de 

outros minerais – no mais das vezes, o carvão. Entretanto, caso ocorresse descoberta, ao se 

incluir o petróleo no pedido ele já estaria concessionado pela outorga inicial. 

Na intenção de atenuar e dar maior clareza às decisões tomadas pelas autoridades, o 

governo, através do aviso número 53 do Ministério da Agricultura Comércio e Obras 

Públicas, de 1871, sistematizou uma série de decisões, reafirmando que, mesmo sendo 

descobertas pelos proprietários, as riquezas do subsolo eram patrimônio do Estado, que 

portanto detinha o poder para conceder outorga a quem o solicitasse. No mesmo 

documento, argumentava-se ainda que não seria de bom alvitre que recursos naturais 

existentes, capazes de gerar riquezas para o país, ficassem paralisados no solo somente 

para satisfazer a vontade do proprietário da terra. Especialmente “quando empreendedores 

ativos e capitais suficientes aparecem para aproveitar eficazmente” (Ibidem, p.19). 

Prado Junior aponta essa como uma época de “larga expansão das forças produtivas 

e progresso material”, acrescendo que esse processo era estimulado por fatores externos e 

internos. Os externos seriam o crescente comércio internacional, o considerável 

desenvolvimento da população nos países centrais, o incremento da industrialização e do 

aperfeiçoamento técnico, incluindo os sistemas de transporte e financeiro. Além disso, dá 

destaque, na conjuntura interna do Brasil, à abolição da escravidão, que era um obstáculo 

ao desenvolvimento do trabalho livre, bem como à vinda de muitos trabalhadores da 

Europa, que seria uma solução para a questão da mão de obra (PRADO JUNIOR, 1998, 

p.207). No caso da abolição, segundo Prado Junior, ela passava a ser uma forma de 

expansão da possiblidade de consumo das mercadorias produzidas nos centros capitalistas, 

em especial na Inglaterra. Além de ser um modo de pôr ao dispor dos investidores 

capitalistas o trabalho livre. Incentivavam ainda a migração como forma de expansão da 

força de trabalho.  
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O autor aponta ainda a Proclamação da República como consagradora de um “novo 

regime”, em que a “ânsia de enriquecimento e progresso material para o objetivo único de 

enriquecer, antes malvista e de pequena consideração”, será levada pela República a “uma 

posição central e culminante”, de modo que “a ambição do lucro e do enriquecimento 

consagrar-se-á como um alto valor social.” Percebe-se assim o que anteriormente 

apontamos como o avanço e a preponderância da nova relação social capitalista, que 

procura se desvencilhar das amarras para as novas relações que vão se tornando 

hegemônicas na sociedade. 

Outro ponto destacado pelo historiador é a luta entre setores do capital agora 

hegemonizado pelas novas potências mundiais – Inglaterra e Estados Unidos –, que se 

contrapõem às formas antigas de dominação colonial e ao Império, tanto quanto à luta dos 

negros e dos setores abolicionistas contra a escravidão. É com base nessa luta entre as 

elites – e da luta delas com as classes populares – que se desenvolve a dinâmica social. 

Percebemos esse momento em nosso país, no final do século XIX, como o de uma nova 

dinâmica nascente, pautada, sobretudo por esforços de adequação à lógica econômica 

mundial. Trata-se de um estágio de busca e apropriação das bases naturais – carvão, 

petróleo -, que permitissem processos mais avançados de produção, a partir das tecnologias 

já desenvolvidas no período, principalmente a máquina a vapor, para a produção e 

transporte das mercadorias.  

Nessa nova dinâmica social, se insere a necessidade do mapeamento geológico do 

território, visando à localização e quantificação dos minérios para seu devido 

aproveitamento. Com o desenvolvimento do interesse em utilizá-los no processo de 

produção, torna-se uma necessidade fundamental localizar e quantificar o que existe, para 

que os investimentos sejam realizados cada vez com mais certeza de resultado futuro, e, 

portanto com possibilidade de reprodução e acumulação do capital. É nesse terreno de 

disputas, em meio a um processo de abrangente reorientação da vida produtiva mundial e 

brasileira, que vão se configurando as ações dos diferentes agentes, incluindo a luta pelas 

bases naturais para a produção da energia.  

Essa mesma disputa vai também se materializando nas instâncias do Estado, como 

é o caso da mudança na Constituição Nacional após a proclamação da República em 1889. 

O novo texto constitucional decide que os donos do solo passam também a serem 

proprietários do subsolo, alterando o regimento vigente até então e implicando novas 

contradições para o estudo e utilização dos minérios identificados em cada local. Nesse 

sentido, aquilo que parece ser favorável ao proprietário individual passa a ser um entrave 
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para os detentores de capital que queriam realizar investimentos em pesquisa e exploração, 

sem necessariamente terem interesse em serem proprietários de terras (SUÁREZ, 2012, 

p.91). Na prática, se estabelecia uma série de disputas entre proprietários de terras e 

capitalistas não proprietários que iam se resolvendo por medidas de governo concedidas a 

cada novo conflito.  

É nessas condições históricas que se registra a primeira perfuração de um poço de 

petróleo no Brasil entre 1892 e 1897, no município de Bofete em São Paulo, organizado 

pelo fazendeiro Eugenio Ferreira de Camargo. O resultado foi a prospecção de dois barris 

de petróleo (LUCCHESI, 2008, p.20). Lucchesi cita ainda que na Bacia de Taubaté (SP) se 

extraía petróleo para a utilização em iluminação pública, em período anterior ao da 

perfuração do primeiro poço. De todo modo, uma das preocupações maiores à época era a 

formação de força de trabalho especializada para atender com maior conhecimento 

científico essa área em expansão no Brasil. Nessa fase inicial, a dependência brasileira de 

equipamentos e mesmo conhecimento científico para a realização das atividades de 

pesquisa era enorme, e a própria capacidade do Estado em regular, gerir e financiar as 

atividades era incipiente. 

Desde 1907, o Serviço Geológico e Mineralógico Brasileiro (SGMB), como 

instituição do Estado, procurava organizar esse campo de atividade, profissionalizando-as 

com a contratação de geólogos e engenheiros de minas (Ibidem, p.20). Esse procedimento 

é parte da lógica do desenvolvimento da sociedade capitalista, que, para dar conta da 

geração de novas tecnologias, “exigem das forças capitalistas a existência de trabalhos 

qualificados”, e para tal se utilizam das estruturas do Estado. É o que afirma Gonçalves, ao 

comentar que, 

 

Existe uma tendência histórica na produção capitalista que mostra esta 

dinâmica. As grandes cadeias produtivas são exemplares, pois, 

historicamente, as etapas de produção que demandam contingentes de força 

de trabalho com elevada qualificação são realizadas em geral, pelas 

instituições dos Estados. (GONÇALVES, 2009, p.129). 

 

Nesse período, início do século XX, as empresas estrangeiras concentravam sua 

atenção nas atividades mais lucrativas de distribuição dos derivados do petróleo, pois o 

preço do petróleo ainda era bastante baixo, tornando inviáveis os investimentos na 

prospecção em território nacional. Ainda assim, algumas empresas internacionais 

adquiriram áreas de terra no estado de São Paulo, visando tornarem-se pioneiras nos 

investimentos futuros em uma indústria que estava em expansão mundial (SUÁREZ, 2012, 
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p.92). Todas as pesquisas eram realizadas tendo “como ferramenta principal a geologia de 

superfície”, orientada por conhecimentos baseados em “emanações naturais de óleo e gás”. 

Assim era a conjuntura, certamente, também devido à carência de equipamentos mais 

sofisticados como os atualmente existentes, que propiciam sondagens, tanto em terra 

quanto no mar, e em grandes profundidades (LUCCHESI, 2008, p.21). 

O petróleo, atualmente utilizado em larga escala como combustível para transporte 

motorizado individual é uma realidade distante no início dos anos 1900 no Brasil. Basta 

observar que o primeiro automóvel de motor a combustão que chega ao Brasil data de 

1893, trazido por Alberto Santos Dumont, que o adquiriu na fábrica da Peugeot na França, 

transportando-o para São Paulo. Até meados de 1904, a frota de automóveis no Brasil não 

chegava a uma centena de unidades, de modo que os proprietários tinham de ser criativos 

para conseguir a gasolina, que oficialmente só seria importada pelo Brasil a partir do ano 

de 1906. 

Sauer aponta justamente a expansão do automóvel enquanto meio de transporte 

como o grande gerador de uma demanda contínua e ampliada dos recursos petrolíferos. 

 

Entretanto, já no final do século XIX, outra máquina térmica transformou 

um insumo praticamente sem valor em necessidade essencial da vida 

moderna: foi a associação entre a indústria do motor de combustão interna 

e a do petróleo, com forte apoio do sistema financeiro – a expansão do 

automóvel como meio de transporte gerou uma demanda sustentada de 

produtos petrolíferos e, ainda que utilizado para outras finalidades, 

inclusive não-energéticas, o consumo maciço de petróleo no mundo, hoje, 

destina-se ao transporte. (SAUER et al, 2011, p.5). 

 

Por decorrência da expansão do uso do petróleo como combustível, as pesquisas e 

perfurações de poços foram aumentando em número. O processo deu-se de forma mais 

organizada e profissional a partir da criação do SGMB, levando em conta o conhecimento 

das bacias sedimentares brasileiras à época.  

Cabe aqui destacar que, em recente contato (agosto de 2014) com representantes do 

atual Governo Federal, os mesmos apontam para a necessidade de ampliação do 

conhecimento dos potenciais de produção de óleo e gás nas bacias sedimentares brasileiras. 

Alegam que para as necessidades atuais o inventário dos recursos disponíveis ainda é 

insuficiente, o que compromete a segurança de investimento e impede que a agência 

reguladora do petróleo trabalhe com informações mais qualificadas na elaboração de 

programas e planos de negócios. Se em 2014 o conhecimento das bacias sedimentares era 

considerado insuficiente para dar segurança aos investidores, certamente a cem anos atrás, 
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as suas exigências para com o Estado brasileiro deveriam ser muito grandes, para 

assumirem qualquer risco na exploração do petróleo.  

Outro detalhe importante a ser lembrado é que o processo que ali se esboçava não 

evoluiu de modo contínuo. Na verdade, a carência de recursos para as diversas atividades 

produtivas, incluindo as de pesquisa e lavra de minerais, foi suprida por ocasião de vários 

ciclos financeiros favoráveis para investimentos na América Latina.  Esses ciclos 

expansivos de crédito eram basicamente garantidos pelas baixas dos juros na Inglaterra até 

1914 e a consequente facilidade na tomada de empréstimos. Também no período pós-

primeira guerra, de 1921 a 1929, na chamada diplomacia do dólar, com redução dos juros 

nos Estados Unidos e concorrência dos bancos no mercado latino-americano (MEDEIROS, 

2008, p.125). 

Para Prado Junior, esses ciclos de crédito favorável, ao mesmo tempo que 

propiciaram ao Brasil seu crescimento econômico, eram formas de subordinação do país ao 

desenvolvimento do capitalismo mais avançado. Nesse caso, a relação desigual se dava 

com a Inglaterra, que facilitava os financiamentos, não com o propósito de desenvolver e 

melhorar a condições de vida do povo brasileiro, mas sim com o fim de, logo após a 

Proclamação da República, incentivar o crescimento do novo mercado que se abria. Aos 

países centrais, ele poderia servir como zona compradora de mercadorias manufaturadas, e 

também como fornecedor de matérias-primas (PRADO JUNIOR, 1998, p.271).  

Gonçalves confirma que os principais investidores no Brasil, durante o século XIX, 

de fato eram os capitais ingleses, que investiam prioritariamente na expansão de ferrovias e 

em outras empresas de serviço público (GONÇALVES, 2009, p.153). Esses investimentos 

em infraestrutura atendiam às estratégias de expansão desses capitais, que em países 

subdesenvolvidos como o Brasil buscavam ampliar suas atividades, aumentar seus ganhos 

e complementar suas atividades produtivas. Desse modo, o processo favorecia duplamente 

os grupos empresariais ingleses, que ao mesmo tempo vendiam seus sistemas de 

infraestrutura e melhoravam as condições de transporte das matérias-primas produzidas no 

interior do Brasil, reduzindo seus preços para a indústria inglesa, já que nessa época a 

economia brasileira era baseada principalmente nas atividades agroexportadoras, que 

ocupava praticamente 70% da população brasileira em 1920 (Ibidem, p.153). 

Harvey aponta que esse procedimento se configura historicamente como a forma 

mais importante que o capital encontra para sustentar uma “demanda efetiva” pelas 

mercadorias que produz, e com isso manter “a acumulação a uma taxa composta movida 

por crédito” que “é também uma condição de sobrevivência do capitalismo” (HARVEY, 
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2011, p. 96). Ou seja, não basta para a acumulação permanente do capital, a simples 

produção e venda de uma mercadoria com lucros. É necessário que o capital acumulado 

com os lucros possa ser reinvestido, gerando novas demandas por mercadorias já 

produzidas, ou que possam ser produzidas.  

Nesse sentido, o crédito se torna fundamental, pois, se as empresas capitalistas da 

Inglaterra tinham trilhos, trens, sistemas elétricos para vender, nada melhor do que 

emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Esse assumiria as dívidas, faria os 

investimentos nos serviços públicos, ou com tal dinheiro subsidiaria empresas privadas – 

muitas vezes filiais inglesas ou americanas – que faziam os investimentos, conquistavam 

acesso aos bens públicos (água, minérios) e seguiam reproduzindo e acumulando o capital 

em suas mãos. 

Esse procedimento foi assim descrito por Marx e Engels no Manifesto Comunista: 

 

A necessidade de um mercado em expansão persegue a burguesia por toda 

a superfície do globo. Precisa instalar-se em todos os lugares, acomodar-se 

em todos os lugares, estabelecer conexões em todos os lugares. (MARX; 

ENGELS, 2002, p.14). 

 

Esse aspecto da expansão do capital, que se incrementa no Brasil até 1934, vai 

alterar significativamente o consumo de energia. No entanto em virtude do incipiente 

desenvolvimento da indústria, esse consumo ainda era bastante baixo. A energia humana 

continuava sendo a impulsionadora das atividades econômicas, fato cuja ilustração 

reproduzimos na tabela abaixo, retirada de Gonçalves, que considera a relação do consumo 

de energia por habitante no país entre 1900 e 1930. 

 

Tabela 01 – Produção e Consumo Anuais de Energia, por Habitante no Brasil 1900 - 1930 

Anos 

nº. de 

habitantes 

(milhões) 

Eletricidade 

(KWh) 

    

Eletrici

dade/ 

habitant

e (KWh/ 

hab.) 

Carvão 

(TEP) 

Carvão 

/ Hab. 

(KgE

P/ 

hab.) 

Derivado

s de 

Petróleo 

(TEP) 

Derivados 

de 

Petróleo / 

habitante 

(KgEP/ 

hab) 

1900 17.438.434 32.721.73 1,87 555.000 31,82 59.000 3,38 

1910 24.037.019 480.611.793 19,99 1.107.000 46,05 98.000 4,07 

1920 30.635.605 1.157.427.965 37,78 870.000 28,39 331.000 10,8 

1930 35.935.960 2.456.029.987 68,34 1.524.000 42,40 740.000 20,59 

Fonte: Tabela montada a partir dos dados do IBGE, Estatísticas Históricas do Brasil, v.3, 1987, e 

estimativas de população para os anos 1910 e 1930 e de produção de energia elétrica a partir da potência 

instalada considerando fc=0,4 e fu=0,9. (fc – fator de carga e fu – fator de utilização). 

 

Os números são inequívocos como evidência, de que, neste período, as 

atividades econômicas estavam ligadas à utilização de energia humana, 
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como mostra a baixa intensidade dos energéticos por habitante ao ano. Para 

materializar, o consumo por habitante de energia elétrica por ano equivale 

ao consumo de um ano de uma lâmpada incandescente de 60 W que 

operasse: 5 minutos por dia, em 1900; 54 minutos por dia, em 1910; 1 hora 

e 43 minutos por dia, em 1920 e 3 horas e 7 minutos por dia, em 1930. 

(GONÇALVES, 2009, p.154). 

 

Apesar de o consumo ser considerado baixo, é importante notar que nos trinta anos 

citados houve grande incremento tanto na produção como no consumo de energia no 

Brasil. É nesse cenário que se destaca a liderança da SGMB em diversas regiões do Brasil 

na pesquisa e descoberta de petróleo, que inicialmente não teve muito êxito, mas foi 

importante para um melhor conhecimento geológico e um mais detalhado mapeamento de 

diversas bacias sedimentares brasileiras, servindo para verificar seu potencial de 

exploração mineral. A tabela a seguir indica as perfurações realizadas entre 1919 e 1930. 

 

Tabela 02 – Perfurações realizadas pelo SGMB. Exploração de petróleo – 1919/ 1930 

Anos 
Estados. 

PR SP RS SC BA AL PA Total 

1919 01    01 02  01 

1920 01    02 01  04 

1921  01   01 01  04 

1922  03    01  05 

1923 01 02    01  04 

1924 01 01   01   04 

1925  03     01 04 

1926   01  01  01 03 

1927 01 02  02   02 07 

1928  02     01 03 

1929 02 03  02   04 11 

1930  01      01 

Total 07 18 01 04 06 06 09 51 
Fonte: Dias e Quagliano, 1993, p.13. 

 

Nas décadas finais do século XIX até 1930, período de franca expansão da 

indústria, era intensa a disputa por territórios que favorecessem a acumulação das riquezas, 

de forma que o território que tivesse petróleo era cada vez mais valorizado.  No caso 

brasileiro, mesmo que a busca do petróleo tenha sido realizada sem muito sucesso, o 

mapeamento geológico servia como importante instrumento de análise para as ações 

futuras, tanto do capital privado quanto do Estado.  

A Primeira Guerra Mundial, que, envolvendo os países do capitalismo central, 

trouxe à tona as disputas mundiais implícitas no mesmo processo expansivo, acaba de certa 

forma favorecendo o desenvolvimento da indústria no Brasil, em virtude de haver 
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dificuldades no fornecimento de mercadorias por parte das empresas dos países que 

estavam envolvidos na guerra (GONÇALVES, 2009, p.155). A dificuldade dos países 

centrais de atenderem às demandas de manufaturas durante a guerra, somadas aos ciclos de 

expansão do crédito, incentivou que os grandes exportadores brasileiros utilizassem parte 

dos recursos acumulados para fomentarem a indústria nacional. 

No período do pós-guerra, no mundo e no Brasil, ocorriam lutas não só entre os 

interesses capitalistas, mas também entre os grupos que almejavam modificar a ordem 

social vigente. No cenário mundial a Revolução Russa iniciava um processo de construção 

da sociedade socialista, procurando colocar em prática as propostas elaboradas 

historicamente por vários grupos sociais, que se contrapunham ao capitalismo e 

propunham uma sociedade alternativa. Esse fato insere um novo componente no cenário 

das disputas mundiais, processo que se acirra quando Lenin, o líder da revolução russa, 

afirma que “a revolução russa conduzirá inevitavelmente à revolução mundial”, sendo que 

“a tarefa imediata do novo Estado soviético é manter esse poder, essa tocha do socialismo, 

para que se desprendam dela as fagulhas que avivem o crescente incêndio da revolução 

socialista” (HARNECKER, 2004, p.52). 

No Brasil, as lutas operárias já se faziam ouvir em muitas cidades, estimuladas 

principalmente pela experiência dos imigrantes europeus. No entanto o fato que mais se 

destaca é a Coluna Prestes em 1924, levante liderado por tenentes do Exército que 

denunciavam o governo vigente e preconizavam mudanças estruturais no país. A Coluna 

percorre boa parte do país, conhecendo a realidade do interior brasileiro e estimulando a 

luta e a organização popular. Na narração de Terra, a Coluna Prestes imortalizou-se por 

não ter sido derrotada pelo exército nacional, tendo desmoralizado as tropas e intentos 

oficiais de pôr fim à marcha. “A coluna do tenente Prestes passou pelo país, e 

desmoralizou o poder central representado pelo presidente Arthur Bernardes. Não é menor 

o desprestígio de seu sucessor Washington Luiz” (TERRA, 1993, p.184). 

Data também dessa época a ideia de que o controle do petróleo, enquanto base 

natural que pode, a partir do trabalho dos trabalhadores, resultar em ganhos de 

produtividade, e consequente geração de mais-valia acima da média, seja tratada como 

uma questão de segurança nacional. Mais especificamente, a propriedade dessa base 

natural deveria estar sob controle do Estado nacional, excluindo-se a possibilidade de ser 

comandada por empresas estrangeiras. Nessa direção foi apresentado, mas não foi levado 

adiante, um projeto de lei no Congresso Nacional em 1927. Esse fato revela que havia um 



31 
 

conflito, mas que até o momento as forças dominantes eram de outra ordem, garantindo a 

liberdade para o capital internacional (SUÁREZ, 2012, p.92). 

É nesse clima de disputa que ocorrem as eleições presidenciais no Brasil em 1930. 

Nela concorrem Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Na contagem oficial dos votos Prestes 

ganha, mas com as denúncias de fraude eleitoral e o descontentamento geral, eclode a 

revolução que levaria Vargas ao poder. A Revolução de 1930 e a escolha de Vargas para 

chefiar o governo provisório são significativas para a história de nosso país e para o 

destino da indústria do petróleo no Brasil. É nesse período histórico, de 1930 a 1953, que, 

em meio a grandes embates políticos, se consolida uma série de visões que levam à criação 

da Petrobras, reafirmando-se, em grande medida, o comando do Estado nacional sobre essa 

base natural (o petróleo). 

A revolução situa-se num momento de crise do capitalismo mundial, com a crise de 

1929, que por suas dimensões abalou e colocou em questão as hegemonias vigentes até o 

momento. No Brasil essa crise desestabiliza profundamente a cultura do café, que na época 

era a principal mercadoria produzida e exportada, que a seguir é em grande parte 

substituída pela cultura do algodão (PRADO JUNIOR, 1998, p.235). 

 No caso do petróleo, a principal atividade econômica era a importação e revenda 

dos seus derivados. Essa atividade era dominada pelas companhias estrangeiras, com 

destaque para as indústrias e comércio do capitalista norte-americano Rockefeller, com sua 

empresa Standard Oil, que hegemonizava a venda de gasolina, querosene, diesel e demais 

derivados de petróleo (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.38). Na citação a seguir se tem uma 

ideia dessa hegemonia das companhias estrangeiras na década de 1920, ao notarmos que 

somente 4% do mercado não dependiam das importações por elas realizadas. 

 

Pouco depois, no final dos anos 20, ocorreu uma concentração desse 

mercado nas mãos das grandes companhias de petróleo que absorveram as 

matrizes das duas empresas de médio porte. Assim em 1928, apenas 4,12% 

do mercado não dependiam das importações realizadas pelas grandes 

companhias: a Standard detinha 49,11%, a Anglo-Mexican (controlada pela 

Royal Dutch-Shell) ficava com 18,01%, a Texas Company estava com 

16,72% e a Atlantic Refinign Company conquistara 12,04%. (DIAS; 

QUAGLIANO, 1993, p.42). 

 

Toda essa realidade na base econômica – com a crise da cultura do café, da 

hegemonia das companhias estrangeiras no controle dos derivados de petróleo, e da 

produção de energia de uma forma geral e a crise que atinge as economias do capitalismo 

central – propicia novas condições para a luta interna no país.  
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Nesse momento a realidade favorece propostas de mudanças capitaneadas por uma 

aliança política entre novos líderes (Getúlio Vargas e outros) participantes do movimento 

tenentista e antigos líderes políticos (incluindo o ex-presidente Artur Bernardes), que, ao 

liderarem a Revolução de 1930, passam a comandar o Estado brasileiro. Luiz Carlos 

Prestes por sua vez não participa do golpe, afirmando que não seria “a simples mudança de 

homens no poder” que alteraria a situação de dificuldade vivida pelo povo brasileiro, 

manifestando desse modo sua luta pela construção do socialismo. Ainda assim, na opinião 

de Prestes, a Coluna Prestes também colaborou para esse sentimento revolucionário da 

época, contribuindo para “a Revolução de 1930”, bem como “para o início de uma nova 

etapa no desenvolvimento capitalista no Brasil”. 

 

Embora essas revoltas militares – que sempre contaram com a colaboração 

de civis – tivessem sido esmagadas, a Coluna Prestes contribuiu para que, 

durante vários anos, fosse mantido um clima revolucionário no país, 

favorável à germinação das condições que levaram ao colapso da República 

Velha e à vitória da chamada Revolução de 1930, propiciando o início de 

uma nova etapa no desenvolvimento capitalista no Brasil. (PRESTES, 

2011, p.25). 

 

Essas contradições vão dar origem ao que mais tarde os autores chamarão de um 

período desenvolvimentista, cujo núcleo comum na formulação conceitual de Fonseca é a 

industrialização, o projeto nacional e o intervencionismo, tendo como atributos supostos a 

intencionalidade e o capitalismo (FONSECA, 2013, p.13). 

 

2.2 Da crise capitalista de 1929 à fundação da Petrobras em 1953: novas contradições, 

novas lutas 

 

Com a grande crise do sistema capitalista de 1929, abrem-se espaços para que se 

busquem formas de levar adiante a economia a partir de uma visão distinta do liberalismo, 

que aparentemente estava com dificuldade de dar respostas adequadas à situação vivida. 

Essa situação se configurou como uma oportunidade histórica para que, a partir de novos 

conceitos, se pudessem construir o desenvolvimento econômico dos países agora com a 

possibilidade de se colocar com mais clareza o papel que poderia cumprir o Estado 

enquanto regulador da economia. 

Parece-nos que é essa a direção – não sem contradições e embates – que irá se 

consolidando no Brasil a partir dos anos 1930, com repercussão nos confrontos e decisões 
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relativas ao setor da energia, do petróleo e do uso dos recursos naturais que o país detinha. 

É importante relembrar que, no caso do petróleo, apesar dos esforços para sua prospecção 

no território brasileiro, a grande disputa era pela distribuição dos seus derivados, com 

grande hegemonia do capital estrangeiro, principalmente da estadunidense Standard Oil, 

do grupo Rockefeller, em um mercado de consumo interno crescente, que quadruplicou no 

período entre 1913 e 1916 (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.43). 

Esse conflito vai crescendo em sua dimensão, pois sabemos que nos momentos de 

crise do capital, uma das formas de se resolver os problemas de acumulação nos centros de 

decisão é fazer com que todas as filiais das empresas repassem o máximo de recursos para 

as matrizes. A maneira de se fazer isso é garantir que os preços cobrados pelas mercadorias 

incluam a maior margem de lucro possível. Era esse fator que gerava uma grande 

desconfiança sobre os preços praticados por essas grandes empresas no Brasil.  

Dias aponta que nesse período houve um grande embate entre a Prefeitura do Rio 

de Janeiro, então Distrito Federal, e as empresas importadoras dos derivados de petróleo, 

que resultou inclusive numa comissão para investigar os preços praticados, que tentou 

desenvolver fórmulas e cálculos para aferir os custos de produção e verificar se os valores 

praticados condiziam com a realidade do mercado. Essa tentativa, segundo o autor, foi 

infrutífera devido ao que chamavam de cartel ou trustes, já constituídos entre as grandes 

empresas multinacionais, que não permitiam sequer a verificação dos custos de produção 

das mercadorias e acesso ao modo como eram relacionados com seus preços de venda 

(Ibidem, p.52). 

Gonçalves, ao tratar a forma como as empresas capitalistas iam realizando seus 

negócios e acordos no setor elétrico, cita o caso da General Electric e Westinghouse dos 

Estados Unidos e também da alemã Siemens que realizavam “acordos” entre si e 

“renunciavam à concorrência para atuarem na forma de cartel”:  

 

Desse modo, há mais de um século, estas empresas participam do controle 

de parte substantiva do mercado mundial da cadeia de produtos 

relacionados à indústria elétrica. Esta prática foi engendrada no princípio da 

indústria elétrica como declarou Werner Von Siemens, em 1883, em carta 

dirigida ao seu irmão: “acredito que a política certa seja agora a de 

estabelecer as pazes com Edison no mundo inteiro, dominaremos assim a 

indústria elétrica mundial” [...] Estes primeiros acordos foram celebrados 

inicialmente em escala nacional, porém, à medida que as empresas 

expandiram-se mundialmente, elas passaram a promover acordos 

internacionais de partição dos mercados. (GONÇALVES, 2009, p.151). 
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Remonta, portanto, ao final do século XIX, em escala mundial, a articulação e os 

acordos entre as empresas detentoras do capital e das tecnologias mais avançadas na 

indústria da energia, seja qual for a sua base natural de produção, – água, carvão ou 

petróleo – para, ao mesmo tempo em que estabelecem a chamada concorrência 

intercapitalista, realizem entre si os acordos de partição dos mercados.  

Na década de 1930 no Brasil esse fato passava a ser denunciado com mais vigor, 

trazendo à tona outros elementos, como os da ameaça à “segurança nacional”. Constatava-

se que o petróleo, e seus derivados vistos como elementos estratégicos para o 

desenvolvimento nacional no Brasil, estariam sob o comando de empresas estrangeiras. 

Essas só visariam o lucro, materializado na venda das mercadorias oriundas do petróleo. 

Era denunciado assim que os valores aqui obtidos seriam levados para fora do país, e ainda 

de forma mais intensa nessa década de 1930 devido à grande crise nos países centrais do 

capitalismo. Ademais o controle estrangeiro sobre um bem tão estratégico para o país 

colocava em risco qualquer plano de desenvolvimento nacional com certa autonomia 

(DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.53).  

Cibele Vieira também destaca a questão econômica e estratégica, até no sentido 

militar da luta pela autonomia nacional na questão do petróleo: 

 

Pois além do aspecto financeiro atrativo ele é altamente estratégico. Se 

você não tiver petróleo, você não tem soberania e nem defesa nacional. 

Você não consegue ter um avião militar, levar um soldado de um lado para 

o outro se você não tiver combustível. Então, autonomia de petróleo é 

inclusive nessa questão de segurança nacional, além de toda essa questão 

estratégica para indústria, desenvolvimento, transporte, enfim. 
(Vieira.2015). 

 

Esse campo da chamada ameaça à segurança nacional implica ainda um grande 

debate no seio dos militares brasileiros, que mesmo tendo diferentes visões sobre o tema – 

bem como sobre a questão da participação ou não das empresas estrangeiras na indústria 

nacional do petróleo –, acabarão, por sua intervenção, tendo um papel importante no 

destino da indústria nacional. O fato é que havia um grande questionamento nacional a 

respeito do papel das grandes empresas estrangeiras no ramo do petróleo, suscitando cada 

vez mais um sentimento de apelo nacional ligado ao tema. Esse fator, aliado à ideia do 

desenvolvimento da indústria defendida pelo governo Vargas, vai constituir as condições 

políticas para a implantação do Código de Minas e do Código de Águas de 1934. 
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No caso do Código de Minas, em suas considerações iniciais o governo argumenta 

sobre a necessidade de consolidar “um só corpo de doutrina”, as “leis e regulamentos” até 

então expedidos. Com intuito de “remover obstáculos” ao “racional aproveitamento das 

riquezas do subsolo”, para “o desenvolvimento da indústria mineira” é necessário 

“medidas que facilitem, incentivem e garantam as iniciativas privadas nos trabalhos de 

pesquisa e lavra dessas riquezas.” Afirma-se ademais estar o Ministério da Agricultura 

devidamente capacitado para “ministrar assistência técnica e material, indispensável à 

consecução de tais objetivos.” O código traça ainda uma separação entre a propriedade do 

solo e do subsolo, principalmente no que se refere à pesquisa e lavra de minerais que 

possam ser utilizados pela indústria, afirmando o poder do Estado nacional sobre o subsolo 

e atribuindo ao proprietário da terra onde porventura existam esses minerais a devida 

indenização ou participação nos lucros oriundos da lavra dos minérios. 

É ainda colocado em seu artigo 3º, parágrafo 5º, que “as autorizações de pesquisa e 

concessões de lavra serão conferidas exclusivamente a brasileiros e a empresas 

organizadas no Brasil” (BRASIL, 1934, n.p.). Esse caso, de atribuir as autorizações de 

pesquisa e concessões somente a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil, confirma a 

visão hegemônica da época, que questionava o grande poder das empresas estrangeiras, até 

então dominantes no mercado dos derivados de petróleo, e que ainda utilizavam seu poder 

para influir no rumo dos trabalhos de pesquisa nas diferentes bacias sedimentares no país. 

Esse Código de Minas, junto com o Código de Águas, estabelecia a linha a ser 

adotada pelo Estado brasileiro, favorecendo as iniciativas do capital nacional e procurando 

a partir das instâncias do Estado garantir-lhe controle da base natural – água e minérios – 

que possibilitasse, a partir da exploração da força de trabalho, a obtenção de elevada 

produtividade e de lucros acima da média. Afirmando os interesses do Estado e da 

iniciativa privada nacional e garantindo-se lucro acima da média ao detentor dessa base 

natural, se materializa com essa intervenção do Estado uma clara opção pelo 

desenvolvimento das potencialidades do capital a partir do território nacional.  

No caso do petróleo um novo decreto de 1938, com o número 366, consolida essa 

visão e manifesta que, como até o momento não haviam sido comprovadas pesquisas ou 

lavras que pudessem ser consideradas de produção comercial, todas as concessões 

realizadas anteriormente e todas as novas concessões a partir de então deveriam ser 

enquadradas pelo novo Código de Minas de 1934 e pelo Decreto de 1938. Essa decisão na 

prática anulava todas as concessões anteriores (BRASIL, 1938, p. n.p.). 
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Ainda no ano de 1938 é emitido o Decreto número 395 que: “declara de utilidade 

pública e regula a importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de petróleo 

bruto e seus derivados, no território nacional, bem como a indústria da refinação de 

petróleo importado e produzido no país.” Nesse decreto são explicitados “os elevados 

interesses da segurança do país e da economia nacional”, assim como se considera “que o 

petróleo refinado constitui a fonte principal de energia para a realização do transporte, 

especialmente aéreo e rodoviário, serviço de utilidade pública nacional, indispensável à 

defesa militar e econômica do país”. Fala ainda da “conveniência de ordem econômica de 

prover à distribuição em todo o território nacional do petróleo e seus derivados em 

condições de preço tão uniformes quanto possível”, e decreta de “utilidade pública o 

abastecimento nacional de petróleo”, compreendendo como tal “a produção, a importação, 

o transporte, a distribuição e o comércio de petróleo bruto e seus derivados, bem como a 

refinação de petróleo importado ou de produção nacional, qualquer que seja neste caso a 

sua fonte de extração” (Ibidem, 1938).  

Esse decreto-lei nº 538 de 07 de julho de 1938 institui ainda o Conselho Nacional 

do Petróleo, que, defendido pelos militares nacionalistas, teria entre suas atribuições: 

 

1- Autorizar, regular e controlar a importação, inclusive a construção de 

oleodutos e a distribuição desses produtos em todo o território nacional. 

2- Organizar e manter um serviço estatístico de todas as operações relativas 

ao abastecimento nacional de petróleo. 

3- Sugerir ao governo medidas que julgasse necessárias ao barateamento 

dos hidrocarbonetos fluidos quer de produção nacional, quer importado. 

4- Determinar os subprodutos da destilação do petróleo que deveriam ser 

incluídos no abastecimento nacional. 

5- Verificar periodicamente o consumo de hidrocarbonetos sólidos ou 

fluidos nas diversas zonas do país e os estoques existentes, e fixar aos 

interessados quotas que poderiam importar, dentro de prazos determinados, 

e bem assim a distribuição dessas quotas pelos diferentes pontos do país. 

6- Estabelecer os estoques mínimos de hidrocarbonetos fluidos a serem 

permanentemente mantidos pelos importadores ou refinadores, nos pontos 

do país que determinar e com a indicação de natureza e qualidade dos 

respectivos produtos. 

7- Propor a alteração dos impostos e taxas de qualquer natureza que 

gravassem o comércio desses produtos ou a criação de novos impostos ou 

taxas. (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.55). 

 

Esse conjunto de códigos e decretos vai consolidando cada vez mais a intervenção 

do Estado na indústria do petróleo nacional, que avança agora inclusive para a tentativa de 

regulação dos preços praticados, dando aspecto legal à luta social e ao conflito que já 

estava instalado com as multinacionais até então detentoras do poder de realizar essas 
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atividades na área dos derivados de petróleo. Cabe aqui ressaltar que esses novos decretos 

são editados sob um governo reafirmado com novo golpe de Estado em 1937, que manteve 

Vargas no poder até 1945, consolidando quinze anos de governo sem a realização de 

eleições livres no Brasil (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.85). 

Ao mesmo tempo em que se regulamenta nas instâncias do Estado o formato 

pretendido para a indústria do petróleo, vão também se ampliando as pesquisas e 

perfurações de poços a partir da primeira descoberta de petróleo em Lobato na Bahia em 

1939. “Sendo que de 1941 até 1953 foram descobertos os campos de Candeias, Aratu, 

Dom João e Água Grande, até hoje os maiores poços encontrados no recôncavo baiano” 

(LUCCHESI, 2008, p.21). 

 Nesse período o sucesso da extração do petróleo nos Estados Unidos e a 

comprovação de existência de petróleo na Venezuela e na Argentina estimulam essa 

atividade no Brasil (DIAS, 1993, p.77). Também era época onde ocorriam processos de 

nacionalização do petróleo como no México em 1938, que segundo Fuser foi uma das 

primeiras nacionalizações.  

 

E depois da nacionalização de alguns países, como o México em 1938, o 

primeiro país a nacionalizar o seu petróleo de forma completa foi o México. 

A Bolívia nacionalizou antes, mas não completamente. O primeiro a 

realizar monopólio estatal do petróleo foi o México, em 1938. Isso é claro, 

depois da União Soviética, mas não contamos a União Soviética porque foi 

tudo nacionalizado. Mas o petróleo em um país capitalista, 

especificamente, foi o México. (FUSER. 2015). 

 

Essas disputas, travadas no território nacional, têm ligação com o contexto 

internacional da época, que nesse momento estava em grande ebulição, processo que 

resultou na Segunda Guerra Mundial. 

Analisando esse contexto internacional e suas repercussões no Brasil, Caio Prado 

Jr. cita o florescimento da cultura do algodão, a partir da metade da década de 1930, como 

parte da disputa internacional dos blocos imperialistas formados pela Inglaterra e Estados 

Unidos de um lado e Japão e Alemanha de outro. Blocos que iriam se enfrentar na guerra 

decorrente de uma disputa econômica que também envolvia a indústria têxtil dessas 

potências. O Japão e a Alemanha, ao perderem seus fornecedores, são obrigados a buscar 

novos fornecedores do algodão como matéria-prima e encontram no Brasil o local 

adequado para a produção necessária a sua indústria.   
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Como explica Harvey, o capital, ao estar permanentemente buscando sua “expansão 

continuada”, precisa “produzir as condições para a sua própria expansão” e nesse 

movimento ou vai se apropriando de condições pré-existentes ou então tem de produzir as 

condições para tal (HARVEY, 2011, p.62). No caso, para a produção do algodão, já foram 

encontradas terras que antes eram usadas na produção do café, quantidade de força de 

trabalho disponível, bem como certa infraestrutura de estradas e portos para a exportação 

dos produtos. Mesmo assim o capital japonês incentivava a vinda de partes do seu próprio 

povo, como mercadoria força de trabalho, para garantir a produção e o abastecimento de 

matéria-prima para sua indústria têxtil. Apesar de as empresas dos Estados Unidos também 

estarem inseridas nesse processo de produção, foi o processamento inicial do algodão que 

proporcionou um aumento da relação comercial entre o Brasil, Japão e Alemanha (PRADO 

JUNIOR, 1998, p.276). 

Esse fator vai gerando contradições de caráter político e diplomático entre o Brasil 

e esses países, em especial a Alemanha, que importava em 1935 60% da produção 

brasileira. Da relação do governo Vargas com a Alemanha resulta um dos episódios de 

grande repercussão na história dessa gestão do país: a deportação de Olga Benário Prestes, 

companheira de Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha nazista de Hitler. Grávida de sete 

meses, ela foi presa juntamente com Luiz Carlos Prestes
1
 em 1936, após tentativa frustrada 

de um intento revolucionário no Brasil. Apesar de ter-se articulado uma campanha 

internacional por sua libertação, Olga foi assassinada numa câmara de gás na Alemanha. 

Sua filha Anita, com catorze meses, foi libertada e entregue à avó materna Leocádia 

Prestes, que liderava a campanha internacional pela libertação (PRESTES, 2011, p.35).  

Essa situação econômica e diplomática cria certa proximidade do governo Vargas 

com governos “fortes”, principalmente os governos de Hitler na Alemanha, e Mussolini na 

Itália, pelos quais Vargas teria certa “simpatia”, conforme cita D‟Araújo, no livro “O 

segundo governo Vargas 1951-1954: democracia, partidos e crise política”. Com ampla 

pressão popular e luta contra o fascismo, realizada por setores progressistas e de esquerda 

no Brasil, o governo é forçado a posicionar-se ao lado dos aliados – Inglaterra, Rússia, 

Estados Unidos –, afastando-se assim do outro bloco formado por Alemanha, Japão e Itália 

(PRESTES, 2011, p.36). Em meio a esse episódio, se consolida a negociação da construção 

no Brasil da Companhia Siderúrgica Nacional, numa negociação com o governo norte-

                                                           
1 Prestes, que havia liderado a coluna Prestes ao retornar do exilio ao Brasil em 1935, participa como 

presidente de honra a ANL – Aliança Nacional Libertadora que se propunha a lutar contra o imperialismo, o 

latifúndio e a ameaça fascista do chamado movimento integralista. E reunia muitos setores insatisfeitos com 

Vargas. 
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americano que serviria inclusive para produzir artefatos de guerra para os aliados (DIAS; 

QUAGLIANO, 1993, p.89). 

Ao mesmo tempo em que essa ideia de fortalecer o processo industrial do Brasil, 

acordado com os estadunidenses, é saudada, pois vai aos poucos criando as condições para 

a indústria nacional se desenvolver, ela também suscita uma nova contradição na luta 

nacionalista da indústria do petróleo. O alinhamento com os Estados Unidos implica que 

suas empresas capitalistas, entre elas a Standard Oil, sejam agora parte do bloco aliado e, 

portanto mais difíceis de serem combatidas.  

Prado Jr., ao tratar da inserção do Brasil no cenário internacional, aponta que nessa 

conjuntura, marcada pelas disputas entre os grandes capitais internacionais, o Brasil ocupa 

uma posição secundária, e é arrastado, sendo sua evolução influenciada pelo cenário 

universal. 

 

Sobre ele se desenrola ou perpassa a concorrência capitalista transportada 

para o terreno internacional, que longe de se ter abrandado pela 

concentração do capital e a formação de imensos monopólios, intensificou-

se, porque é agora o embate de gigantes em frentes extensas, e não mais as 

escaramuças passadas de minúsculos capitalistas individuais concorrentes. 

O Brasil é apanhado e arrastado passivamente do vórtice daquela luta, e sua 

evolução econômica será função de grandes acontecimentos mundiais que 

se compreendem e explicam apenas no cenário universal e em conjunto 

com a história geral da Humanidade. (PRADO JUNIOR, 1998, p.278). 

 

Ainda no caso do desenvolvimento da indústria no país, isso era feito com várias 

intenções econômicas e políticas, incluindo a de combater as ideias socialistas, através das 

concessões na forma de melhorias sociais para o povo. Para Bastos, esse sempre foi um 

enfoque dado pelo Presidente Vargas, deixando claro em parte de seus objetivos, a 

necessidade da industrialização do país e a geração de emprego como reforma dentro do 

capitalismo, para evitar que o povo se revoltasse e aderisse às ideias revolucionárias 

pregadas pelos socialistas. 

 

Ademais, o desenvolvimento industrial não era visto apenas como um fato 

econômico: desde os primeiros anos da década de 1930 (antes que 

estrangulamentos básicos fossem pressionados pelo crescimento industrial 

“espontâneo”), Vargas considerava que o radicalismo político de massas 

seria um resultado inevitável de uma postura governamental que deixasse a 

estrutura econômica decadente (legitimada pela noção de vocação agrária 

do Brasil) “à própria sorte”, deixando também milhares de trabalhadores 

famintos fora do mercado de trabalho. Era preciso reformar o capitalismo e 

a rede de proteção social antes que o povo fizesse a revolução. (BASTOS, 

2011, p.351). 
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Essas citações e relatos demonstram que a conjuntura era de fato muito rica e com 

inúmeras contradições. Havia se ampliado o comércio de algodão com Alemanha e Japão, 

que agora eram inimigos de guerra. Combatia-se no Brasil empresas dos Estados Unidos e 

também as ideias socialistas protagonizadas pela União Soviética, países com os quais o 

Brasil se aliava na guerra. Essa situação influenciava o embate entre setores que na área do 

petróleo defendiam, de um lado, uma ampliação cada vez maior da participação do Estado 

e, de outro, setores favoráveis a maior abertura econômica e maior participação, mesmo 

que controlada, do capital privado nacional e internacional. 

Havia, ao mesmo tempo, uma luta intercapitalista para se decidir os destinos das 

possíveis riquezas a serem geradas no país, e quem delas se apropriaria. Assim como havia 

uma luta de classes com o mundo do trabalho que, estimulado pelas organizações sindicais 

e populares, com participação ativa dos defensores do socialismo, estava agitado por lutas 

para que as riquezas, mais do que produzidas, fossem socialmente distribuídas. Tudo, 

como afirma Caio Prado Junior, entrelaçado à conjuntura e às disputas mundiais.  

O final da Segunda Guerra – que consolida os Estados Unidos (EUA) como 

potência hegemônica do mundo capitalista e a União das Republicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) como líder num bloco de países para construção da sociedade socialista, dá origem 

ao que se chamou de Guerra Fria, em que não havia confrontos militares entre as duas 

potencias, ainda que não cessassem as ameaças e articulações mútuas de todo tipo. Esse 

desfecho mundial em nada ameniza as contradições internas de disputa no Brasil, dando 

num primeiro momento, logo após a retirada de Vargas do poder e a eleição de Dutra, um 

ar de que as forças que defendiam de forma mais decidida a participação do capital privado 

na indústria do petróleo estariam mais fortalecidas. Essa situação interna e a Guerra Fria 

“suscitavam medidas de repressão contra os comunistas e as forças democráticas atuantes”, 

chegando inclusive à cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, a perda dos 

mandatos parlamentares de quatorze deputados e do Senador Prestes em 1947 (PRESTES, 

2011, p.55). 

No entanto, a disputa para o destino da indústria do petróleo no Brasil ganha um 

novo impulso por parte dos defensores de uma política nacionalista a partir da tentativa de 

se aprovar um Estatuto do Petróleo, cuja redação foi assessorada por dois especialistas 

norte-americanos, a partir do ano de 1946 (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.91). Ao prever 

abertura maior ao capital privado e internacional no setor, esse estatuto acirra os ânimos 

das organizações populares e nacionalistas, que lançam uma grande campanha nacional 
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baseada na palavra de ordem “O petróleo é nosso”, coordenada pelo Centro de Estudo e 

Defesa do Petróleo e da Economia Nacional (CEDPEN), que reunia militares, intelectuais, 

estudantes e políticos (PRESTES, 2011, p.98). 

O movimento apontava a necessidade de salvaguardar a segurança nacional, 

citando os exemplos exitosos de monopólio estatal do petróleo no Uruguai e na Argentina, 

bem como possibilidade de alcançar com ele recursos suficientes para os trabalhos de 

pesquisa e exploração do petróleo no país, com a independência desejada. Outros, ao 

defenderem a aprovação do estatuto, advogavam a necessidade da abertura mais ampla ao 

capital privado e a necessidade nacional de investimentos estrangeiros. Os embates se dão 

em todos os setores da sociedade brasileira, incluindo o Clube Militar, as organizações 

empresariais, o movimento popular e estudantil, repercutindo diariamente nos grandes 

jornais da época. 

Em trabalho acadêmico realizado por Carvalho Junior, com o título “A criação da 

Petrobras nas páginas dos jornais O Estado de São Paulo (OESP) e Diário de Notícias 

(DN)”, o autor faz uma retomada dos argumentos utilizados pelos dois lados e procura 

compreender o modo como eles repercutem nos jornais da época. Esses, mais do que 

noticiarem os fatos, se tornam espaços de defesa e ataque das posições acima citadas. 

Assumem posição abertamente, colocando-se, segundo o autor como, favoráveis ou 

contrários à abertura da indústria do petróleo ao capital privado. O jornal O Estado de São 

Paulo alinha, por exemplo, como argumentos que o “Estado, além de não possuir recursos 

para desenvolver a indústria do petróleo, caracterizava-se como um péssimo administrador 

de empresas” e por isso “combateu a intervenção direta do poder público, principalmente 

por meio de empresas estatais,” enquanto o Diário de Notícias “... sempre defendeu a 

intervenção do Estado por acreditar que a iniciativa privada nacional não tinha condições 

de desenvolver o setor petrolífero brasileiro” (CARVALHO JUNIOR, 2005, p.169). 

Os dois jornais também davam mais ênfase às posições das organizações ou 

empresas que estavam no embate nesse momento, destacadamente às da Standard Oil e das 

Associações e Federações do Comércio e Indústria de São Paulo, assumidas pela linha 

editorial do OESP. Por outro lado, o DN privilegiava as posições emitidas pelo movimento 

“O petróleo é nosso”.  As posições e opiniões da Standard tinham ampla cobertura e 

espaços no OESP, enquanto o movimento “O petróleo é nosso” tinha ampla cobertura no 

DN. 

Outra linha de atuação que repercutia nos jornais era a de atacar e desqualificar as 

iniciativas adversárias. Enquanto no jornal O Estado de São Paulo se tentava descreditar o 
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movimento, acusando-o de estar infiltrado pelos interesses comunistas e de criar 

hostilidade, afastando os investidores e novos investimentos internacionais de que o Brasil 

necessitava, no Diário de Notícias eram denunciados os malfeitos das grandes empresas 

estrangeiras, condenando seu interesse em se apropriarem das riquezas nacionais, 

atentarem contra a segurança, entre outros argumentos. 

A citação a seguir demonstra essa posição assumida contra as empresas estrangeiras 

e a argumentação utilizada. 

 

O DN teve posição completamente oposta à do OESP e construiu uma 

imagem bastante negativa das multinacionais petrolíferas, frequentemente 

identificadas como corporações com grande poder político e econômico, 

que subjugavam os países subdesenvolvidos e cuja prática foi caracterizada 

de inescrupulosa uma vez que, para controlar importantes áreas produtoras 

e auferir elevados lucros, utilizavam os mais variados meios: corrupção, 

assassinatos, golpes de Estado, apoio a governos ditatoriais, espionagem, 

boicote econômico etc. Além disso, o periódico afirmava que o 

imperialismo dos trustes era responsável pela dependência econômica e 

pobreza das populações dos países produtores de petróleo. (CARVALHO 

JUNIOR, 2005, p.172). 

 

A luta popular faz com que o Estatuto não seja aprovado, e esse grande embate na 

sociedade brasileira vai ter como resultado concreto alguns anos mais tarde a criação da 

Petrobras, empresa pública de capital misto, no ano de 1953, durante o governo de Getúlio 

Vargas eleito em 1951. Sauer aponta essa luta no Brasil como um importante marco 

histórico na percepção do papel da apropriação social da energia e do petróleo em especial. 

 

La percepción del papel de la apropiación social de la energía, 

especialmente del petróleo y de la industria eléctrica en los procesos de 

transformación social, inducidos por la industrialización y urbanización, se 

debió en buena medida a la lucha de los brasileños entre las décadas de 

1940 y 1950, quienes incidieron en la formación del monopolio estatal del 

petróleo y en la creación de la empresa Petrobras, pero además en la 

conformación de la empresa eléctrica Eletrobras, otra como Telebras, el 

Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE), la Compañía 

Siderúrgica Nacional (CSN), consideradas como instrumentos 

indispensables para la transformación de una sociedad agrario-mercantil 

con miras a un mayor y mejor progreso de sus sectores productivos. 

(SAUER, 2010, p.7). 

 

A fundação da Petrobras em 1953 cria para o Brasil, além de uma empresa, um 

símbolo nacional de luta pela apropriação de uma base natural. O trabalho da Petrobras, e o 

uso do petróleo passam a se constituir como nova e promissora fonte de renda para o povo 

brasileiro, bem como nova fonte de negócios para a indústria do petróleo. 
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2.3 Fundação da Petrobras, golpe militar, disputas e resistência popular 

 

A fundação da Petrobras cria novas condições para o desenvolvimento das 

atividades relacionadas ao setor do petróleo no Brasil. Além de haver um pensamento 

político na sociedade, que leva à compreensão sobre a importância estratégica que essa 

base natural tem para o país, nesse momento está se dotando o Estado de um instrumento 

capaz de colocar em prática grande parte desse sonho nacional coletivo: a possibilidade de 

o país descobrir suas reservas e poder, se não exportar, ao menos garantir o abastecimento 

interno dos derivados necessários para a aceleração do trabalho e o consequente 

incremento na produção de unidades de valor. 

Essa luta traz consigo os objetivos diferentes de cada grupo social envolvido, como 

já mencionamos, mesmo entre os diversos grupos que apoiavam a criação da Petrobras e 

do monopólio na exploração do petróleo. Por isso não entendemos que seja correto 

simplesmente falar de forma geral que a criação da empresa serve para o desenvolvimento 

do país, ou para o progresso da nação. Afinal essas expressões nos parecem mascarar os 

interesses conflitantes entre as classes sociais e entre os grupos, que, mesmo fazendo 

alianças em determinada ação em comum, não obrigatoriamente têm a mesma estratégia, 

vista enquanto um caminho que leva a um objetivo de longo prazo. 

Se os objetivos são distintos, as estratégias também em algum momento serão 

distintas, mesmo que em determinado momento, por opção tática, diferentes grupos se 

juntem para alcançarem um mesmo objetivo tático ou pontual. Esses diferentes interesses 

(do trabalho e do capital), de caráter nacional ou internacional, irão ainda realizar lutas 

para preservarem ou defenderem seus interesses, num contexto histórico mundial pós-

segunda guerra mundial, durante o qual o petróleo se consolidou como o principal 

energético para o transporte, tornando mais rápido inclusive o transporte das forças no 

momento da guerra (TORRES FILHO, 2004, p.309). 

No entanto, diversos autores citam que a construção da Petrobras ensejou um 

sentimento de “patrimônio de todo o povo brasileiro”, e que qualquer questão colocada 

contra a empresa passa a ser vista como uma “ação dos seus inimigos a serviço do capital 

internacional.” Nesse sentido, “os ataques a essa empresa serão vistos, de forma mais 

profunda, não apenas como agressão a mais uma empresa estatal, sobretudo serão 

entendidos e trabalhados pelos sindicatos como uma agressão ao projeto de nação” 

(ROMÃO, 2009, p.12). 
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Romão cita que a criação da empresa com esse caudal político – da luta, da 

formação de um pensamento, de um sentimento nacional –, apesar da diversidade de 

objetivos, vai ser fixada para a história da Petrobras como algo inédito na história do 

Brasil. A Petrobras nessa configuração passa a ser um símbolo da luta nacional, pela 

soberania sobre os recursos naturais, por uma visão de soberania e segurança nacional. 

Será marco na construção do sentimento de que é possível, com luta, construir espaços 

públicos que venham de encontro ao anseio de vários setores da sociedade brasileira. 

Cibele Vieira, Coordenadora Geral do Sindicato Unificado dos Petroleiros de São 

Paulo, em entrevista, confirma essa origem da Petrobras. 

 

Eu acho que uma coisa que a gente sempre traz é que a Petrobras é fruto de 

mobilização social. Ela já nasceu assim, e esse recurso sempre esteve em 

disputa, mesmo quando não sabíamos o volume de petróleo que a gente 

sabe que tem hoje. (Vieira. 2015). 

 

Além do sentimento de ser fruto das mobilizações, a Petrobras suscita um 

sentimento de pertença ao país, contra a usurpação ou a despossessão externa. Castro 

trabalha com o conceito de “povo”. Esse sentimento, pode ser definido por um 

determinado fenômeno que envolve agrupamento humano, localizado em um território, 

que percebe uma causa para sua luta, identifica um inimigo contra quem se dirige e pratica 

uma ação para atingir determinados objetivos coletivos, influenciando na realidade da luta 

e na cultura histórica (CASTRO, 2013, p.26). 

 

Cuando hablamos de pueblo no entendemos por tal a los sectores 

acomodados y conservadores de la nación, a los que viene bien cualquier 

régimen de opresión, cualquier dictadura, cualquier despotismo, 

prostrándose ante el amo de turno hasta romperse la frente contra el suelo. 

Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, 

a la  que todos ofrecen y  a la que todos engañan y traicionan, la que anhela 

una patria mejor y más digna y más justa; la que está movida por ansias 

ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla generación 

tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los 

órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo, cuando crea en algo o en 

alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la 

última gota de sangre. (CASTRO, 2013, p. 26). 

 

Harvey, ao tratar da evolução do capital, identifica que no seu desenvolvimento ele 

se movimenta em busca de lucro por meio de diferentes esferas inter-relacionadas e cita, 

entre sete esferas, o que chama de “concepções mentais do mundo”, acrescentando que “as 

pessoas agem de acordo com suas expectativas, suas crenças e sua compreensão do 
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mundo” (HARVEY, 2001, p.103). Esse sentimento vai se colocando como marcas na 

história e tem importância nos acontecimentos da disputa permanente, que se trava entre os 

diversos interesses envolvendo o tema do petróleo e a história da Petrobras em nosso país.  

Fuser afirma ainda que: “Nunca foi motivo de dúvida em um país o acerto ou não 

da nacionalização. As nacionalizações, uma vez feitas, se tornaram consensuais, totalmente 

legitimas” (FUSER, entrevistado em 13 de dezembro de 2015). A materialização desse 

sentimento se concretiza na implantação econômica da Petrobras. Essa foi inicialmente 

dotada de bens e direitos no valor de 165 milhões de dólares provenientes do CNP, 

considerado baixo se comparado ao valor inicial estimado em 500 milhões de dólares, 

quando da fundação da PEMEX – Petróleos Mexicanos – no México. A produção de 

petróleo no Brasil nessa época era de 3.000 barris/dia. 

Suarez afirma que, no objetivo de encontrar petróleo e abastecer o mercado interno, 

a fundação da empresa faz parte de um contexto histórico de maior participação do Estado 

na economia, e de consolidação das reservas de petróleo como monopólio dos Estados 

nacionais: 

 

Como um ator fundamental no sistema capitalista, o papel do Estado na 

fase do monopólio estatal petrolífero plasmou-se na criação da 

PETROBRAS, para que esta realizasse o exercício efetivo da propriedade 

na exploração de petróleo e na geração e apropriação da renda petrolífera. 

Constituindo-se em um importante instrumento de política econômica do 

Estado, foi criada com o desafio de encontrar petróleo e abastecer o 

mercado interno, sendo dotada legalmente de recursos para o cumprimento 

das funções que lhe foram atribuídas, tendo desde os inicios autonomia 

considerável, assim como benefícios fiscais. (SUÁREZ, 2012, p.96). 

 

A afirmação de Suárez que utilizamos no sentido de contextualizar o momento traz 

um conceito que é a chamada “renda petrolífera”. Ele pode dar a impressão de que o 

petróleo enquanto base natural – em estado de natureza – possa produzir renda.  Para efeito 

de nossa compreensão nessa pesquisa, nos parece mais adequado, quando se fala em 

resultado econômico produzido, deixar claro que quem produz valor é o trabalho e, 

portanto, que o valor não provém da base natural, da natureza. A renda, que pode ser 

apropriada pelo Estado ou pelo capitalista privado, provém do trabalho social, é renda 

produzida pelos trabalhadores, conforme nos explica Gonçalves: 

 

A acumulação e expansão do capital é respectivamente um processo social 

de apropriação do trabalho excedente (mais-valia) e um processo de 

aplicação deste na forma de capital de forma crescente ... O capitalista, de 
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posse do capital na forma dinheiro, vai ao mercado e transforma seu 

dinheiro em mercadorias. Os meios de produção, compostos de: 

infraestrutura física, máquinas, equipamentos, e outros bens materiais 

empregados diretamente na produção. Encontra e compra, também, no 

mercado força de trabalho dos trabalhadores ... Por isso, o capitalista 

comanda o uso da força de trabalho para conservar o valor dos meios de 

produção – enquanto ela transfere valor –; para criar o valor que a 

reproduz, e também, para gerar o valor excedente ... Por isso, a força de 

trabalho é a única mercadoria – na sociedade capitalista – capaz de 

conservar e gerar valor maior do que o seu próprio valor. Daí a 

denominação de capital variável, dada por Marx, ao capital utilizado na 

compra da força de trabalho. Assim, o valor é gerado na produção, e nasce 

com o trabalho do trabalhador, pois o trabalhador vende sua capacidade de 

realizar trabalho e não o que realiza de trabalho sob o mando e direção do 

capital ... No entanto, o valor gerado na produção contida na mercadoria só 

se consolida como valor se vendido no mercado e trocado por dinheiro. 

(GONÇALVES, 2009, p.134). 

 

Não estamos aqui dizendo que não há uma renda maior produzida, denominada 

lucro suplementar, quando existe uma base natural vantajosa, que proporciona uma elevada 

produtividade do trabalho. É lógico que a mesma quantidade de capital, com a mesma 

tecnologia e a mesma força de trabalho aplicada sobre bases naturais de localização 

diversa, ou de qualidade natural diversa, terá resultados diferentes. Um poço de petróleo de 

qualidade natural mais leve ou uma área de terra de fertilidade natural superior 

proporcionarão resultados superiores a outras áreas de menor qualidade ou fertilidade 

natural. Porém, qualquer que seja a possibilidade de produção de valor, ela só ocorrerá 

com a realização do trabalho. 

Assim, segundo nossa compreensão de que só haveria renda para ser apropriada se 

houvesse trabalho realizado, podemos lembrar que a empresa inicia as atividades com a 

controversa escolha de um coronel partidário da UDN (Juraci Magalhães) para a 

presidência da empresa. E logo a seguir com a contratação de um geólogo estadunidense, 

antigo funcionário da Standard Oil (Walter Link) para o cargo de chefe do departamento 

de exploração. Isso fez com que várias opiniões emitidas dessem conta de que o petróleo 

brasileiro continuava nas mãos dos estrangeiros (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.113). A 

justificativa, principalmente para a estranha contratação de um estadunidense responsável 

por chefiar a exploração do petróleo no país, foi de que não havia no Brasil força de 

trabalho suficientemente qualificada e em quantidade necessária para dar conta dos 

desafios colocados pelo momento. De se construir uma empresa com essa magnitude e de 

fazer o trabalho de investigação e prospecção do petróleo que se almejava (DIAS; 

QUAGLIANO, 1993, p.114). 
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Uma vez dotada a empresa de recursos suficientes para o início dos trabalhos, 

dirigidos por Link, iniciou-se um intenso esforço de exploração das bacias sedimentares 

em busca das tão cobiçadas grandes reservas de petróleo pelo país. Foram intensificadas as 

atividades no Recôncavo Baiano, área já comprovada de existência do petróleo, e 

estendeu-se a pesquisas para outras regiões e estados como o Maranhão e Piauí a partir de 

1956. No Pará, Espirito Santo e parte terrestre da bacia de Santos em 1957, chegando-se ao 

Mato Grosso e Goiás em 1959 (Ibidem, p.115). 

Nesse período inicial da Petrobras, o Brasil se viu envolvido num dos episódios 

mais dramáticos de nossa história recente: o suicídio do Presidente da República Getúlio 

Vargas em 24 de agosto de 1954. Diferentes visões a partir de pontos distintos debatem a 

respeito desse segundo governo de Vargas. Conforme D‟Araujo, ele teria sido ambíguo e 

indefinido durante todo o tempo, resultado de opções políticas que não favoreciam o 

fortalecimento das instituições democráticas e os partidos políticos. Ou, segundo Bastos, 

pelo contrário, teria tido um programa coerente, definido, e, em função da dependência de 

decisões que estavam fora de seu alcance, estrangeiras em particular, ocorreu uma 

vulnerabilidade central, a crise, resultando num desfecho trágico. 

No prefacio do livro de D‟Araujo, “O segundo Governo Vargas 1951-1954, 

Democracia, partidos e crise política”, Romulo Almeida comenta: 

 

Esse segundo Governo, o oriundo do voto popular, está despertando um 

interesse particular pela herança econômica (positiva) para a política do 

desenvolvimento e pelo (controvertido) legado político para a crise da 

representação no Brasil. Com efeito, nele foi criada a Petrobras, lançados o 

projeto da Eletrobrás, depois de implantado o Fundo Federal de 

Eletrificação, e o Plano do Carvão; estabelecidos o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste do Brasil; 

estabelecida a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia-

Spevea, depois de uma longa conferência sobre a região que juntou 

representantes das várias esferas governamentais, da inteligência e do 

empresariado; ampliadas as fontes de financiamento rodoviário; 

implantados a Capes – Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 

Superior – e o programa nuclear (Álvaro Alberto); instituídos a Carteira de 

Colonização do Banco do Brasil (que teve, lamentavelmente, vida breve) e 

o Instituto Nacional de Imigração e Colonização; expandido o crédito 

agrícola, criado o seguro agrário e ampliado o sistema de garantia de preços 

mínimos; dada preferência ao reaparelhamento de ferrovias e portos; 

lançada a base da indústria automobilística, com ênfase em caminhões e 

tratores, e a da expansão da indústria de base. Dificilmente alguma coisa do 

que se fez, depois, no país, deixou de partir das agências dinâmicas ou de 

fontes de recursos estabelecidos nos três anos e meio do segundo Governo 

Vargas. (D‟ARAUJO, 1992, p.11). 
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Sobre estas realizações consideradas positivas do governo Vargas, há certa 

concordância entre os dois autores estudados. Sob o ponto de vista dessas duas 

interpretações também se dá a versão sobre o fato derradeiro do governo e o suicídio de 

Vargas. Enquanto que para D‟Araujo a própria maneira de agir de Vargas atrai para si o 

centro da crise, o que de certa maneira se resolve com o desaparecimento físico do 

governante, Bastos aponta que o principal fator para a crise foi a falta de controle por parte 

do governo, das fontes de recursos necessárias para realizar seu plano de desenvolvimento, 

em especial pelo fato de o governo ser vulnerável às decisões externas ao país, nesse caso 

em especial, à dependência com relação às decisões dos Estados Unidos. Finalmente, 

D‟Araújo reafirma que no Varguismo a centralização, a tentativa de conciliação sem 

fortalecer os aparatos partidários e o sistema político, foi cada vez mais fechando o cerco 

contra a figura do Presidente, e mesmo que o impeachment tenha sido recusado no 

Congresso Nacional, a falta de confiança e a crise foram se ampliando a tal ponto que 

culminaram na indicação militar para a derrubada de Vargas e seu suicídio. 

Sob a perspectiva do necessário fortalecimento do sistema político, para D‟Araujo, 

a morte de Vargas impõe nesse momento uma ação de vários setores da sociedade contra 

um golpe e em nome do fortalecimento das instituições democráticas. Não é objetivo deste 

trabalho, esgotar o debate sobre o tema, mas nossa impressão é que esse fator também 

acaba incidindo sobre aquilo que já relatamos anteriormente a respeito do sentimento em 

torno da Petrobras. A empresa foi uma das últimas criações do governo de Getúlio Vargas, 

que é tido como um dos responsáveis por grande parte das realizações no sentido do 

desenvolvimento das forças produtivas do país. É chamado por alguns como o “pai dos 

pobres”. Seu suicídio resultou em grandes manifestações populares, a ponto do seu 

principal opositor, o jornalista Carlos Lacerda, ter fugido do país de medo do povo. 

Certamente essa carga de comoção é parte do início da história da Petrobras, e do 

monopólio nacional do setor do petróleo. 

Nesse ambiente foi que se desenvolveram as primeiras ações da empresa.  

Lembrando mais uma vez aqui o ensinamento de Prado Junior de que não há como 

analisar um país de forma isolada, o Brasil está imerso num contexto geopolítico mundial 

do pós-segunda guerra mundial, e o petróleo é tido como fonte de energia que durante a 

guerra se mostrou mais eficiente para o transporte das mercadorias e das tropas. É período 

de Guerra Fria entre os blocos socialista e capitalista, é período de consolidação dos 

Estados Unidos como potência hegemônica no bloco capitalista. 

Torres Filho retrata bem esse momento ao afirmar que: 
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De acordo com Klare (2001), ao final da II guerra mundial o acesso ao 

petróleo era considerado pelos estrategistas americanos algo 

particularmente importante por ter sido um fator essencial para a vitória dos 

Aliados sobre as potencias do Eixo. Embora as explosões nucleares sobre 

Hiroshima e Nagasaki tenham determinado o fim da guerra, foi o petróleo 

que serviu de combustíveis para os exércitos que derrotaram a Alemanha e 

o Japão. O petróleo moveu enorme contingente de navios, tanques e aviões 

que deram as forças Aliadas uma vantagem decisiva sobre seus adversários 

que não dispunham de fontes seguras de óleo. (TORRES FILHO, 2004, 

p.311). 

 

O autor afirma ainda que “nas décadas seguintes o petróleo foi um elemento em 

quase todas as grandes crises internacionais.” Envolvia conflitos relacionados à guerra fria, 

a exemplo da pressão para a desocupação do norte do Irã pelas forças soviéticas, bem 

como a retomada das lutas nacionalistas que tinham como ponto importante o afastamento 

da Inglaterra do poder até então exercido no mundo do petróleo. Todas essas situações, 

como se vê, são lutas que acenavam para o aumento do poder nacionalista no mundo árabe. 

Machado salienta que essa disputa no pós-guerra se acirrava devido à crescente 

busca, não somente por um tipo novo de corporação capitalista, mas principalmente pelo 

desejo dos Estados nacionais de garantir (1) a segurança de seu abastecimento, (2) a 

apropriação dos excedentes gerados e (3) a hegemonia político-militar (MACHADO, 2013, 

p.40). Além disso, o acesso às reservas, a distribuição da renda produzida e a garantia de 

fluxo continuo de suprimento vão colocar em tensão permanente, negociações, e até em 

enfrentamento armado, os Estados hegemônicos e os detentores de jazidas, países 

produtores e países consumidores, processo que inclui também a luta pela descolonização e 

a entrada em cena de países até então considerados periféricos, mas que possuíam grandes 

reservas de petróleo (MACHADO, p.41).  

Essas disputas requerem folego por parte dos concorrentes, por se tratar de uma 

indústria de cadeia longa, intensiva em capital e de longo tempo para efetivação do retorno 

financeiro, como alerta Gabrielli, em sua palestra em 2012, para o Programa de Pós 

Graduação em Planejamento Energético, da Coppe, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. No mesmo sentido, a respeito do intenso crescimento no uso do petróleo a nível 

mundial, Torres Filho cita que em 1945 a demanda mundial estava na casa dos 07 milhões 

de barris diários, e que em 1974 chega a quase 60 milhões de barris por dia. Preços mais 

baixos, menor dano ao meio ambiente e aumento da motorização fazem com que o 

petróleo substitua em grande parte o carvão até então utilizado como principal fonte 

energética no mundo: 
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A generalização do uso de carros, aviões, navios e trens, movidos à 

gasolina ou diesel, confundiram-se com a nova reorganização espacial das 

indústrias e das cidades, permitindo a integração física de uma economia 

crescentemente urbanizada e internacionalizada. A existência de enormes 

reservas, aliada a seu baixo custo de extração e as vantagens econômicas de 

sua utilização, tornou o “ouro negro” a principal fonte de energia global. 

(TORRES FILHO, 2004, p.312). 

 

Nessa nova configuração também está presente o elemento da luta de classes, pois 

além dos interesses já mencionados, governos e as empresas de energia percebiam a 

diminuição do uso do carvão como uma forma de diminuir a influência dos sindicatos de 

trabalhadores das minas de carvão, que tinham grande poder de mobilização à época. 

Com relação à produção, os Estados Unidos veem sua produção de petróleo, apesar 

de aumentar em quantidade de barris produzidos diariamente, reduzir-se em termos 

percentuais sobre a produção mundial, passando de 64% em 1948 para 22% da produção 

mundial em 1972. Ao mesmo tempo em que o país consolida sua entrada no Golfo Pérsico 

após a segunda guerra mundial, por interesse das empresas estadunidenses em controlar 

novas reservas de petróleo, bem como dos países árabes em afastar a possibilidade de 

retorno do colonialismo inglês (TORRES FILHO, p.315). 

É desse mesmo período que data uma ação mais forte no Irã, que na época produzia 

40% do petróleo do Oriente Médio e em 1951 nacionaliza o petróleo, até então explorado 

pela inglesa British Petroleum. Também faz um acordo com os EUA, procurando manter 

as reservas destinando-as a uma empresa iraniana, mas em troca permitindo a operação e 

comercialização do petróleo por empresas estadunidenses, realizada em contratos de 

concessão, em que a divisão básica era meio a meio (TORRES FILHO, 2004, p.316). 

Machado, citando Pinto Junior, explica o caráter subordinado a que eram 

submetidos os estados produtores de petróleo frente a esses contratos de concessão, nos 

quais prevaleciam os interesses das grandes empresas e dos países hegemônicos, 

principalmente Inglaterra e Estados Unidos: 

 

Pinto Junior destaca o conteúdo e a importância desses contratos de 

concessão de longo prazo, que teriam combinado “formas contratuais 

comerciais privadas e elementos de direito público e doméstico e 

internacional”. Tinham duração de 65 a 70 anos, abrangiam praticamente 

todo o território do país concedente, e o cálculo dos lucros, portanto dos 

royalties devidos aos países concedentes, era totalmente controlado pelas 

companhias. “A posição subordinada dos Estados hospedeiros frente às 

companhias petrolíferas definiu uma relação de imposição sobre a de 

negociação”, diz o autor. (MACHADO, 2013, p.47). 
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Essa situação de total hegemonia das grandes empresas petrolíferas, em especial 

dos Estados Unidos, só vai sofrer abalos quando a Itália (que junto com Alemanha tinha 

perdido guerra e estavam fora dos acordos) alguns anos mais tarde, propõe um regime de 

partilha com 25% para a empresa estatal italiana ENI e 75% para o país concedente, 

proposta que sofreu enorme oposição das grandes empresas petrolíferas, chamadas então 

pelos italianos de as “sete irmãs”. Outro fator é quando a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas – URSS – volta a produzir e exportar petróleo, sendo essa inclusive considerada 

uma ação econômica violenta no âmbito da Guerra Fria (TORRES FILHO, 2004, p.317). 

As sete irmãs a que se referiam os italianos eram as cinco estadunidenses Gulf Oil 

(adquirida depois pela Socal), Standard Oil of Califórnia (Socal, hoje Chevron), Standard 

of New Jersey (Esso, depois Exxon), Socony-Vacuum (antes Stand Oil of New York, depois 

Mobil) e a Texaco. As outras duas sendo a Anglo-Persian Oil Company (hoje BP) do Reino 

Unido e a Royal Dutch Shell (hoje Shell) Reino Unido e Holanda (MACHADO, 2013, 

p.48). Essas empresas funcionavam na forma de cartel, fixando cotas de produção, preços e 

condições de venda, controle de novos membros ingressantes na indústria, regulando de 

forma corporativa a indústria do petróleo mundial.  

Nesse cenário mundial de consolidação do poder das grandes empresas petroleiras e 

de hegemonia estadunidense, Dalla Costa e Ortiz Neto apontam que é desafiador o 

momento em que a Petrobras está sendo instituída como aquela empresa que deve garantir 

o suprimento dos derivados de petróleo para o Brasil, pois, apesar de contar com certa 

experiência nacional oriunda dos esforços realizados pelo Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil (SGMB) e do Conselho Nacional do Petróleo, a empresa agora 

tinha de “montar e desenvolver uma indústria financeiramente densa e tecnologicamente 

complexa.”: 

 

Montar e desenvolver uma indústria financeiramente densa e 

tecnologicamente complexa requeria: i) uma relação de compromisso com 

fornecedores locais de bens de capital; ii) a necessidade crescente de 

equipamentos importados e de assistência técnica estrangeira e; iii) um 

fluxo garantido e vantajoso de petróleo cru para operar o parque de refino 

em expansão. Nesse momento da trajetória, a Petrobras incorporava a 

experiência visível na evolução da IMP (Indústria Mundial do Petróleo), 

sobretudo a trajetória das empresas majors do cartel. 

As ações independentes e inovadoras no aprovisionamento de recursos para 

sua expansão encetaram o desenvolvimento de dois traços característicos da 

Petrobras que ajudam a explicar o desempenho de sua trajetória: i) sua 

função como dinamizadora do capital privado nacional, contrapesando a 
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força tecno-econômica e política do capital internacional e; ii) seu 

desempenho como empresário competente. (DALLA COSTA; ORTIZ 

NETO, 2006, p.04). 

 

Essa tarefa da Petrobras, que exigia bastante trabalho, se dá no momento em que se 

iniciava inclusive um debate sobre o chamado “pico do petróleo”, iniciado em 1956 por 

um geólogo que trabalhava na Shell e que, a partir da experiência dos Estados Unidos, 

fazendo as contas de quanto petróleo era encontrado e quanto já se gastava, apontava que a 

partir dos anos 1970 haveria uma contração das descobertas naquele país. De certa maneira 

ele acertou, pois de fato a partir dos anos 70 os Estados Unidos passam a depender cada 

vez mais do petróleo produzido em outros países (HARVEY, 2011, p.70). No entanto até 

hoje (2015), autores contestam essa teoria, afirmando que o avanço tecnológico possibilita 

tanto novas descobertas quanto maior eficiência no uso do petróleo, o que prolonga em 

muitos anos sua existência e utilização. 

Logo a seguir, nos início dos anos 60, toda essa movimentação, somada a medidas 

protecionistas dos Estados Unidos, fazia com que os preços do petróleo se mantivessem 

baixos no mercado internacional, afetando de tal forma os principais países produtores de 

petróleo que a partir de uma iniciativa da Venezuela foi criada a Organização dos Países 

Produtores de Petróleo (OPEP), com intuito de aumentar o preço do petróleo, agindo de 

forma articulada. (TORRES FILHO, 2004, p.317). Além da Venezuela, a OPEP foi 

fundada com a participação de Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, que na época 

representavam 80% das exportações de petróleo do mundo. 

Fuser resume assim esse período histórico: 

 

Na medida em que esses governos nacionais se colocam em defesa dos 

direitos de sua própria sociedade, sem nem falar nas classes sociais que se 

dividem na sociedade, mas, pensando na sociedade nacional no seu 

conjunto, esses governos tendem a entrar em conflito com os interesses 

transnacionais. Essa é uma história que atravessa todo o século XX, não é 

uma história que tenha começado agora. (FUSER. 2015). 

 

O estudioso lembra também a fase inicial quando os países centrais eram os 

grandes produtores e a mudança que ocorre no começo do século XX: 

 

Durante a primeira fase da história do petróleo, existe aquele petróleo que 

estava situado em países centrais, como os Estados Unidos. Então a 

dinâmica de exploração desse petróleo segue toda outra lógica, que é a 

lógica interna da economia norte-americana. Mas a maior parte do petróleo, 

desde o começo do século XX, se situa em países periféricos, países 
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coloniais ou semicoloniais e dependentes. Na maior parte do século XX, 

esse petróleo foi explorado por empresas transnacionais com um benefício 

nulo ou mínimo dos Estados onde essa riqueza está situada. (FUSER. 

2015). 

 

E conclui que os Estados detentores de reservas passam a ter mais participação com 

a nacionalização, processo que culmina na criação da OPEP. 

 

Uma participação mais significativa dos Estados nessa receita se dá a partir 

da segunda metade do século XX, quando um país após o outro passa a 

adotar políticas mais nacionalistas de defesa de seus recursos e os Estados 

nacionais começam a se organizar para defender seus interesses. No caso 

do petróleo, um marco nesse processo é a criação da OPEP (Organização 

dos Países Exportadores do Petróleo) em 1960 e as nacionalizações que 

ocorrem em diferentes graus e diferentes maneiras. Países em número 

muito grande, começando muito significativamente pela União Soviética, 

logo após a Revolução Russa. (FUSER. 2015). 

 

Enquanto isso, a Petrobras conseguia produzir em 1959 cerca de 40% do petróleo 

consumido no Brasil, e se ampliava o nível de conhecimento das bacias sedimentares. Isso, 

porém, sem os resultados esperados na exploração, que na maioria dos casos não 

encontrava a quantidade almejada nas perfurações pelo país. Essa situação leva o 

estadunidense Link a elaborar um relatório, com a constatação de que não haveria grandes 

quantidades de petróleo encontradas até esse momento na parte continental do território 

brasileiro. Questionava ainda os gastos com exploração do petróleo no país e afirmava que 

essa realidade só mudaria se novas técnicas mais avançadas pudessem no futuro apontar 

para novas possibilidades de exploração. Link recomendava maior atenção para o 

Recôncavo Baiano e Sergipe/Alagoas, onde dizia existir as maiores possibilidades de 

prospecção de petróleo no Brasil (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.117). 

Esse relatório deu munição para aqueles que sempre combateram a ideia de que 

haveria petróleo no Brasil. Representados politicamente pela União Democrática Nacional 

– UDN, eles argumentavam à época que a abundância de petróleo seria um mito, 

questionavam a idoneidade da recém-criada Petrobras, inclusive pedindo CPI para 

investigar a empresa (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.118).  

No entanto, segundo Suárez, a Petrobras, que inicialmente vivia principalmente dos 

impostos – como o Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos (IUCL), o imposto sobre 

importação e consumo sobre automóveis e as contribuições obrigatórias de proprietários de 

veículos terrestres, aquáticos e aéreos –, aos poucos foi se autofinanciando com base em 
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suas próprias atividades industriais, que em 1962 já alcançavam 98% de suas receitas 

(SUÁREZ, 2012, p.97). 

A empresa foi também aumentando significativamente o seu número de 

trabalhadores, que rapidamente se organizaram em sindicatos de petroleiros e passaram a 

ter força política, a ponto de já influírem no início dos anos 60 na indicação do novo 

presidente da empresa. De 1957 a 1963, são criados os Sindicatos de Petroleiros da Bahia, 

de Cubatão, do Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas, Mauá, Caxias, do Pará/Amazonas e 

Maranhão, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Paraná, totalizando dose sindicatos 

de petroleiros no país. Nessa época, os trabalhadores já organizam greves, exigindo 

salários equiparados aos mais altos então vigentes – os de Cubatão –, além do turno de seis 

horas. Na luta política, com a renúncia do Presidente da República Jânio Quadros em 1961, 

os petroleiros mantêm-se em assembleia permanente para garantir a posse do vice João 

Goulart, apoiando o movimento pela legalidade (ROMÃO, 2008, p.15-17). 

Essa é mais uma contradição do avanço do capital explicada por Marx e Engels no 

“Manifesto Comunista” da seguinte forma: 

 

Na medida em que a burguesia – isto é, o capital – se desenvolve, também 

o proletariado se desenvolve. A classe trabalhadora moderna desenvolve-

se: uma classe de trabalhadores, que vive somente enquanto encontra 

trabalho, e que só encontra trabalho enquanto o seu labor aumenta o capital. 

Esses trabalhadores, que precisam vender a si próprios aos poucos, são uma 

mercadoria, como qualquer outro artigo de comercio, e são, por 

consequência, expostos a todas as vicissitudes da competição, a todas as 

flutuações do mercado”. (MARX; ENGELS, 2002, p.19). 

 

Além de trazer consigo uma marca de luta da sociedade brasileira pela criação da 

Petrobras e pelo monopólio do petróleo, o Brasil passa a contar com uma parte da classe 

trabalhadora, que se articula num movimento sindical, de uma empresa única, e que é vista 

como símbolo nacional. Em 1964 a Petrobras já contava com um efetivo de quase 35.000 

trabalhadores (SUÁREZ, 2012, p.98). 

Nesse período o estadunidense Link já havia sido substituído, pois foi alvo de muita 

pressão dos setores progressistas. O governo nomeia técnicos brasileiros para essas 

atividades, que mudam a metodologia utilizada. Ao invés de sair procurando grandes 

jazidas de petróleo, o trabalho passa a ser centralizado nas áreas que já comprovavam certa 

maturidade dos campos e vai aos poucos, ao invés de pulverizar os investimentos, 

concentrar-se principalmente naqueles locais que já produziam melhores resultados. A 

ideia inicial de buscar imediatamente grandes jazidas é substituída pela de ir aos poucos 
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garantindo nos locais já comprovados o petróleo que o país podia conseguir para diminuir 

sua dependência externa, fortalecer o processo de desenvolvimento industrial e de 

substituir as importações (DIAS; QUAGLIANO, 1993, p.120-121). 

Com nova equipe e metodologia, o trabalho foi intensificado nas áreas do 

Recôncavo Baiano e na região de Sergipe e Alagoas, obtendo resultados positivos com o 

aumento da produção e a descoberta de novos campos com destaque para o campo de 

Carmópolis em Sergipe. Com esse trabalho, em 1964 a Petrobras mostra significativos 

avanços, como podemos ver a seguir. Considerando que em 1954 a produção era de 03 mil 

de barris de petróleo/dia e reservas provadas de 15 milhões de barris, esses números 

passam a ser muito mais significativos em 1964, chegando a uma produção de 91 mil 

barris por dia e reservas provadas de 674 milhões de barris. A importação de óleo, no 

entanto era ainda mais significativa, chegando a 214 mil barris por dia. 

 

Tabela 03 – Números da Petrobras em 1964 

Faturamento 

bruto em 

milhões de 

dólares 

Investimento 

em milhões 

de dólares  

Recursos 

Humanos 

Reservas 

provadas 

em milhões 

de barris 

Produção 

em mil 

barris/dia 

Importaç

ão em mil 

barris/ 

dia 

624 14 34.885 674 91 214 

  Fonte: Elaboração própria a partir de Suárez, 2012, p.98.  

 

Com o governo de João Goulart, logo após a vitória revolucionária do Movimento 

26 de Julho que levou Fidel Castro ao poder em Cuba em 1959, e sua decisão de avançar 

com medidas socializantes, o clima político no Brasil se acirra entre os setores 

progressistas e de esquerda que lutavam por reformas de base contra os setores 

conservadores, que não queriam nem o Estado na economia e muito menos reformas ou 

medidas distributivas de renda.  

As forças conservadoras apoiadas pelos Estados Unidos e pela grande imprensa 

nacional – grandes jornais como o Estado de São Paulo e o Globo –, estimulam os 

militares a articularem um golpe de estado e a implantarem uma ditadura que durou vinte e 

um anos e mais cinco de um governo civil apêndice (Tancredo Neves, que morreu antes de 

assumir, e Sarney) escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. 

“O Golpe estabeleceu perseguições, inquéritos, demissões” (DIAS; QUAGLIANO, 

1993, p.121). E podemos acrescentar: assassinatos, exílios e tortura. 

 



56 
 

A maioria dos sindicatos de petróleo sofre intervenção e tem muitos dos 

seus diretores cassados, presos e torturados. As cassações, perseguições, 

torturas e fechamento de sindicatos, e a implacável represália ao 

movimento sindical petroleiro, assim como ao conjunto da classe 

trabalhadora do Brasil, visam tirá-lo de cena, tencionam lhe roubar por 

completo o direito à fala, a possibilidade de expressar o dissenso. 

(ROMÃO, 2008, p.18). 

 

Nesse clima de repressão e revolta que segue por vários anos, segundo Dias e 

Quagliano, os militares “reestabelecem a autoridade administrativa”, e a empresa passa a 

ser dirigida pela mão militar, que impõe sua norma de disciplina, confrontada sempre que 

possível pelos trabalhadores. Os petroleiros, segundo o dirigente sindical Fernando 

Siqueira, sentem ser “responsáveis por defenderem um patrimônio de todo o povo”: 

 

A Petrobras foi dirigida na maior parte do tempo por militares. Esse fato, ao 

tempo em que, para certo modelo de sociedade, denota sua importância 

estratégica, serviu para conformar um tipo específico de sociabilidade entre 

a empresa e seus empregados, e entre eles próprios. Valores como 

disciplina, respeito às normas e hierarquia foram sempre muito fortes nas 

construções coletivas do trabalhador petroleiro. Nos seus primeiros anos, a 

cultura era fortemente militarizada e autoritária. A ação do movimento 

sindical petroleiro, notadamente a partir dos nos 1960, vem no sentido de 

democratizar os espaços, porém o sentimento de serem guardiões da nação 

brasileira é algo que continuou marcante em cada um daqueles 

trabalhadores... (ROMÃO, 2008, p.18). 

 

Agora sob a mão da ditadura, as atividades da Petrobras prosseguem, seguindo 

basicamente a mesma linha anterior de tentar viabilizar a produção suficiente de petróleo, 

investindo nas regiões já conhecidas em terra, que cada vez mais indicavam serem 

insuficientes para suprirem as necessidades de um consumo nacional crescente de petróleo 

e seus derivados. Aos poucos a partir de 1968, baseado em experiências internacionais de 

exploração de petróleo no mar, iniciam-se estudos na costa brasileira, para se verificar a 

existência de campos petrolíferos em águas que inicialmente vão a profundidade de 30 até 

100 metros.  

As dificuldades iniciais são as mesmas do período anterior: não havia estrutura, 

tecnologia e nem pessoal qualificado para essas atividades, sendo também a metodologia 

empregada a mesma, ou seja, a contratação inicial de equipamentos e equipes estrangeiras, 

do Japão e dos Estados Unidos, acompanhada da realização de um processo concomitante 

de conhecimento tecnológico e preparação de força de trabalho nacional (DIAS; 

QUAGLIANO, 1993, p.125). 
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Dalla Costa e Ortiz Neto, ao discutirem a questão do conhecimento tecnológico, 

afirmam que cada vez mais esse é o caminho: o de construção compartilhada, sendo 

impraticável a busca de todo o conhecimento de forma isolada. 

 

A integração no conhecimento, por tais contextualizações, será considerada 

por alguns como o modelo de infraestrutura em pesquisa a ser explorado, 

uma vez que existem indícios de que a integração proporcionará aos 

integrantes produtos mais sofisticados e de maneira mais rápida do que sem 

a união. Tal metodologia está em consonância com a expansão liberalizante 

do comércio internacional, que intensificou a competição mercadológica. 

Para a manutenção das companhias, estas terão de se adaptar em tempo real 

às mudanças estipuladas pelo mercado, ou liderar tais transformações, 

sempre num processo de inovações. Esta nova realidade tornou o 

empreendimento de empresas buscarem, de maneira isolada, produzir todo 

o conhecimento relevante e ainda transformá-lo em produtos e processos 

tecnológicos inovativos, uma saga próxima do impraticável. Logo, a 

estratégia via alianças empresariais, em torno da pesquisa e 

desenvolvimento, tornou-se uma manobra em ascensão. (DALLA COSTA; 

ORTIZ NETO, 2006, p.8). 

 

O Brasil inicia sua ida ao mar em busca de petróleo justamente no momento em que 

o mundo caminha para o primeiro choque do petróleo de 1973. Com o choque do petróleo, 

segundo Torres Filho, tem-se a sensação do “fim de uma era na história do petróleo”. Fim 

no sentido de que o preço triplicava. Acabava a era do petróleo abundante e barato, o que 

também colocava em nova posição as empresas (sete irmãs) até então hegemônicas.  

Esse processo já vinha se consolidando por meio de vários fatores da conjuntura 

internacional. Um primeiro fator era o aumento gradual da demanda por petróleo, fruto do 

crescimento econômico verificado desde o fim da segunda guerra. Um segundo fator, a 

articulação cada vez maior dos países produtores de petróleo, que pressionavam para 

mudar as regras de produção no sentido de se apropriarem de uma parcela maior da renda 

produzida. Um terceiro fator era a impossibilidade da manutenção de dominação inglesa na 

região do Oriente Médio. Finalmente, o quarto fator foi a derrota estadunidense na guerra 

do Vietnã, o que inviabilizou as condições de abrirem novo flanco em direção ao Oriente 

Médio. Aliam-se a esses fatores as conquistas obtidas por Muammar Gadhafi na Líbia: as 

de aumentar para cinquenta e cinco o percentual que ficaria com o país, levando outros 

países, e a OPEP em especial, a exigir o que chamavam de participação direta, para não 

dizer nacionalização do petróleo. E em alguns países como Líbia, Iraque e Venezuela, a 

nacionalização total (TORRES FILHO, 2004, p.321). 

 



58 
 

Com as nacionalizações, desapareceu o último dos três pilares econômicos 

do sistema de ordenamento do Pós-Guerra: a estabilidade dos contratos de 

concessão que garantiam às empresas o poder de fixar quantidades e 

preços. Mesmo assim, o mercado nos meses seguintes continuou 

funcionando com pouca instabilidade, como por inércia. A situação, no 

entanto, se aproximava rapidamente de uma grave crise. Em 1973, a 

capacidade ociosa no mundo era apenas de 500.000 barris por dia, cerca de 

1% da demanda do mundo ocidental. Com o início de uma nova guerra 

árabe-israelense, a Guerra de Outubro de 1973, o mercado entrou em 

colapso e o preço internacional triplicou. Era o fim de uma era na história 

do petróleo. (TORRES FILHO, 2004, p.321). 

 

Para Pagotto, o choque do petróleo trouxe ao mundo uma série de consequências e 

mudanças. Se por um lado os grandes importadores tinham de dispender muito mais 

recursos para satisfazer suas necessidades de petróleo, e muitas vezes tinham de recorrer a 

empréstimos, de outro lado houve um acumulo de dinheiro nas mãos dos grandes 

produtores, que mais tarde foram chamados “petrodólares” e alimentavam o mundo com os 

empréstimos agora coordenados pelo sistema financeiro mundial. Essa foi a base de 

financiamento inclusive da indústria da guerra. 

 

Os grandes exportadores, por outro lado, assistiram a uma enorme entrada 

de dólares em suas economias. O que se recebia em anos passou a ser 

adquirido em meses, o que dentre outros fatores gerou inflação galopante. 

Parte desses dólares abasteceu o mercado financeiro, aumentando o volume 

de crédito, que foi a fonte dos empréstimos que subsidiaram as economias 

atingidas mais duramente pelo choque, e outro aspecto foi a formação das 

petro-burguesias, com absoluto controle da renda resultando em grandes 

concentrações de riqueza em poucas famílias. O choque foi revelador das 

estratégias econômicas dos países centrais na obtenção da renda do 

petróleo. Esses países tornam-se mercados confiáveis para receber 

aplicações seja dos governos, sejam das famosas petro-monarquias. 

Portanto, no curto prazo o dinheiro do petróleo, transferido para os países 

produtores, voltou ao centro do capitalismo, e uma das vias foi o intenso 

investimento na indústria da guerra. Nesse campo, os grandes fornecedores 

das mercadorias coincidentemente são os EUA e Inglaterra. (PAGOTTO, 

2009, p. 10). 

 

Essa crise cria uma contradição. Se por um lado o aumento do preço significa mais 

dificuldades para o Brasil em importar e pagar, por outro lado com esse preço, viabiliza 

alguns investimentos que até então, com preço baixo do petróleo a nível internacional, não 

eram considerados atrativos economicamente, inclusive a exploração no mar. Fruto dessa 

ida ao mar foi a descoberta do primeiro grande campo de petróleo na Bacia de Campos, 

apontado como solução para os problemas de abastecimento nacional (DIAS; 

QUAGLIANO, 1993, p.125). No entanto, esse incremento na produção só vai ser sentido a 
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partir de 1977, com a entrada em operação comercial de área na Bacia de Campos. A 

Petrobras começava se firmar como uma empresa que vai investindo crescentemente em 

tecnologias e em conhecimento para a produção de petróleo em águas cada vez mais 

profundas. Também as áreas marítimas vão se consolidando como o principal campo de 

produção de petróleo no Brasil. 

O governo militar instituído com o golpe de 64, na década de 70, desenvolve várias 

ações no sentido de suprir as necessidades de petróleo no país, dentre essas ações está a 

formação da Braspetro, para a exploração de petróleo fora do Brasil, e os contratos de 

risco, nos quais se permitia que empresas estrangeiras por sua própria conta e risco 

fizessem a exploração, sendo ressarcidas de seu custo no caso de encontrarem petróleo. 

Programa este que já indicaria certa abertura para os capitais privados e estrangeiros.  Com 

os preços mais atrativos do petróleo, várias delas, como a estrangeiras Shell, Exxon, 

Texaco, Pectee, e algumas brasileiras como a Paulipetro, Azevedo Travassos e Camargo 

Correa, participaram dessa fase com contratos de risco. Por meio dessa política se atinge 

em 1984 a produção de 500 mil barris de petróleo diários e são realizadas várias 

descobertas, principalmente no mar, com destaque para o campo gigante de Albacora 

(LUCCHESI, 1998, p.28). São ainda iniciativas deste período o programa Proálcool para a 

substituição da gasolina nos automóveis, e na área da energia elétrica, o incentivo ao 

Programa Nuclear Brasileiro e a construção de grandes hidrelétricas como Itaipu. 

No âmbito da política nacional ao final da década de 70, fruto da forte campanha e 

pressão popular, é conquistada a anistia, e muitos dos exilados voltam ao país, sendo 

recebidos com muito entusiasmo. No caso de Prestes, seu retorno foi saudado por 10 mil 

pessoas no Rio de Janeiro (PRESTES, 2011, p.63). No Brasil, a década de 1980, do ponto 

de vista político, traz esperanças para os que lutaram contra ditadura, pois a partir do final 

dos anos 1970 e início dos oitenta, com certa “abertura” e a volta dos exilados, se 

estabelece condições para que os movimentos sociais e populares, os partidos progressistas 

e de esquerda possam retomar suas atividades. É desse período que data também a volta ao 

Brasil de personalidades como Prestes, Leonel Brizola e outros exilados e exiladas. 

Também nesse momento ocorre a fundação da Central Única dos Trabalhadores, do 

Partido dos Trabalhadores, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do 

Movimento dos Atingidos por Barragens, da Comissão Pastoral da Terra, que no seu 

conjunto levavam adiante a luta pelos direitos dos trabalhadores, pela reforma agrária e 

urbana, e num movimento mais amplo, a luta pelas eleições diretas para presidente da 

República. As eleições diretas foram rejeitadas pelo Congresso Nacional, que impôs a 
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eleição indireta de Neves e Sarney em 1985, mas consolidou o fim ao regime ditatorial 

sustentado durante vinte e um anos pelas forças direitistas conservadoras e dirigido pelos 

generais golpistas. 

No que diz respeito à geopolítica mundial, na segunda metade da década de 1980 

ocorre uma das maiores mudanças da história recente: o final da experiência de construção 

de uma sociedade socialista. A queda do muro de Berlim em 1989, a separação da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas em vários países e a retomada da hegemonia 

capitalista no Leste europeu setenta e dois anos após a Revolução Russa fortalecem o 

avanço neoliberal e a total hegemonia estadunidense no mundo. Para Machado esse fato foi 

precedido por ações articuladas pelos inimigos do regime socialista soviético. “Ao mesmo 

tempo em que incentivavam a desregulamentação dos sistemas financeiros, as aberturas 

comerciais e a reestruturação das corporações produtivas”, os Estados Unidos com sua 

inteligência militar, comandada pelo Pentágono e a Casa Branca, executavam um plano 

para sufocar economicamente a União Soviética. Sendo que um dos “elementos agravantes 

da decadência econômica da URSS e dos países sob sua influência foi o impacto da crise 

do petróleo” (MACHADO, 2013, p.18). 

Já a decisão de acelerar a ofensiva contra a URSS, teria sido tomada depois que no 

Irã houve a revolução que destituiu o Xá, aliado dos EUA, bem como da invasão pelo 

exército vermelho ao Afeganistão: 

 

Citando P.Victory Schweizer, Medeiros enumera os cinco flancos dessa 

ofensiva: escalada armamentista (sustentada, a partir de Reagan, na 

estratégia “guerra nas estrelas” e na instalação de mísseis mais destrutivos e 

rápidos na Europa Ocidental); apoio ao sindicato polonês Solidariedade, 

engajamento militar do lado oposto dos soviéticos tanto na periferia como 

no Afeganistão; pressão para a que a Europa Ocidental comprasse menos 

petróleo e gás da URSS, assim reduzindo o fluxo de divisas para o “império 

do mal”; e embargo ao acesso soviético à tecnologia de ponta. 

(MACHADO, 2013, p.18). 

 

A autora cita outros pontos que foram importantes para a derrubada do socialismo 

real: i) a aproximação dos Estados Unidos com a China para evitar uma aliança desta com 

os Soviéticos, ii) o endividamento da Hungria e da Polônia, fruto da grande quantidade de 

empréstimos abundantes oriundos do aumento nos preços do petróleo, iii) a ascensão de 

Gorbachev, com discurso liberalizante e redução dos subsídios na Europa Oriental, e 

finalmente iv)  a queda do regime na URSS, que se deu principalmente pelo 
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“desmantelamento da instituição que era a guardiã armada da unidade do Estado Soviético: 

o Exército Vermelho.” 

No período em que havia se construído e consolidado a estratégia para acabar com 

a experiência socialista no mundo, no Brasil, o desenvolvimento da Petrobras, enquanto 

empresa responsável para desenvolver as ações na área do petróleo, vai se consolidando do 

ponto de vista econômico, apesar das importações de petróleo com preços mais elevados 

agravarem o déficit financeiro nacional. Do ponto de vista econômico, nos cálculos de 

Suárez, o período em questão, que se estendeu de 1970 a 1995, foi de dispêndio nacional 

acima do que se produziu de renda do petróleo, em virtude da necessária importação do 

produto. 

 

Tabela 04 – Excedente, dispêndio e déficit de 1970 a 1995 

Excedente total em mil 

US$ 

Dispêndio com 

importação em mil US$ 
Déficit em US$ 

54.589.242 121.733.584 67.099.342 

Fonte: Suárez (2012, p.111.). 

 

No entanto para as atividades da Petrobras, que praticava um preço de custo de 

produção menor que a média internacional, sempre houve um lucro que, aliado com os 

recursos fiscais previstos, propiciou a estruturação da empresa. O setor de refino era a 

principal fonte de recursos e também um grande centro de atenção. Essa lucratividade 

tornava à empresa autofinanciável, servindo para o crescimento econômico nacional.  

 

Dessa forma, o lucro real da Petrobras se constitui da taxa de remuneração 

da atividade de refino e da taxa de remuneração como produtora de 

petróleo, sendo reinvestida nas atividades básicas da empresa, assim a 

enorme lucratividade da atividade petrolífera se encarregaria de tornar a 

empresa autofinanciável. (SUÁREZ, 2012, p.112). 

 

Observando o período em questão, marcado pelo monopólio estatal que se estende 

até a nova lei do petróleo de 1997, pode-se notar que o capital privado atuava como 

fornecedor de máquinas e equipamentos, ou como empresas contratadas para determinados 

serviços, além de se beneficiar de forma mais geral da renda produzida, que conforme já 

citado passava de alguma forma a favorecer o desenvolvimento das diversas atividades 

econômicas no país. O Brasil se configurava como produtor e consumidor secundário na 

escala mundial, portanto como um mercado em crescimento, mas periférico. O 

desenvolvimento tecnológico foi muito impulsionado pelo Estado brasileiro, através da 
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Petrobras e de universidades públicas, com recursos oriundos dos programas especiais para 

esse fim, conjunção de fatores essa que acabou transformando a Petrobras em empresa 

líder e tecnicamente mais avançada, principalmente no que se refere à produção e 

desenvolvimento do petróleo em águas profundas (DALLA COSTA; ORTIZ NETO, 

2006). 

Na geopolítica mundial, o principal destaque do período que estamos analisando é a 

articulação estadunidense para a derrota da experiência de construção socialista no leste 

europeu e especialmente na União Soviética. Cabe destaque a esse ponto, pois ele coincide 

no Brasil com as primeiras eleições presidenciais com voto popular depois do período de 

vinte e cinco anos sem eleições para presidente da República e que marca o início do 

período neoliberal no Brasil. 

 

2.4 No período neoliberal, o fim do monopólio e tentativa de privatizar a Petrobras 

 

A primeira eleição direta para presidente da República, após o final da ditadura 

militar, elegeu Fernando Collor de Melo, que acabou sendo cassado no segundo ano de 

mandato. Em substituição a Collor, assumiu o cargo seu vice, Itamar Franco.  Em seguida 

foi eleito Fernando Henrique Cardoso (FHC), no primeiro turno da eleição de 1994, e 

reeleito novamente em 1998.  

Nesse período o Brasil viveu o auge do neoliberalismo, baseado fundamentalmente 

nos conceitos difundidos a partir do Consenso de Washington, que tinha como diretriz 

básica a diminuição da intervenção do Estado, a abertura dos mercados para o capital 

internacional, a desregulamentação da economia, a disciplina fiscal para obter superávit 

primário, visando o pagamento de juro das dívidas e as privatizações das empresas 

públicas. “O resultado final foi a capitulação do projeto de construção do Estado nacional 

burguês, especialmente na década de 1990, quando a hegemonia neoliberal internalizou o 

receituário proveniente do Consenso de Washington” (POCHMANN, 2013, p.5). 

Pochmann (2013) também afirma que de 1980 a 2000 o Brasil havia regredido da 8ª 

para 13ª economia mundial, com aumento do contingente de desempregados, que à época 

contabilizavam 11 milhões de trabalhadores. Houve diminuição dos salários na renda 

nacional, manutenção da pobreza e da desigualdade em patamares vergonhosos. Os 

governantes da época, em especial FHC, afirmavam que o objetivo seria superar a era 

Vargas, período desenvolvimentista que agora deveria ser condenado como aquele que 

havia dificultado a modernização do país. O principal instrumento político utilizado era o 
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da estabilização da moeda e o fim da inflação, que no período anterior, durante o governo 

Sarney superava os 30% mensais. 

Ainda segundo Pochmann, o Brasil foi um dos últimos países a vencer a batalha da 

inflação, e que a condução da política macroeconômica foi equivocada, e que “ofereceu a 

estabilidade monetária como se fosse a verdadeira paz dos cemitérios.” O fato mais 

significativo do período teria sido a grande transferência de propriedade, dos bens de 

Estado, para o capital privado. 

 

Em síntese, percebe-se que, somente entre os anos de 1995 e 2002, o 

Estado brasileiro transferiu aos ricos, por exemplo, quantias expressivas de 

recursos equivalentes a 15% do PIB na forma de privatização, 30,1% do 

PIB pela emissão de títulos financeiros que aumentaram a dívida pública e 

de 5,7% do PIB pela elevação da carga tributária proveniente, sobretudo, 

dos mais pobres. O resultado foi o estancamento da pobreza e redução da 

participação dos salários na renda nacional, com expressivo desemprego. 

(POCHMANN, 2013, p.9). 

 

Na mesma direção, Sicsú afirma que: 

 

O Brasil e tantos outros países que adotaram o receituário neoliberal não 

obtiveram o resultado prometido. Não houve desenvolvimento, não houve 

melhora significativa na qualidade de vida. As reformas de inspiração 

neoliberal desestruturantes do Estado e da sociedade não entregaram o que 

prometeram. (SICSÚ, 2008, p.138). 

 

Essa lógica aplicada à economia teve efeitos sobre a indústria do petróleo no país, 

que sofreu uma grande ofensiva, no sentido da quebra do monopólio da Petrobras, da 

abertura na exploração do petróleo para o capital privado nacional e internacional e de 

tentativa de privatização total da Petrobras. Essa mudança ocorreu com a aprovação da 

chamada Lei do Petróleo, prevista no Programa Nacional de Desestatização, conforme 

explica Suárez: 

 

O Programa Nacional de Desestatização (PND) do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), para crescimento e desenvolvimento do Brasil, 

através da Emenda Constitucional nº 9, de novembro de 1995, quebrou o 

monopólio da Petrobras, o que estava garantido pela Constituição de 1988. 

Teve-se como argumento a carência de recursos para investir na exploração 

e produção petrolífera, permitindo a participação de empresas nacionais e 

estrangeiras nas atividades econômica vinculadas ao monopólio estatal do 

petróleo (exploração, produção e refino). Essa medida foi instituída pela 

Lei 9.4781/1997, Lei do Petróleo, que além de introduzir concorrência em 

todos os seguimentos eliminou os subsídios, desregulou os preços e 
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instituiu a Agencia Nacional do Petróleo (ANP) e o Conselho de Política 

Energética (CNPE). (SUÁREZ, 2012, p.125). 

 

Esse procedimento, além de seguir as diretrizes do Consenso de Washington, estava 

de acordo com a política estadunidense de buscar que houvesse a “máxima extração” de 

petróleo em todos os locais possíveis, bem como a exigência da abertura para as empresas 

privadas, prioritariamente as oriundas dos Estados Unidos, conforme preconizava Dick 

Cheney, ex-diretor do Pentágono, ex-presidente da Halliburton, e ex- vice-presidente dos 

Estados Unidos (FUSER, 2008, p.195).  

A abertura para as empresas privadas no setor do petróleo se deu por meio do 

modelo de concessão. Segundo esse modelo, em leilões, o governo concede para as 

empresas os blocos (áreas em terra ou no mar) para serem explorados, ficando o resultado 

da produção do petróleo ou gás como propriedade da empresa. A empresa vencedora era 

aquela que ofereceia o maior valor pelo bloco. Sobre o petróleo produzido incidem os 

tributos conforme a lei estabelecida. 

Siqueira indica que as mudanças constitucionais alteraram o conceito de empresa 

estatal, quebraram o monopólio da navegação de cabotagem, quebraram o monopólio das 

comunicações, quebraram o monopólio do gás canalizado, entregaram a distribuição para 

empresas estrangeiras e por fim quebraram o monopólio estatal do petróleo. 

 

Quebrou o monopólio estatal do petróleo, por meio de uma emenda à 

Constituição de 1988, retirando o parágrafo primeiro, elaborado pelo 

diretor da Aepet, Guaracy Correa Porto, que estudava Direito e contou com 

a ajuda de seus professores na elaboração. O parágrafo extinto era uma 

salvaguarda que impedia que o governo cedesse o petróleo como garantia 

da dívida externa do Brasil. FHC substituiu esse parágrafo por outro, 

permitindo que as atividades de exploração, produção, transporte, refino e 

importação fossem feitas por empresas estatais ou privadas. Ou seja, o 

monopólio poderia ser executado por várias empresas, mormente pelo 

cartel internacional (SIQUEIRA 2009, p.6). 

 

Segundo Suárez, a lei das concessões é inconstitucional, argumetando que: “a 

propriedade sobre o recurso é do concessionário, pois somente cedendo o recurso extraído 

se possibilita o aproveitamento economico deste, o que por onde se analise vai de encontro 

ao estipulado na Carta Magna” (SUÁREZ, 2012, p.127). 

Juntamente com a quebra do monopólio da Petrobras e a abertura da exploração do 

petróleo para as empresas privadas, foi criada a Agencia Nacional do Petróleo (ANP), e 

para presidi-la FHC nomeou seu genro David Zylberstajn, que: “No seu ato de posse, com 
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auditório cheio de empresas estrangeiras ou de seus representantes, bradou: O petróleo 

agora é vosso”. (SIQUEIRA 2009, p.6). 

A proposta de privatização total da Petrobras, inclusive com a mudança do nome 

para Petrobrax, foi amplamente questionada, processo que teve à frente os sindicatos de 

petroleiros, que realizaram a maior greve da história dos petroleiros no ano de 1995. Esta 

greve demonstrava a importancia que a questão do petroleo e da Petrobras tinha para o país 

e para os trabalhadores, e que não seria a mesma coisa privatizar outros setores como as 

mineradoras, a telefonia ou as hidrelétricas. Os petroleiros, e seus aliados, com a greve 

demonstram maior resistencia, conforme ressalta Romão: 

 

A ação predatória do capital sobre o trabalho nestes anos não ocorre sem 

resistencias, que vão se dar em momentos diversos e de diferentes formas. 

Categorias de trabalhadores tentam resistir à avalanche neoliberal. Os 

petroleiros se somam a essa luta em distintos momentos, sendo mesmo o 

mais emblemático deles a greve da categoria de maio de 1995, evento 

responsável por mobilizar as atenções da sociedade brasileira alegórica e 

concretamento, durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. 

(ROMÃO, 2009, p, 54). 

 

Por não cumprir um acordo com os petroleiros em 1995, eles decidiram fazer a 

greve, que foi a mais longa da história da categoria. Nessa greve as refinarias foram 

ocupadas pelo exército, atitude vista pelos petroleiros como uma forma de repressão 

extrema. No mesmo período o governo concedeu 28% de aumento para as empresas 

privadas de gás, enquanto negava o acordo de 13% de aumento no salário da categoria 

(SIQUEIRA 2009, p.3). Além disso, Siqueira também sugere que a Rede Globo é suspeita 

de tentativa de sabotagem contra a greve dos petroleiros: 

 

Durante a greve, uma viatura da Rede Globo de Televisão foi apreendida 

nas proximidades de uma refinaria, com explosivos, provavelmente 

pretendendo uma ação de sabotagem que objetivava incriminar os 

petroleiros. No balanço final da greve, que durou mais de 30 dias, o TST 

estabeleceu uma multa pesada que inviabilizou a luta dos sindicatos. Por 

ser o segundo maior e mais forte sindicato de trabalhadores brasileiros, esse 

desfecho arrasador inibiu todos os demais sindicatos do país a lutar por 

seus direitos. E muito menos por qualquer causa em defesa da Soberania 

Nacional. Era a estratégia de Fernando Henrique para obter caminho livre e 

sangrar gravemente o patrimônio brasileiro. (SIQUEIRA 2009, p.3). 

 

Se, a privatização total da empresa foi barrada, não foi possível impedir a abertura 

do capital da Petrobras, que foi em boa medida transferido para o capital privado. Pelo 

valor de US$ 3,5 bilhões foi repassado até o ano de 2001 67,47% do capital social da 
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empresa e 44,29% das ações com direito a voto. As ações foram adquiridas 39,7% por 

capitalistas brasileiros e 60,3% por capitalistas estrangeiros principalmente estadunidenses 

(SUÁREZ, 2012, p.127).  

A questão da segurança nacional do abastecimento e a do controle nacional vão 

sendo cada vez mais substituídas pelo objetivo da “rentabilidade”, de modo que o setor se 

transfere pouco a pouco para o controle do mercado. Segundo esse modelo a Petrobras é 

mais uma empresa que deve concorrer no mercado. Ou em outras palavras, “até 2010 

atuavam setenta e nove grupos econômicos na indústria, dos quais trinta e nove são de 

origem brasileira e quarenta de origem estrangeira” (Ibidem, p. 128). 

Os investimentos da Petrobras em exploração e desenvolvimento também foram 

reduzidos.  Baixaram em 24,9% no período 1990 a 1993 em comparação com o período 

anterior (1985 a 1989) e até o período de 2000 a 2003 não havia recuperado o nível de 

investimento do final dos anos1980, conforme demonstra a tabela a seguir. 

 

Tabela 05 – Investimento da Petrobras, por período, de 1985 a 2003 

Período Investimento em E&P. 

Em milhões de US$ 

Variação em relação 

ao período anterior. 

1985 a 1989 14.931 (41,2%) 

1990 a 1993 11.212 (24,9%) 

1994 a 1999 13.396 19,5% 

2000 a 2003 13.756 2,7% 
Fonte: elaboração própria com dados de Suárez, 2012, p.135. 

 

Esses dados demonstram a opção política do governo da época, que não apostava 

em estruturar e fortalecer a Petrobras como uma empresa estatal que pudesse ser referência 

e líder no segmento. Na verdade, anos antes, já se podiam observar medidas que 

prejudicavam economicamente as empresas estatais de forma geral, incluindo a Petrobras. 

Desse modo foi sendo preparado o ambiente para que houvesse uma maior aceitação do 

processo de privatização. Siqueira afirma que, “como Ministro da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) fez um corte de 52% no orçamento da Petrobras, previsto para o 

ano de 1994, sem nenhuma fundamentação ou justificativa técnica”. E que essa medida só 

não foi adotada por que foi denunciado um escândalo do orçamento. Mas, causou grande 

atraso na programação da empresa (SIQUEIRA, 2009, p.1). 

Nesse mesmo ano de 1994, Siqueira afirma que FHC “manipulou a estrutura de 

preços dos derivados do petróleo”, atribuindo aumentos para a Petrobras em média 8% 

abaixo da inflação, o que significou uma transferência de cerca de US$ 3 bilhões do 
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faturamento da Petrobras para as distribuidoras privadas internacionais. Em 1998, para 

realizar as atividades e preparação necessárias à abertura do capital da empresa, bem como 

para encaminhar a ideia da privatização, o governo cedeu o 12º andar do prédio da 

Petrobras, para seis empresas multinacionais – dentre elas a Merryl Linch e a Gaffney 

Cline, que comandaram o processo de privatização da YPF na Argentina – para que as 

mesmas fizessem uma vistoria nos documentos. 

 

Durante dois anos, essas empresas receberam todas as informações que 

quiseram dos gerentes da Petrobras, inclusive as mais confidenciais e 

estratégicas, de todas as áreas. Reviraram as entranhas da Companhia, de 

uma forma jamais realizada em qualquer empresa que aliene suas ações. 

(SIQUEIRA, 2009, p.8). 

 

Sem dúvida todos esses procedimentos facilitaram em muito a atuação das 

empresas e dos investidores internacionais na hora de adquirir as ações que foram vendidas 

pela Petrobras durante o governo FHC. A proximidade entre o capital financeiro e a 

Petrobras era tão intensa que um dos presidentes da estatal brasileira, Francisco Gros, a 

certa altura acumulava o cargo de diretor da Petrobras e também de diretor do banco 

Morgan Stanley, responsável por assessorar as multinacionais no processo de privatização 

(Ibidem, p.11). No mesmo sentido, Gros, enquanto esteve na presidência da Petrobras, 

realizou contrato com a empresa estadunidense Halliburton.  

 

Faz, ainda, um contrato de construção de duas plataformas com a 

Halliburton, com uma negociação obscura, sem concorrentes, que resulta, 

além de um emprego maciço de mão de obra estrangeira, em dois atrasos 

superiores a um ano e meio. Esses atrasos fizeram com que, pela primeira 

vez na história da empresa, houvesse uma queda de produção, fato ocorrido 

em novembro de 2004. Apesar desses atrasos, a Halliburton não pagou 

multa e ainda ganhou cerca de US$500 milhões adicionais da Petrobras, em 

tribunal americano. (SIQUEIRA, 2009, p.12). 

 

Como ato derradeiro, antes da posse do Presidente Lula em 2003, “houve uma 

renegociação em massa dos contratos de serviço em andamento, com novos prazos, 

superiores a quatro anos, de forma a criar uma blindagem ao novo governo, impedindo as 

reanálises, renegociações ou revogações dos contratos feitos sem concorrência, incluindo 

empresas ligadas aos amigos de alguns gerentes do governo FHC” (Ibidem, p.12). 

O resultado negativo para a maioria da população das medidas desse período 

resultou na derrota eleitoral do candidato governista no ano de 2002, com vitória e início 

do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Uma das principais mudanças, 
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nos primeiros anos do governo Lula, foi o aumento dos investimentos da Petrobras, que 

alguns anos mais tarde resultariam na descoberta da grande área petrolífera na camada pré-

sal.  
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3 O PETRÓLEO NA ÁREA PRÉ-SAL. AS DISPUTAS FICAM MAIS PROFUNDAS 

 

Nesse capítulo, abordaremos a situação que havia, e as disputas que ocorreram na 

formulação da nova política para a exploração e produção do petróleo na área denominada 

de pré-sal, localizada na costa marítima brasileira, em região que se estende do estado do 

Espírito Santo até Santa Catarina. Para melhor compreensão, iniciamos explicando em que 

consiste essa área petrolífera, sua característica e potencialidade, para que tenhamos ao 

longo da narração uma ideia mais precisa daquilo a que estamos nos referindo. Ao analisar 

os dados, perceberemos que se trata de uma mudança de patamar do Brasil no cenário 

mundial, de modo que o país passa a ser, ao mesmo tempo, um consumidor razoável, 

detentor de grandes reservas de petróleo e possível exportador desse produto, com 

repercussões na geopolítica mundial. 

Abordaremos também aspectos das disputas políticas da época, principalmente 

entre os anos de 2006 a 2010, para retratar quais eram as questões debatidas e como o 

cenário econômico e político nacional influenciam na proposta de mudança do marco legal 

para a exploração do petróleo, a partir da descoberta dessas enormes reservas. Trataremos 

ainda do que foi proposto por alguns seguimentos da sociedade brasileira a respeito da 

mudança no marco legal, bem como do desenvolvimento de uma nova campanha nacional 

que se chamou “O petróleo tem que ser nosso”, envolvendo diversos movimentos 

populares e sindicais. E ao final apresentaremos aspectos da nova legislação, explicando 

rapidamente cada uma das leis aprovadas, dentre elas a cessão onerosa, a lei da partilha, a 

criação da empresa Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e do fundo social. 

Trata-se de uma reserva de petróleo que se estende a até sete mil metros de 

profundidade.  A partir do nível do mar são, em muitos casos, dois mil metros de água, 

dois mil metros de rochas sedimentares, mais dois mil metros de uma camada de sal, e aí 

então se encontra o petróleo do pré-sal. Muito petróleo, muita possibilidade de trabalho e 

produção de valor.  

 

3.1 O que é o pré-sal? 

 

Em primeiro lugar é importante sabermos que as camadas do planeta Terra devem 

ser olhadas assumindo como ponto de partida o centro da terra. Se estivéssemos no centro 

da terra e olhássemos até o nível do mar para essa região que vai do Espírito Santo até 

Santa Catarina, veríamos que há, em certo momento, uma camada de petróleo, e depois 
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uma camada de sal, logo a seguir uma camada de rochas sedimentares (com ou sem 

petróleo) e finalmente uma coluna d‟água que chega até o nível do mar. Assim 

compreendemos porque a reserva é chamada de pré-sal: porque vista a partir do centro da 

terra essa camada petrolífera encontra-se antes da camada de sal. 

Mas, como ela se formou nessa exata localização?   

Vamos recorrer à explicação de Sauer, ex-diretor da área de gás e energia da 

Petrobras, que apesar de longa, elucida bem esse fato, ao responder a uma pergunta 

referente aos aspectos técnico-científicos do petróleo do pré-sal para a Revista Retrato do 

Brasil, número 15, de outubro-novembro de 2008: 

 

O petróleo é da época da separação África-América do Sul. Todo petróleo é 

energia solar acumulada. No caso específico do pré-sal, sua origem 

remonta há cerca de 110 milhões de anos, quando um supercontinente – o 

Gondwana – trincou-se em duas porções hoje correspondentes à América 

do Sul e à África, que, de início, então, estavam encaixadas uma na outra. 

Pernambuco estava encaixado mais ou menos onde hoje é a Nigéria. A 

partir dessa trinca, a água toma conta do espaço de modo que, a certa altura 

da história, forma-se ali uma imensa poça de mar fechado cujas condições 

ambientais permitiram, ao longo de milhões de anos, a contínua 

acumulação de energia solar em matéria orgânica, como algas, micro-

organismos etc. Gradativamente, então, aquele mar se evapora até deixar 

uma camada de sal, enquanto parte da matéria orgânica vai se entranhando 

abaixo dela em uma matriz geológica hoje chamada de microbiolito, onde 

ocorre sua lenta transformação em petróleo. Conforme os continentes se 

separam, parte do microbiolito fica do lado da África, entre Nigéria e 

Angola, e parte fica do lado da América, entre o Espírito Santo e Santa 

Catarina. Nesse longo processo de afastamento, há também uma série de 

outros movimentos horizontais e verticais mais localizados, como 

dobramentos e recorrimentos, e imensas bolhas de petróleo do microbiolito 

migram para cima, ultrapassam a camada de sal e ficam retidas nas 

camadas impermeáveis que compõem hoje as bacias do pós-sal, do Espírito 

Santo, de Campos e de Santos. Outra parte desse petróleo fica retida abaixo 

da camada de sal, que vai se tornando mais impermeável à medida que se 

consolida. Esse movimento migratório do óleo se explica também pelo fato 

de ele ser menos denso do que a água. Aquecido nas camadas mais fundas, 

ele tende a se fluidizar e subir. Se não encontra uma armadilha 

impermeável, ele segue para a atmosfera, sofre transformações químicas e 

se evapora. Some simplesmente. Essa é a hipótese básica: a de que o 

petróleo que está acima e o que está abaixo dessa camada de sal têm a 

mesma origem, pelo menos parcialmente. É por isso que, quando se 

descobriu que a matriz de microbiolito está presente desde Santa Catarina 

até o Espírito Santo, formulou-se imediatamente a hipótese da ocorrência 

de petróleo no pré-sal. (SAUER, 2008, p.43). 

 

O mapa a seguir demonstra a área do pré-sal a que nos referimos seguido de uma 

explicação da área feita pela Petrobras. 
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Mapa 01 – A área do pré-sal 

 
Fonte: Petrobras. (2015). 

 
No atual contexto exploratório brasileiro, a possibilidade de ocorrência do 

conjunto de rochas com potencial para gerar e acumular petróleo na camada 

pré-sal encontra-se na chamada província pré-sal, uma área com 

aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de largura, no litoral 

entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. As reservas dessa 

província ficam a 300 km da região Sudeste, que concentra 55% do Produto 

Interno Bruto (soma de toda a produção de bens e serviços do país). A área 

total da província do pré-sal (149 mil km²) corresponde a quase três vezes e 

meia o estado do Rio de Janeiro. (PETROBRAS, 2015, n.p.). 

 

O mapa a seguir indica a província do pré-sal 
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Mapa 02 – A província do pré-sal 

 

Fonte: bing.com. (2014) 

 

No mapa a área em azul mais escuro é a região onde está armazenado o petróleo do 

pré-sal. 

 

3.2 A dimensão da descoberta 

 

Desde as primeiras notícias publicadas, anunciava-se que a reserva de petróleo 

nessa área seria muito grande. Falava-se em 80 ou 100 bilhões de barris de óleo médio e 

leve, considerado de boa qualidade e de bom valor no mercado. “Trata-se da maior reserva 

descoberta no planeta, em quase três décadas, de uma fonte energética que caminha para 

uma fase de escassez” (THUSWOHL, 2009). 

Fuser, também ressalta essa descoberta: 

 

A descoberta do pré-sal cria uma riqueza potencial enorme para o país. São 

dezenas de bilhões de barris, não se sabe exatamente quantos bilhões, mas 

certamente quando estiver certificado o volume dessas reservas o Brasil vai 

estar entre os 10 maiores donos de reserva de petróleo do mundo e, talvez 

esteja até entre o 4º ou 5º dos maiores donos de reserva de petróleo no 

mundo. Na medida em que esse petróleo for extraído, ele significará um 

valor enorme. Uma parte desse petróleo pode ser exportada, em estado 

bruto ou refinada, isso é outra discussão, mas de qualquer maneira trazendo 

um volume de divisas gigantesco para o país. (FUSER, 2015). 
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E salienta que, por se tratar da mais importante descoberta dos últimos anos, ela 

passa a ser a “menina dos olhos do mercado internacional”: 

 

Esse é um ponto muito interessante, porque se você olha para o cenário 

global e você situa a descoberta do pré-sal dentro do panorama geral da 

indústria do petróleo, você vai perceber que o pré-sal é a maior descoberta 

de petróleo já ocorrida no mundo nos últimos 30, 40 anos. Há muito tempo 

que não se encontra uma reserva dessas dimensões e tão promissora do 

ponto de vista econômico quanto o pré-sal. Então, o pré-sal brasileiro é a 

menina dos olhos do mercado internacional. (FUSER, 2015). 

 

Vieira enfatiza que, com a descoberta do pré-sal, também a discussão sobre a Petrobras se 

recoloca: 

 
Com a questão do pré-sal, trouxe o debate sobre o papel da Petrobras. Não 

que ele não existisse antes, mas fortaleceu esse debate, e para quê deve 

servir o petróleo brasileiro. Assim, acirraram-se os ânimos, que os 

questionamentos vieram mais fortes sobre a estatização da Petrobras, ou 

privatização da Petrobras, do petróleo. (Vieira, 2015.). 

 

O então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva afirmava que o Brasil 

tinha conseguido um bilhete premiado, um passaporte para o futuro (O Estado de São 

Paulo, 2008, n.p.). Segundo o então presidente da Agencia Nacional do Petróleo – ANP, 

Haroldo Lima, em entrevista para a TV Afiada, assim que foi informado da descoberta do 

pré-sal, o Presidente Lula teria dito que: “se é verdade o que vocês dizem, nós vamos 

tornar a educação do Brasil uma educação de primeiro mundo.” E em outra ocasião o 

presidente já apontava que tomaria providencias, pois as áreas onde o pré-sal foi 

encontrado seriam leiloadas, adicionando que havia recebido uma carta que lhe 

comunicava o fato, situação em que comentou: “[...] não vou passar para a história como 

um presidente que recebeu isso e não tomou nenhuma providência” (LIMA, 2015, n.p.).  

De fato, a primeira providência tomada foi a de retirar blocos que estavam nas áreas 

do pré-sal do leilão que se realizou posteriormente. No entanto, Sauer lança uma dúvida 

sobre este leilão, sugerindo que nem todos os blocos foram retirados, que algumas áreas, 

mesmo sendo sobre à camada pré-sal, foram mantidas, o que poderia indicar influencia 

empresarial privada no caso: 

 

O curioso é que só foram retirados os blocos em torno de Tupi; não foram 

retirados da nona rodada os blocos que estavam sobre o pré-sal, no 

chamado arco de Cabo Frio, finalmente arrematados por notório empresário 
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nacional, que recrutou quadros técnicos na Petrobras na antevéspera do 

leilão. (SAUER, 2008, p.34). 

 

Suárez aponta que a empresa que arrematou os onze blocos do arco do Cabo Frio 

foi a OGX, pertencente ao empresário Eike Batista (SUÁREZ, 2012, p.138). Essa prática, 

na sociedade capitalista, como forma de acumulação de capital em mãos privadas, é 

descrita por Harvey quando trata a “acumulação por despossessão”, apontando que “A 

acumulação original do capital no fim da idade medieval na Europa se fundamentou em 

violência, depredação, furto, fraude e roubo.” O teórico cita que essa prática não era 

suficiente para a reprodução e acumulação do capital, tendo se tornado efetiva apenas 

quanto esse capital inicialmente acumulado passou a ser utilizado nos processos de 

produção. No entanto as práticas da fraude não teriam sido abandonadas por aqueles que 

almejam a acumulação do capital: 

 

Isso poderia levar a pensar que a acumulação violenta praticada em tempos 

anteriores é redundante. Mas a “acumulação por despossessão” continua a 

desempenhar um papel na reunião do poder do dinheiro inicial. Meios tanto 

legais quanto ilegais – como violência, criminalidade, fraude e práticas 

predatórias do tipo das que foram descobertas nos últimos tempos no 

mercado de hipotecas subprime ou de forma ainda mais significativa no 

comércio de drogas – são implementados. (HARVEY, 2011, p.48). 

 

Isso dito, embora essa questão – com insinuação de que o processo contenha 

aspectos de ilegalidade, ou no mínimo de aparente favorecimento – merecesse investigação 

mais profunda para se verificar verdadeira ou não, não nos deteremos sobre ela.  

 

3.3 A realidade e as lutas nesse período 

 

Utilizaremos aqui vários dados, com os quais pretendemos observar quais eram as 

informações disponíveis e consolidadas ao final do ano de 2006, e alguns dados de anos 

anteriores e posteriores. Fazemos isso por entender que eles formam parte do cenário no 

momento em que a informação oficial da descoberta do pré-sal é divulgada em meados do 

ano de 2007. Essas informações indicam tendências, para os novos conflitos e 

contradições, dos interesses que se movem na direção de um novo cenário vislumbrado, 

como se pode notar na seguinte edição da revista Carta Capital em 2011: 

 

Petróleo é assim. Sempre conectado com a política, provocando grandes 

conflitos. O Brasil produzia pouco e importava muito, vivia à margem 
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dessas confusões.  Os preços oscilavam, mas o produto, no máximo, mexia 

com a inflação. Até que surgiu o pré-sal. (GOMES, 2011.). 

  

No ano de 2008, o petróleo representava 33% de matriz energética mundial, e os 

dados indicavam que seguiria por muitos anos como uma grande fonte de energia mundial.  

Fatos históricos comprovam que nessa área sempre houve enormes disputas, tanto pela 

apropriação dos territórios que contivessem essa base natural quanto por controle dos 

excedentes econômicos gerados, considerando que o petróleo é fundamental para a 

produção de inúmeras mercadorias, especialmente a energia para o transporte da força de 

trabalho e produção de mercadorias (SAUER; AMADO; MERCEDES, 2010, p.5). 

Essa disputa prosseguirá pelas próximas décadas, pois as previsões para a matriz 

energética mundial apontam que, apesar de estar prevista uma diminuição do uso do 

petróleo como fonte de energia, num cenário descrito pela Petrobras até o ano 2030, ele 

deverá corresponder ainda por 27% das fontes de energia no mundo, como podemos 

confirmar a seguir. 

 

Tabela 06 – Evolução da matriz energética mundial- 2008 – 2030 

Fonte 2008 2030 

Biomassa tradicional 7% 7% 

Outras renováveis 0,5% 2,2% 

Biocombustíveis 0,4% 1% 

Hidro 6% 7% 

Nuclear 6% 6% 

Carvão 26% 28% 

Gás natural 22% 22% 

Petróleo 33% 27% 
  Fonte: Petrobras. Petrobras Biocombustíveis S.A.2009. 
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Gráfico 01 – Evolução da matriz energética mundial 2008-2030 

 
Fonte: Petrobras. Petrobras Biocombustíveis S.A.2009. 

 

Pelos dados da tabela, vemos que em 2008 o petróleo representava 33% da matriz 

energética mundial. Há também a previsão de que no ano 2030 participará com 27% na 

matriz energética, seguindo em perspectiva como a principal fonte mundial de energia. 

Observamos que o gás, que muitas vezes é produzido junto com o petróleo, representava 

22% em 2008 e manterá esse percentual em 2030. Somados, eles foram em 2008, 55%, e 

serão em 2030, 49% da matriz energética mundial.  

Fuser confirma essa informação: 

 

Então, é preciso se considerar que independentemente de qualquer outra 

coisa, o petróleo vai se tornar cada vez mais escasso no mundo, mesmo que 

se desenvolvam fontes alternativas como já estão desenvolvendo. Essas 

fontes alternativas não vão substituir o petróleo em um horizonte que a 

gente consiga prever e enxergar. Não dá para imaginar a energia eólica, 

solar e de agro combustíveis substituindo o petróleo, não há perspectiva 

disso em um horizonte visível. O petróleo vai continuar sendo o principal 

elemento da matriz enérgica global pelos próximos 20 anos, segundo todas 

as previsões, de todos os organismos internacionais, agencia internacional 

de energia, empresas, e a própria OPEP. (FUSER, 2015). 

 

Com essa matriz mundial, e, confirmadas as expectativas das grandes reservas de 

petróleo, o Brasil se tornaria um dos primeiros países em reservas petrolíferas no mundo, 

tendendo a ingressar no grupo de países exportadores de petróleo.  
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Diante dessa perspectiva, na falta de um inventário adequado do verdadeiro 

potencial do pré-sal, várias passam a serem as opiniões sobre o tamanho da reserva. O 

Presidente da Federação Única dos Petroleiros, João Moraes, durante palestra realizada no 

Seminário “Os trabalhadores – Energia, Petróleo e Pré- Sal, a Indústria e 

Desenvolvimento” em São Paulo, 13 de junho de 2013, apontava a possibilidade de uma 

reserva de 100 bilhões de barris.  

Vamos então considerar esse número para alguns exercícios e reflexões. Podemos 

dizer que eles têm legitimidade, afinal somente no campo de Libra, que o governo 

brasileiro leiloou em outubro de 2013, a Presidenta Dilma Rousseff afirmou existirem de 8 

a 12 bilhões de barris, segundo ela dois terços do que o Brasil possui em reservas provadas 

atualmente.  

Se considerarmos que ao final do ano de 2006 (ano anterior ao anuncio do pré-sal) 

a Agencia Nacional do Petróleo (ANP) divulgava que o Brasil possuía uma reserva de 

petróleo da ordem de 12.200.000.000 (doze bilhões e duzentos milhões) de barris, 

alcançados com o esforço de toda a história brasileira de lavra e produção de petróleo, falar 

que a nova exploração acrescentaria mais 100 bilhões, fazendo com que as reservas passem 

para mais de 112,2 bilhões de barris implica multiplicar por nove vezes aquele potencial. 

Tomando as reservas de 2006, dividas pela produção de petróleo no mesmo ano, 

que foi de 628.797.000 barris, haveria reservas para 19,4 anos. Porém se a referência for 

112.200.000 de barris divididos pela produção de 2006 teríamos petróleo para 178,4 anos, 

ou seja, 159 anos a mais do que estava comprovado em 2006.  

 

Tabela 07 – Anos de produção de petróleo no Brasil 

Ano base 
Reserva provada, 

 em barris. 

Produção 

 por ano. 

Anos de 

 produção 

2006* 12.200.000.000 628.797.000 19,4 

2007** 112.200.000.000 628.797.000 178,4 

*Sem pré-sal. 

**Com pré-sal 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP. 2015. 

 

Com esse pequeno exercício, percebemos que a quantidade de petróleo revelada no 

ano de 2007 apontava para números muito significativos, e certamente causou grande 

impacto para os que conheciam os números relativos ao ano anterior, tanto de reservas 

quanto de produção. Essa notícia é ainda mais positiva se considerarmos que, no mesmo 

período, era comemorada a autossuficiência brasileira na produção de petróleo.  Em seu 
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site em 25 de novembro de 2014, ao responder perguntas, a Petrobras confirmou que: “O 

Brasil atingiu a autossuficiência em petróleo em 2006: a produção de petróleo no país 

equiparou-se ao volume de derivados consumidos à época” (PETROBRAS, 2013, n.p.).  

A importância da autossuficiência também é destacada por Suárez: 

 

No ano de 2006, a operação da plataforma FPSO (Floating Production 

Storage Offloading) P-50 no campo gigante de Albacora Leste consolidou a 

autossuficiência do país na produção de petróleo, alcançando os 630 

milhões de barris. Essa nova situação permitiu ao país conseguir sua 

estabilidade macroeconômica, num cenário em que o preço do petróleo 

superou os 100 dólares. No entanto, o país ainda importa petróleo do tipo 

leve para realizar a mistura. (SUÁREZ, 2010, p.132). 

 

Mesmo que, a partir do ano de 2007, com o aumento da demanda – maior do que o 

da produção – tenha-se retraído momentaneamente essa condição de autossuficiência, 

esses dois fatores conjugados – (1) indústria com instalação suficiente para produzir o 

petróleo necessário ao consumo interno, (2) grandes reservas no território – davam ao 

Brasil e ao próprio governo da época uma condição favorável. Tornando possível inclusive 

propor mudanças no marco regulatório que propiciassem ao Estado uma maior apropriação 

dos resultados previstos. Essa situação colocaria o Brasil entre os países com maiores 

reservas de petróleo no mundo. De décimo sexto para quarto lugar no ranking dos países 

com maiores reservas, atrás apenas da Arábia Saudita, Irã e Iraque, considerando as 

reservas dos demais países no ano de 2006. 

 

Tabela 08 - Ordem dos países por reservas provadas em 2006 e projeção acrescentando 

100 bilhões de barris do pré-sal 

Países 

Reservas  

provadas em  

2006 em bilhões 

 de barris 

Países 

Projeção para 

 os próximos  

anos. Em 

 bilhões  

de barris 

1 
Arábia  

Saudita 
264,3 

Arábia 

Saudita 
264,3 

2 Irã 137,5 Irã 137,5 

3 Iraque 115 Iraque 115 

4 Kuwait 101,5 Brasil 112,2 

5 
Emirados 

Árabes 
97,8 Kuwait 101,5 

6 Venezuela 80 
Emirados 

Árabes 
97,8 

7 Rússia 79,5 Venezuela 80* 

8 Líbia 41,4 Rússia 79,5 
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9 Nigéria 36,2 Líbia 41,4 

10 Canadá 29,9 Nigéria 36,2 

11 
Estados 

Unidos 
17,1 Canadá 29,9 

12 China 16,3 
Estados 

Unidos 
17,1** 

13 Qatar 15,2 China 16,3 

14 México 12,9 Qatar 15,2 

15 Argélia 12,3 México 12,9 

16 Brasil 12,2 Argélia 12,3 

17 Angola 9,0 Angola 9,0 

18 Noruega 8,5 Noruega 8,5 
*A Venezuela já reivindicava à época reservas maiores, que estão se comprovando em torno de 

300 bilhões de barris. 

** Não consideramos a ampliação de reservas a partir do uso da nova tecnologia do frackting 

nos Estados Unidos. 
    Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP.2007. 

 

Pelos dados da tabela, considerando o acréscimo de 100 bilhões de barris de 

petróleo às reservas brasileiras, verificamos que o Brasil passaria a ser o quarto pais em 

reservas mundiais. Essa constatação certamente acarretará mudanças, novas contradições e 

disputas tanto internas no Brasil, quanto externas, sabendo-se que o petróleo é uma base 

natural muito disputada no mundo. Utilizando as palavras de Rafestein, ela fará com que o 

país se concretize com mais um território em disputa, que se forma a partir do espaço 

geográfico, onde se projeta um trabalho e se revela relações marcadas de poder: 

 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 

qualquer nível. Ao se aproximar de um espaço concreta ou abstratamente 

(por exemplo, pela representação) o ator territorializa o espaço ... O 

território nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 

energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas 

pelo poder. (RAFESTEIN, 1993, p.143). 

 

Esta nova realidade, em nossa compreensão, vai trazer novas contradições para a 

luta que é travada entre as diversas forças. Cada uma, a partir de seus objetivos, perceberá 

esse território como possibilidade de materialização de suas expectativas. Para os 

detentores do capital, é uma oportunidade de ampliarem ainda mais seus negócios para a 

reprodução, acumulação e expansão do capital. Para os que vivem da venda da força de 

trabalho, há de se vislumbrar a oportunidade de verem suas condições de vida mais bem 

atendidas, com mais recursos para saúde e educação. Para os governantes, será uma 

oportunidade de se firmarem por mais tempo no comando da institucionalidade estatal. 
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Destas lutas e contradições se construirá o futuro, afinal, como cita Gonçalves, são os 

homens que fazem a história, o futuro não está pré-determinado: 

 

Aqui, é importante recuperar no método de investigação utilizado por Marx 

em todo o seu desenvolvimento da teoria do valor trabalho social como 

forma de aproximar da realidade social capitalista, onde a categoria 

contradição aparece como guia para sua construção teórica. A cada 

contexto novas questões surgem, estas se transformam em contradições que 

colocam em cheque a reprodução. Isto exige novas soluções que 

determinarão novos cenários, novos contextos. Contudo, não existe uma 

teleologia, nem linearidade no método de abordagem. São os homens que 

fazem a história. O futuro não está determinado, no entanto as tendências 

podem ser captadas, e, dadas certas condições, certos encadeamentos de 

fatos, as tendências podem se verificar. Ressalta-se a constatação de que a 

finalidade da produção capitalista é o lucro. Isto não significa que a 

interpretação aqui empregada supõe esta sociedade dirigida por um “piloto 

automático”. É o poder social presente, resultado da luta e da correlação de 

forças entre os interesses de classes, que determina o caminho que se 

manifesta como tendência, porém, incerto. Não poderia ser diferente, pois 

quem procura compreender o caminho para transformá-lo não o imagina 

determinado. (GONÇALVES, 2009, p.140). 

 

Baseados nessa busca por “tendências que podem ser captadas e certas condições 

dadas, certos encadeamentos de fatos”, é que seguimos analisando os dados concretos da 

realidade, percebida naquele momento, anterior ao anúncio das grandes reservas do pré-sal. 

Assim, em nossa abordagem sobre os dados do ano de 2006, constataremos que os 

investimentos realizados na época, em especial pela Petrobras, já vinham se ampliando de 

forma significativa desde o ano 2004, o que, segundo Suárez, aponta para certa 

determinação do governo, tanto em construir a autossuficiência, quanto em busca novas 

reservas, já tidas como possíveis nas camadas abaixo da camada de sal. 

A respeito de investimentos previstos pela empresa nesses anos, baseado no 

histórico real apresentado pela Petrobras, temos os seguintes resultados:  

 

Tabela 09 – Investimentos realizados pela Petrobras entre 2003 e 2010 em milhões de 

dólares 

ANOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Investimento 

total 
9.383 11.239 14.666 19.721 27.597 31.942 38.172 47.052 

Investimento 

em E & P 
4.715 6.509 7.998 8.966 12.683 15.685 17.172 20.158 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Petrobras. 2011. 
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Gráfico 02 – Investimentos realizados pela Petrobras entre 2003 e 2010 em milhões de 

dólares 

 

    Fonte: Petrobras. 2011. 

 

Os dados apontam um crescente volume de investimentos desde o ano de 2003, no 

entanto o que impressiona é o volume ter aumentado de US$ 9,4 bilhões para mais de 47 

bilhões de dólares anuais em apenas oito anos, o que foi consolidando os investimentos 

nesse setor como sendo um dos grandes volumes de investimento nacional no período. 

Verificamos ademais a partir dos dados fornecidos por Suárez que no ano de 2006 os 

custos para a produção do petróleo no Brasil estavam na faixa de 7,36 dólares por barril – 

considerando o custo de extração e o de exploração sem a incidência de impostos, o que 

indicava um custo de produção do petróleo abaixo do custo marginal internacional. Esse 

custo acrescido de uma margem de lucro de 10% indicaria um preço de produção da ordem 

de 9,58 dólares por barril produzido. 

 

Tabela 10 – Custos do petróleo US$/barril em 2006 

Ano 

Custo 

exploração 

US$/barril 

Custo 

extração 

US$/barril 

Custo 

total 

US$/barril  

Lucro 

médio 

% 

Lucro 

US$/barril 

Preço de 

produção 

US$/barril 

2006 2,13 6,58 8,71 10% 0,87 9,58 
Fonte: elaboração própria, a partir de Suárez, 2012, p.146. 

 

Levando em consideração nesse ano uma produção de 493.641.200 barris e 

mantendo em vista que o preço praticado de importação do petróleo (que indica o preço no 

mercado internacional) corresponde a US$ 68,57, isso geraria um resultado de US$ 
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33.848.977.084 (Trinta e três bilhões, oitocentos e quarenta e oito milhões, novecentos e 

setenta e sete mil com oitenta e quatro dólares). Nesse caso, descontando-se o preço de 

produção (custo de produção mais lucro médio de 10%), teríamos como resultado um 

excedente pouco superior a 29 bilhões de dólares. 

 

Tabela 11 – Excedente produzido em 2006 em milhões de dólares 

Ano 

Preço de 

produção 

US$/ 

barril. 

Preço de 

importação 

do barril 

US$/b. 

Excedente 

por barril 

US$/b. 

Produção 

em mil 

barris. 

Resultado em mil 

US$. 

Excedente 

total em mil 

US$. 

2006 9,58 68,57 58,99 493.641,2 33.848.977.084 29.119.894 

Fonte: elaboração própria, a partir de Suárez, 2012, p.146. 

 

No balanço da Petrobras do ano de 2006 é apresentado que a empresa teve como 

valor adicionado, um montante de R$ 120.694.637.000,00 (Cento e vinte bilhões 

seiscentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil reais), representando 

um acréscimo de quase 12 bilhões de reais sobre o ano anterior. 

Esse valor foi assim distribuído: 

 

Tabela 12 – Destino do valor adicionado da Petrobras em 2006 

Destino Valor em milhões de R$. % 

Entidades governamentais                           72.041 60% 

Acionistas                           27.375 23 % 

Instituições financeiras e 

fornecedores 

                            10.884 

 

9% 

 

Pessoal                            10.395 8% 

Total                                120.695* 100% 
*Valor arredondado para mais. 

      Fonte: Petrobras. 2006. 

 

Gráfico 03 – Destino do valor adicionado da Petrobras em 2006 
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Fonte: Petrobras. 2006 
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Esses dados, segundo Sauer, vêm a esclarecer uma das polemicas da época, em que 

se afirmava que a Petrobras seria “estrangeira”, por ter parte do seu capital controlado por 

capitais privados nacionais e internacionais, o que indicaria a necessidade de criação de 

uma nova empresa para tratar dos recursos do pré-sal: 

 

É preciso deixar isso claro. Vou usar um conceito fundamental para a 

compreensão do problema, que se chama criação de valor adicionado. No 

sistema Petrobras, o mais importante é sua força de trabalho; em segundo 

lugar ela é composta pelos seus acionistas, seus sócios; em terceiro lugar 

vêm os bancos que lhe emprestam dinheiro em troca de juros e vendem 

outros serviços, como seguros etc.; a quarta questão é a dos governos que 

lhe dão acesso ao recurso natural, lhe dão garantia jurídica, lhe dão 

infraestrutura, etc. Em 2006, o valor agregado pela Petrobras, isto é, o que 

ela produziu menos o que adquiriu de insumos, foi 120 bilhões de reais. 

Qual foi a destinação desse excedente econômico? Desse valor, 10,4 

bilhões de reais foram para os trabalhadores, na forma de salários e 

benefícios; 10,9 bilhões foram para os bancos, em pagamento dos diversos 

tipos de serviços; e 27,4 bilhões, para os acionistas, sob a forma de lucros, 

embora, desse total, somente cerca de 9 bilhões, aproximadamente 30%, 

tenham sido pagos como dividendos – o restante permaneceu no sistema 

Petrobras, em nome dos acionistas, como reserva de capital para futuro 

investimento. Dos 120 bilhões, a parte maior, 72 bilhões de reais, foi para 

os governos sob a forma de royalties, participações especiais e toda 

natureza de impostos diretos e indiretos em torno da cadeia produtiva. 

(SAUER, 2008, p.37). 

 

No entanto o autor Paulo César Ribeiro Lima afirma que isso ainda é pouco, 

havendo legislação em outros países onde o percentual que é apropriado pelo Estado 

nacional é maior, chegando a 90% em alguns países, conforme verificamos no gráfico 

exibido a seguir. 
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Gráfico 04 – Percentual que fica para o Estado em cada país 

 

 Fonte: Lima, 2013. 

 

Fuser também salienta que a “apropriação da renda é a essência do conflito de toda 

a história política do petróleo”. Uma história que tem como protagonistas principais os 

Estados donos de reservas e as empresas capitalistas internacionais: 

 

Um conflito que tem de um lado os Estados donos de reserva e de outro 

lado as empresas transnacionais envolvidas na extração, na distribuição e 

em toda a cadeia produtiva do petróleo.  Vai depender então da apropriação 

da renda petroleira e também da gestão desses recursos por parte do Estado 

brasileiro. Temos na história toda uma experiência de muitos países que 

receberam um grande fluxo de recursos advindos do petróleo em países 

periféricos, mas não souberam utilizar adequadamente esses recursos e 

permaneceram que países subdesenvolvidos, com baixos índices de 

desenvolvimento econômico e social. Então, existe a questão da gestão 

desses recursos, das parcelas dos recursos que vão ficar para os estados 

brasileiros, dos diferentes entes federativos: Estado, União, Municípios... 

Enfim, de como esses recursos serão utilizados. São vários desafios: o 

desafio do controle, desafio da repartição da renda, desafio da utilização 

dessa renda. (FUSER, 2015). 

 

Uma das formas da apropriação dos recursos por parte do Estado, motivo de debate 

nacional recentemente, são os royalties e as participações especiais. Quanto aos recursos 

que a partir da produção do petróleo são arrecadados para a União, estados e municípios, 

os resultados em 2006, somando ambos, foram de US$ 7.603.000.000. (Sete bilhões e 

seiscentos e três milhões de dólares). 
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Tabela 13 – Royalties e participações especiais em valor e percentual sobre o excedente 

Ano 

Excedente 

total em 

mil US$ 

Royalties 

em 

milhões 

de US$ 

Participações 

especiais em 

milhões de 

US$ 

% royalties/ 

excedente 

% participações 

especiais/excedente 

2006 29.119.894 3.540 4.063 12,15% 13,95% 
  Fonte: elaboração própria, a partir de Suárez, 2012, p.154. 

 

No caso dos royalties, esses dados são importantes para discutirmos a distribuição 

dos resultados da produção dos trabalhadores na indústria do petróleo. Estão envolvidos 

nesse debate, diretamente, os municípios, estados e a União, que almejam sempre ficar 

com a maior parte desses recursos. Entretanto, como vemos na Tabela 13, somados, os 

royalties e participações especiais significam pouco mais de 26% do excedente produzido.  

Com relação à divisão desses valores entre as diversas esferas, a lei existente na 

época facultava a seguinte repartição: 

 

Tabela 14 – Divisão dos royalties segundo à Lei 9478-97 

Beneficiários 
Em terra e outros Na plataforma continental 

Até 5% Mais de 5% Até 5% Mais de 5% 

União ----              25% 20%              40% 

Estados produtores 70%    52,5% 20%   22,5% 

Municípios produtores 20%           15% 17%           15% 

Municípios afetados 10%      7,5%   3%     7,5% 

Fundo para estados  ---- ---- 20%     7,5% 

Fundo para municípios    20%     7,5% 
   Fonte: BRASIL, 1997. 

 

Pela lei vigente à época percebe-se uma concentração dos valores distribuídos que 

privilegia os estados e municípios produtores ou confrontantes com os poços de petróleo. 

Esse tipo de divisão também vai se dar na distribuição das participações especiais: 

 

Tabela 15 – Distribuição das participações especiais, segundo à Lei 9478 – 97 

Beneficiários Participações especiais 

União 50% 

Estados produtores 40% 

Municípios produtores 10% 

Municípios afetados ----- 

Fundo para estados e municípios não produtores ----- 
Fonte: BRASIL,1997.  
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Até essa data, percebemos que quase a totalidade dos recursos de royalties e 100% 

das participações especiais estavam concentradas nas mãos da União e dos estados e 

municípios chamados produtores, que são os municípios onde existem as estruturas em 

solo ou que possuem seu território confrontante com a área defronte ao local onde existe a 

produção em área marítima. Essa divisão dos royalties e participações especiais, contudo, 

vinha numa evolução significativa, conforme mostram os dados a seguir: 

 

Tabela 16 – Evolução dos royalties de 2003 a 2006 para as diferentes esferas 

governamentais em mil R$ 

Beneficiário 2003 2004 2005 2006 

União 1.186.232 1.354.952 1.699.783 2.122.725 

Unidades da 

Federação 
1.413.174 1.618.686 1.984.329 2.380.443 

Municípios 1.474.619 1.700.446 2.110.827 2.612.338 

Fundo especial 1.413.174 1.618.686 1.984.329 2.380.443 
Fonte: elaboração própria, a partir de Suárez, 2012, p.168. 

 

Gráfico 05 – Evolução dos royalties de 2003 a 2006 para as diferentes esferas 

governamentais em mil R$ 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de Suárez, 2012, p.168. 

 

Tabela 17 – Participações especiais de 2003 a 2006 para as diferentes esferas 

governamentais em mil R$ 

Beneficiário 2003 2004 2005 2006 

União 2.498.71 2.635.98 3.483.49 4.419.99 

Unidades da Federação 1.998.97 2.108.79 2.786.79 3.535.99 

Municípios    499.743    527.197      696.604     883.866 
Fonte: elaboração própria, a partir de Suárez, 2012, p.168. 
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Observamos pelos dados que houve a cada ano um acréscimo significativo e que 

entre 2003 e 2006 as participações especiais foram acrescidas em 77%, e os royalties 

tiveram um acréscimo de pouco mais de 68%.  

Esses números já indicavam que, com a ampliação significativa na quantidade de 

petróleo no Brasil e com os preços internacionais do petróleo em ascensão haveria disputas 

em torno da distribuição desses recursos. 

Com relação ao resultado econômico consolidado pela Petrobras nesse período, os 

dados indicam um acréscimo significativo a cada ano, acima das taxas nominais de 

crescimento do PIB do país. Enquanto o PIB de 2006 havia crescido 2,9% e em 2005 2,3% 

segundo dados colhidos junto a Associação dos Docentes Universitários do Rio de Janeiro 

(ADUR), a ampliação do resultado da Petrobras de 2005 para 2006 foi de 9%, conforme os 

dados da análise financeira e demonstrações contábeis da Petrobras referente ao ano 2006. 

 

Tabela 18 – Resultado consolidado da Petrobras 2003-2006 

Ano 2003 2004 2005 2006 

Resultado consolidado 

em milhões de R$. 
17.795 16.886 23.725 25.919 

Fonte: Petrobras 2006. 

 

Esses resultados crescentes indicavam um momento positivo nas finanças da 

empresa, que teve em 2006 uma receita total bruta de R$ 205.403.000.000,00, 

representando 8.66% do PIB do país no ano correspondente. As perspectivas eram de 

aumento desses valores, em função da maior produção, bem como da elevação prevista nos 

preços internacionais do produto. 

No que se refere à geração de empregos, ocorre uma grande elevação no número de 

trabalhadores vinculados ao sistema Petrobras, com aumento tanto no quadro próprio da 

empresa quanto no de trabalhadores terceirizados. 
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Gráfico 06 – Número de trabalhadores do Sistema Petrobras 2000 a 2006 

 

      Fonte: elaboração própria a partir de Cararine, 2015, p.1-2. 

 

Gráfico 07 – Evolução do número de empregados próprios da Petrobras 2000 a 2008 

 

Fonte: Petrobras. 2009. 

 

Pelos dados, nota-se claramente o aumento significativo no número de 

trabalhadores, indicando um setor em expansão, com abertura de um grande número de 

novos empregos. Chama a atenção também o aumento intenso do número de trabalhadores 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Efetivo 38.908 38.483 46.723 48.798 52.037 53.933 62.266

Terceirizado 49.217 59.128 121.000 123.266 146.826 155.267 176.810

Relação TercXEfet 1,26 1,54 2,59 2,53 2,82 2,88 2,84
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terceirizados, que normalmente recebem uma remuneração menor e têm condições de 

trabalho mais precárias que os trabalhadores próprios da Petrobras. 

Ao tratar dessa relação capital x trabalho, Harvey indica que no mundo, no último 

período, a oferta de força de trabalho no mercado não tem sido um problema para o capital 

e que: 

 

A taxa de salário real é definida pelos custos de fornecimento dos bens e 

serviços necessários para reproduzir a força de trabalho em um 

determinado padrão de vida aceitável, O que é “aceitável” ou “dado” é um 

produto da luta de classes, das normas costumeiras e dos pactos sociais 

(mais frequentemente do que os não tácitos, mas as vezes explícitos como 

direto a saúde decente e educação) realizados normalmente dentro de 

alguma organização social territorializada. (Daí, novamente, a importância 

do Estado como um quadro institucional chave para a definição de algum 

tipo de consenso bruto de como a vida social deve ser regulamentada). 

(HARVEY, 2011, p.58). 

 

De fato, ao vermos os números da tabela a seguir, vamos perceber que em 2006 

havia uma taxa de desocupação em torno de 10% pelo índice das principais regiões 

metropolitanas do país, o que faz com que o trabalhador aceite de forma mais tranquila um 

trabalho, muitas vezes para desempenhar a mesma função, porém em condições salariais e 

trabalhistas mais precárias. Para os detentores do capital isso implica possibilidade de 

acumulação de valor, produzido a partir da exploração do trabalho. 

Certamente, segundo os índices que apontam para um aumento do número de 

trabalhadores na Petrobras – tanto do pessoal próprio quanto terceirizado –, a política de 

incentivo, chamada de conteúdo local, serviu para diminuir a taxa de desocupação 

registrada no país nos anos seguintes a 2006. 

 

Tabela 19 – Taxa de desocupação nos meses de abril, nas principais regiões metropolitanas 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Taxa média  

de desocupação em %. 
10,4 10,2 8,5 8,9 7,3 6,4 

 Fonte: IBGE. 2014. 

 

A fim de se compreender os fatores que exerceram influência sobre as leis do 

petróleo brasileiro, discutidas e promulgadas no período seguinte, convém também 

trazermos à consideração o resultado eleitoral para a Presidência da República de 2006, no 

primeiro e segundo turnos. Pleito que, como se sabe, envolveu o candidato Lula do PT, 

buscando reeleição, e seu principal opositor, Alckmin, do PSDB. 
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Tabela 20 – Resultado das eleições presidenciais de 2006 no Brasil 1º e 2º turnos 

CANDIDATOS  Votos no 1º turno em% Votos no 2º turno em % 

Luiz Inácio Lula da Silva 48,61 60,8 

Geraldo Alckmin 41,64 39,2 

Demais candidatos   9,75 ----- 
 Fonte: elaboração própria a partir dos dados de BRASIL, 2006. 

 

Gráfico 08 – Votos no primeiro e segundo turno da eleição presidencial em 2006 

 

Fonte: BRASIL, 2006. 

 

Pelos dados vemos que o candidato Lula venceu o primeiro turno com 48% dos 

votos e no segundo turno das eleições de 2006 aumentou em mais de 12% a sua votação, 

enquanto o candidato adversário diminuía a votação do primeiro para o segundo turno em 

mais de 2%, não alcançando sequer a margem de votos a ele atribuída no primeiro turno. 

Importante destacar que um dos temas amplamente debatidos, em especial no segundo 

turno foi com relação ao petróleo, e as propostas de privatizar ou não este setor. Esses 

números demonstram que a coalisão liderada pelo presidente eleito, que falava contra as 

privatizações, conquistava por votação uma legitimidade expressiva no cenário político 

nacional. Preliminarmente, podemos assim aferir que havia no cenário político, econômico 

e social do Brasil, nesse período que antecede o anúncio da enorme descoberta do pré-sal, 

uma série de fatores positivos para a coalizão governante, liderada pelo presidente Lula. 

De modo que parece inequívoca a ideia de que tanto os setores mais ligados ao projeto 

neoliberal, que anteriormente governavam o Brasil através de FHC, quanto os setores 

situados à esquerda do governo teriam dificuldade em saírem vitoriosos com proposições a 

respeito de mudanças na legislação futura a ser aprovada para o pré-sal.  
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Dito isso, passamos a analisar alguns aspectos da geopolítica internacional, para 

verificarmos como se configuravam as questões nesse cenário e irmos assim aprofundando 

os debates sobre o tema. Antes disso, recorremos aqui, novamente, à afirmação de 

Gonçalves de que o futuro não está “determinado”, ressaltando com isso que apontamos 

“tendências”. Em seu estudo essa ideia vem referenciada em uma citação de Gramsci, 

segundo o qual: 

 

Na realidade, é possível prever „cientificamente‟ apenas a luta, mas não os 

momentos concretos dela, que não podem deixar de ser resultados de forças 

contrastantes em contínuo movimento, sempre irredutíveis a quantidades 

fixas, já que nelas a quantidade transforma-se continuamente em qualidade. 

Na realidade, pode-se „prever‟ na medida em que se atua em que se aplica 

um esforço voluntário e, dessa forma, contribui-se concretamente para criar 

um resultado „previsto‟. A previsão revela-se, portanto, não como ato 

científico de conhecimento, mas como a expressão abstrata do esforço que 

se faz, o modo prático de criar uma vontade coletiva. (GRAMSCI, 1999, 

p.121). 

 

3.4 Elementos geopolíticos a se considerar 

 

Certamente, como já afirmava Caio Prado Jr., não é possível compreender 

totalmente uma realidade analisando-se somente dados e informações sobre um local ou 

um país. Por mais significativa que seja uma descoberta, e talvez justamente por ser 

significativa, ela passa a ter uma consideração distinta, não só aos olhares do território 

onde se encontra, mas no território da ação política e econômica, que por sua vez encontra-

se hoje, segundo Chesnais, “mundializada”. 

Essa mundialização, dirigida pelo capital financeiro, permite ao capital realizar suas 

escolhas e submeter ao seu domínio regiões de interesse, parcelas da força de trabalho que 

lhe favorecem, e sem dúvida, apesar de não agir com a mesma intensidade em todos os 

locais, influencia o todo. Conforme afirmações de Chesnais ela seria resultado “de dois 

movimentos conjuntos, estreitamente ligados, mas distintos”. 

 

O primeiro pode ser caracterizado como a mais longa fase de acumulação 

ininterrupta do capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O segundo 

diz respeito às políticas de liberalização, de privatização, de 

desregulamentação, e de desmantelamento de conquistas sociais e 

democráticas que foram aplicadas desde o início da década de 1980, sob o 

impulso dos governos Thatcher e Reagan. (CHESNAIS, 1996, p.34) 
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Essa deve ser uma primeira consideração que devemos ter em mente. O modo de 

produção capitalista é o sistema hegemônico mundial, que, nas palavras de Chesnais, 

resultou da grande acumulação de capitais e da política de liberalização. Como já 

constatamos, o Brasil viu, principalmente nos anos 90, muitas dessas políticas serem 

implementadas durante o momento de avanço neoliberal. Além disso, em nossa avaliação, 

mantém-se a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, apesar da disputa estar em um 

novo patamar, principalmente devido ao crescimento econômico da China no último 

período. 

Para Fiori, “os Estados Unidos (EUA) seguem sendo o único player global que está 

presente e disputa posições em cada uma e em todas as regiões do mundo.” Daí porque 

eles devem “seguir aumentando sua capacidade militar”, buscando fazer frente inclusive 

por essa via à previsão, ao que tudo indica, de serem em breve “ultrapassados 

economicamente pela China.” Uma mudança nesse cenário segundo o autor só se 

verificaria com o aumento da capacidade do poder regional e global de novas potências 

que estão se projetando: 

 

De qualquer forma, do nosso ponto de vista, não há possibilidade que os 

EUA abdiquem do seu poder, ou renunciem à expandi-lo permanentemente. 

Pelo contrário, deverão seguir aumentando sua capacidade militar em 

escala geométrica, numa velocidade que aumentará na medida em que se 

aproxime a sua ultrapassagem econômica pela China. Qualquer mudança 

mais substantiva nesta correlação de forças só ocorrerá com o aumento da 

capacidade e do poder regional e global das novas potências que estão se 

projetando neste início do século XXI. (FIORI, 2010.) 

 

Este período caracteriza-se também pelo domínio do capital financeiro e 

especulativo, onde o volume de papéis no mercado já era muito maior do que o PIB 

mundial, como aponta Harvey: 

 

Novos mercados estranhos surgiram, liderados pelo que se tornou 

conhecido como “sistema de bancos às escuras”, permitindo investimentos 

em troca de crédito, derivativos de moeda e assim por diante. O mercado de 

futuros abarcou tudo desde o comercio de direitos de poluição até apostas 

sobre o tempo. De quase nada em 1900, esses mercados cresceram e 

passaram a circular aproximadamente 250 trilhões de dólares em 2005 (a 

produção total mundial foi então de apenas 45 trilhões de dólares) e talvez 

algo como 600 trilhões de dólares em 2008. Os investidores puderam 

investir em derivativos de ativos e, finalmente, até mesmo em derivativos 

de contratos de seguros de derivativos de ativos. Esse foi o ambiente em 

que os fundos de cobertura floresceram, com enormes lucros para quem 

investiu neles. (HARVEY, 2011, p.26).  
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Essa situação mundial, de grande quantidade de capital especulativo circulando, 

sem lastro econômico alicerçado na produção, era denunciada à época como precursora da 

crise, então apenas vislumbrada e que se materializa concretamente a partir de 2008.  Para 

Harvey, o centro da crise, nos Estados Unidos, teve seu momento decisivo sendo “o dia em 

que o banco de investimentos Lehman Brothers desabou – em 15 de setembro de 2008” 

(HARVEY, p.10). 

Nesse mesmo período o mundo assistia a um enorme crescimento econômico no 

leste asiático, em especial na China, como relata Machado: 

 

O dragão asiático ingressa no novo milênio já cumprindo o papel de “duplo 

polo” econômico mundial, como definiu MEDEIROS (2006): desloca, com 

seus bens intensivos em mão de obra (embora cada vez mais sofisticados, 

como dos setores de eletrônicos e TI), produtores asiáticos dos mercados 

americano e europeu e, combinadamente, torna-se o eixo do crescimento 

econômico da região, ao absorver em seu poderoso mercado doméstico a 

produção industrial dos vizinhos e as commodities do mundo todo. Com 

uma política industrial assentada em interesses nacionais, dirigida a manu 

militari pelo PCC, e persistentes medidas de controle cambial, a República 

Popular da China tem expansão inédita para uma economia há poucas 

décadas na periferia do sistema. Sua participação no comércio global salta 

de 2% a 9,2% entre 1990 e 2010 (dados da Unctad). Dobra, entre 2005 e 

2010, sua participação no PIB global (pelo critério da paridade do poder de 

compra), alcançando 9,5%. E com um PIB de US$ 7,2 trilhões (o segundo 

em números absolutos), detêm, em 2011, US$ 3,2 trilhões em reservas 

cambiais, cerca de 60% em papéis do Tesouro norte-americano. 

(MACHADO, 2013, p.27). 

 

Esse processo consolidaria o deslocamento do polo de crescimento mundial para 

essa região, e em especial para a China, que vive um processo rápido de industrialização e 

crescimento econômico acentuado. O aumento do PIB do país em 2006 foi de 11,1%, 

chegando próximo aos US$ 2,7 trilhões, crescimento acentuado que prosseguiu nos anos 

seguintes (Valor Online, 2007). Arceo e Urturi compreendem esse fato como o verdadeiro 

“fenômeno relevante das últimas décadas”, que “modifica a relação de forças na economia 

mundial”, formando “um poderoso bloco comercial”: 

 

En esta perspectiva, el fenómeno relevante de las últimas décadas y que 

agudiza notoriamente la competencia intercapitalista y cambia la relación 

de fuerzas en la economía mundial es la constitución de un sistema 

industrial ampliado en el Este de Asia, donde se articula el sistema 

industrial japonés con los sistemas industriales en rápido proceso de 

construcción de Corea, Taiwán e China y la conformación, sobre esta base, 

de un poderoso bloque comercial. (ARCEO; URTURI, 2010, p.42). 
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Mais do que o simples crescimento econômico desse ou daquele país ou região, os 

autores apontam que o fenômeno é impulsionado pelo planejamento e intervenção estatal 

na economia, e “que o projeto hegemônico neoliberal teria tido resultados diferentes dos 

esperados.” “A intervenção de estados relativamente autônomos, ou com políticas 

econômicas autônomas, estaria assim modificando a correlação de forças política e social.” 

Já Pochmann afirma que: “seja na evolução do comércio externo ou na presença 

crescente dos investimentos externos, a China se posiciona de forma cada vez mais sólida 

como eixo integrador da dinâmica mundial.” Por essa razão parece bastante improvável 

que os Estados Unidos, malgrado investimentos e esforços, consigam frear a China. 

Ao afirmar que a China é o novo eixo integrador, o autor assevera ainda que: “o 

sucesso do milagre econômico chinês apresentou ao mundo uma novidade quase não 

imaginada frente à inconteste hegemonia estadunidense”, passando a ser centro de 

produção e acumulação de capital e de uma economia nacional com poder semelhante aos 

Estados Unidos (POCHMANN, 2012, n.p.). Nesse contexto, estaríamos assistindo à 

formação de uma nova configuração geopolítica mundial, na qual, além da China, a 

Alemanha firma sua liderança na União Europeia, a Rússia está em recuperação e na 

América Latina se desenrola um processo crescente de questionamento ao neoliberalismo, 

tendo como símbolo a derrota da proposta dos Estados Unidos de se criar uma Área de 

Livre Comércio nas Américas – ALCA.  

Focalizando-se esse último aspecto, é possível dizer que o questionamento ao 

neoliberalismo na América Latina se consolida com a ascensão ao poder de vários líderes 

oriundos desse processo, como Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, 

Rafael Correa no Equador, Tabaré Vasquez no Uruguai, criando o que Fiori chamou de 

“nova geopolítica das nações”. No Brasil, a derrota da proposta norte americana de criação 

da ALCA deveu-se também à mobilização popular, para a qual concorreu, como forma 

didática de debate com a população, a realização de um plebiscito sobre o tema, que 

estimulou o debate sobre o tema e arrecadou milhões de votos da população, envolvendo 

diversos movimentos populares, sindicais e pastorais sociais. 

 

Lembrar que muitas lutas foram realizadas contra o conjunto das políticas 

que se pretendia implantar na época. Foram extremamente importantes as 

manifestações por ocasião dos 500 anos de “descobrimento” da América, e 

muito importantes as diversas formas de luta realizadas pelo conjunto dos 

movimentos sociais, populares, sindicais e religiosos no enfrentamento à 

implantação da ALCA. No Brasil merece destaque o plebiscito popular 
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realizado pelo conjunto dos movimentos sociais, que juntou cerca de 6 

milhões de votos, quando ficou patente que mais de 95% eram contrários a 

que o governo brasileiro assinasse acordos desse tipo. (DALLA COSTA, 

2010, p.5). 

 

Esse novo momento propiciou, na América Latina, a proposta da Alternativa 

Bolivariana para os povos da Nossa América – Tratado de Comércio entre os Povos, 

(ALBA-TCP), que, impulsionado pelo ideário cubano em construção do socialismo, e do 

governo venezuelano, detentor de enormes reservas de petróleo, buscava conferir um novo 

conteúdo ao processo de integração regional. A proposta da ALBA – TCP traz um ideário 

distinto daquele defendido pelos setores neoliberais, segundo o qual, nos acordos assinados 

entre os países, deveriam ser respeitados os seguintes princípios: 

 

1. A lei e o respeito pela autodeterminação dos povos.  

2. O espírito de complementaridade econômica entre os povos e países. 

3. O comércio justo entre as nações.  

4. A cooperação.  

5. A luta contra a pobreza. 

6. O direito à preservação da identidade cultural de cada povo. 

7. A integração energética. 

8. A defesa da cultura dos povos da América Latina e Caribe. 

9. Promoção e defesa da cultura dos povos nativos e indígenas. 

10. Pratica da solidariedade permanente entre todos os povos do 

continente. 

11. Integração tecnológica e produtiva. 

12. Luta contra a exclusão social. 

13. Defesa dos direitos humanos, em seu sentido mais amplo: direitos 

sociais, econômicos, culturais e trabalhistas. 

14. Defesa dos direitos das mulheres. 

15. Defesa da soberania alimentar. 

16. Defesa e preservação ambiental. 

17. Defesa da pluriculturalidade de nossos povos, valorizando as 

contribuições das culturas nativas dos afrodescendentes e 

autodeterminação dos povos indígenas. (ALBA – TCP, 2009.) 

 

Esses princípios são marcados por diferenças importantes quando se considera as 

formas de integração entre os povos. Há em seus termos algumas características que 

dificilmente veremos enunciadas nos acordos de comércio até então estabelecidos.   E 

muito menos nos acordos de livre comércio preconizados pelo ideário neoliberal ou 

neodesenvolvimentista. Nessa fase do desenvolvimento da luta no mundo há um 

reconhecimento generalizado de que a América Latina, com todas as suas contradições, 

desempenha um papel que consiste, senão em apontar alternativas, mas ao menos em 
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questionar as políticas neoliberais hegemonicamente vigentes, bem como o papel 

desempenhado pelos Estados Unidos como representante maior dessa política. 

Entre os acordos celebrados junto à ALBA – TCP ao final de 2007 houve um no 

qual, “seguindo os princípios da ALBA – TCP”, a Venezuela colocou à disposição dos 

demais países um bloco de petróleo da faixa do Orinoco (uma das mais produtivas do 

país). Veja-se nesse sentido que: “As partes terão parte em petróleo do Orinoco Belt como 

o Bloco da ALBA, portanto, poderão ter disponíveis os recursos do petróleo para garantir o 

abastecimento de energia de seus respectivos países durante os próximos vinte e cinco 

anos” (DALLA COSTA, 2010, p.15).   

Em nossa leitura esse é um ato distinto. Colocar parte da riqueza de um território 

nacional a serviço de diversos países como forma de integração, e ainda propor o 

desenvolvimento de uma empresa supranacional para explorar e refinar o petróleo, de 

forma solidária, é de fato inédito. Esse talvez seja mais um dos elementos que tenham 

suscitado tantas acusações por parte dos Estados Unidos contra o atual governo da 

Venezuela. 

Mais uma vez, cabe ressaltar, com esse exemplo, que não se trata nesse caso de 

tentativa de apropriação conflituosa, por despossessão, ou guerra, mas sim de uma forma 

amigável e solidária de relação entre países, na qual a posse das áreas onde existe petróleo 

propicia iniciativas de toda ordem. Inclusive aquelas em que um país que possui essa base 

natural coloca à disposição dos demais países esse potencial, para que ele seja utilizado 

conjuntamente. Mesmo que, a nosso ver, essa tenha sido também uma maneira de a 

Venezuela criar um bloco de proteção contra os ataques estadunidenses, configurando-se 

numa espécie de geopolítica de defesa, o gesto é relevante e pode ser objeto de outros 

estudos sobre o tema. 

Esse gesto, que procura fugir da lógica da exploração capitalista, está imerso num 

panorama de disputas, onde além das empresas, os Estados entram em concorrência 

visando assegurar seu acesso a reservas, incluindo a luta pela hegemonia político-militar. 

 

Assim, essa nova e vital riqueza (e os territórios nos quais buscá-la e extraí-

la) passa a ser disputada não somente por um tipo novo de corporação 

capitalista, “algumas das maiores, mais sofisticadas e mais emblemáticas 

do mundo moderno” (TORRES, 2004), mas principalmente, pelos Estados, 

na busca constante (1) pela segurança de seu abastecimento (2) pela 

apropriação de parte do excedente (lucros) de “suas” grandes corporações 

privadas – de início somente norte americanas (Standard Oil, fatiada em 

1911, e Gulf Company), uma inglesa (a Anglo-Persian, depois British 

Petroleum) e uma holandesa (a Royal Dutch, mais tarde associada à inglesa 
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Shell, formando a Royal Dutch-Shell); e (3) pela hegemonia político-militar 

da qual falava Churchill. (MACHADO, 2013, p.40). 

 

O Brasil, nesse cenário, caracterizado por Machado como um “grande estado 

periférico”, “economia intermediária”, ou “país intermediário de grande porte”, de forma 

geral mantém as seguintes características: 

 

(1) manutenção da subordinação do Estado e economia brasileiros ao 

núcleo do sistema econômico e interestatal do capitalismo, ou seja, ao 

capitalismo financeirizado e centralizado politicamente pelos Estados 

Unidos – de fato de modo algum superada; e (2) necessária diferenciação 

do país no mundo periférico, por conta de sua dimensão territorial, 

populacional, grau relativo de industrialização, influência em sua região e 

potencial de crescimento. (MACHADO, 2013, p.33). 

 

Acrescentaríamos ainda que já em 2006 todos os dados indicavam que o Brasil 

buscava diversificar suas relações com outros países, em meio a um processo de 

construção daquilo que veio a se chamar de BRICS, e intensificando suas relações 

comerciais na América Latina.  

Nesse sentido, parece-nos que são essas as características principais do momento 

em que é anunciada a descoberta do Pré-sal, e que vão servir de suporte para as disputas e 

decisões que serão tomadas na nova regulação a ser aprovada: 

a) Há no mundo uma correlação de forças em movimento, tendendo a sair da total 

hegemonia norte-americana para um mundo de hegemonia compartilhada entre blocos de 

poder, que gravitam em torno dos Estados Unidos e da China principalmente. 

b) Que a crise econômica desencadeada desde os Estados Unidos fortaleceu a 

necessidade da intervenção do Estado na economia, pelo menos para socorrer os 

capitalistas e o sistema financeiro.  

c) A América Latina constitui-se majoritariamente num bloco de países que não se 

afastam totalmente dos Estados Unidos, porém tampouco mantém o relacionamento mais 

fiel praticado na década de 90. 

d) No Brasil, por uma série de condições econômicas e políticas ilustradas neste 

estudo, a coalizão governante da época dispunha de condições muito favoráveis para 

indicar e aprovar mudanças no marco regulatório do petróleo. 
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3.5 O novo marco regulatório do petróleo no Brasil 

 

Antes de observarmos qual foi o resultado do embate ocorrido em torno do novo 

marco regulatório para a exploração do petróleo no Brasil, destaco duas posições, que por 

matizes diferentes questionavam o processo para mudança da lei. A primeira opinião é de 

Sauer, defendendo que, antes de fazer novas leis, deveria haver aprofundamento dos 

estudos, com o intuito de determinar a dimensão e a natureza da província do pré-sal, para 

que o Brasil, numa iniciativa do Estado, pudesse obter o máximo de benefício dessa base 

natural. 

Na opinião de Sauer naquele momento, esse marco legal só deveria ser debatido a 

partir de uma avaliação mais precisa do que seria a província do pré-sal. O autor 

argumenta, insistindo que seria equivocado estabelecer de pronto, a forma exploratória de 

algo que ainda não se conhecia na totalidade. Afirma também que é “inteiramente justo, 

política e tecnicamente, atribuir à Petrobras a missão de completar o processo exploratório 

de todo o recurso do pré-sal” (CAROPRESO et al, 2008, p. 29). Afinal, (1) a Petrobras 

poderia ser contratada para realizar o trabalho, pois detinha capacidade técnica para tal, (2) 

o Brasil possuía uma reserva de 200 bilhões de dólares que poderiam pagar esse trabalho e, 

(3) a atitude recomendada tinha amparo legal baseado nos artigos 20 e 177 da Constituição 

Brasileira. 

A principal dúvida apontada pelo autor é se a província do pré-sal seria uma área 

continua (um único grande lago de petróleo), ou diversos lagos que formam um 

arquipélago. Ao se precisar melhor essa informação seria então possível “fazer um plano 

para desenvolver a produção” (Ibidem, p. 29).  Argumentando que essa iniciativa deveria 

ser assumida pelo Estado e “não deve deixar essa iniciativa para o chamado livre mercado” 

(Ibidem, p. 29). Sauer faz essa afirmação baseado na experiência ocorrida no setor elétrico 

nacional, que segundo o autor foi erroneamente seguido pelo governo Lula, que por sua 

política manteve o mercado livre como parte da modelo energético.  

Sauer manifestava muito claramente sua posição nesse ano de 2008: a de que não se 

deveria definir nenhuma “solução de configuração institucional”, sem realizar o inventário 

completo da área do pré-sal: 

 

Hoje, a União tem dois caminhos para fazer o trabalho na área do petróleo. 

Um, seguindo a Lei 9.478, a lei da liberalização, que permite as concessões. 
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Outro, pelo fato de a possibilidade ainda estar aberta na Constituição, de 

contratar a produção do petróleo diretamente em seu nome. Daí a proposta 

de contratar imediatamente a Petrobras para que ela conclua o processo de 

exploração do pré-sal que apenas foi iniciado. Nesse sentido, não se deve 

definir uma solução de configuração institucional para o controle da 

produção, desenvolvimento e eventual comercialização do petróleo sem 

antes tomar posição e resolver esses preliminares essenciais. 

(CAROPRESO et al, 2008, p.32). 

 

A segunda opinião é do Instituto Brasileiro do Petróleo – IBP, que, ao representar 

as empresas privadas do setor do petróleo, pela voz de seus representantes, consultores e 

políticos, se manifestavam contra a mudança da lei, e defendiam a manutenção da lei das 

concessões, instituída durante o período neoliberal, no governo de FHC. 

Schute relata a posição do IBP como contrária às novas leis e, em defesa da 

manutenção da lei das concessões, afirmando que: 

 

A crítica veio da indústria petrolífera privada, principalmente internacional 

por meio do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) e das consultorias 

privadas, alegando que o modelo de concessão dera os frutos esperados e 

que não haveria motivo para muda-lo. O marco regulatório da concessão 

seria flexível o suficiente para permitir um aumento da arrecadação do 

governo. Mas no fundo a crítica principal diz respeito à limitação do poder 

de atuação das empresas privadas em prol de maior capacidade de 

direcionamento do governo[...] (SCHUTE, 2013, p.83). 

 

Na mesma linha, Thuswohl, dizendo que se colocar na oposição as mudanças da lei 

seria “antipático”, afirmava que esse papel era desempenhado pelo IBP: 

 

O serviço antipático tem sido assumido por parte do empresariado e da 

mídia. Em audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado, diversos empresários reunidos no Instituto 

Brasileiro de Petróleo (IBP) bateram nas propostas enviadas ao Congresso. 

“O excesso de presença estatal pode afugentar investimentos privados”, 

disse Ivan Simões Filho, do comitê de Exploração e Produção do IBP e 

vice-presidente no Brasil da britânica British Petrol. Além dos ingleses, 

juntaram-se às críticas representantes de outras transnacionais, como Devon 

Energy e Exxon. (THUSWOHL, 2015.) 

 

Essas duas posições acabaram não tendo êxito em suas demandas. Nem se realizou 

um estudo pormenorizado das áreas do pré-sal, e também não se manteve a lei das 

concessões com exclusividade para o setor do petróleo no Brasil. 
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3.6 As propostas encaminhadas pelo governo e o debate em torno delas 

 

A partir da nova realidade, da descoberta da área do pré-sal, o governo brasileiro 

enviou em 2009 quatro projetos de lei ao Congresso Nacional, dos quais foram aprovadas 

três leis no segundo semestre do ano de 2010: 

 

1) A Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que “autoriza a União a ceder 

onerosamente a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das atividades de 

pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata 

o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências” (BRASIL, 2010, 

n.p.).  

2) A Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010 que “autoriza o Poder Executivo a criar 

a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e dá outras providências” (BRASIL, 2010, 

n.p.).   

3) A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010 que dispõe sobre a exploração e a 

produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de 

partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social – FS 

e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 

de agosto de 1997; e dá outras providências. (BRASIL, 2010, n.p.). 

Durante a tramitação para a aprovação das leis mencionadas, houve muitas 

disputas.  As posições se conformaram basicamente em três blocos pela definição na 

legislação. O primeiro, formado pela coalizão que governava o país, expresso naquilo que 

Boito chama de “frente política neodesenvolvimentista”, na aliança entre diversos setores e 

frações de classe liderada pelo Partido dos Trabalhadores – PT (BOITO, 2012, n.p.). Esse 

bloco, de forma majoritária, vai defender os projetos de lei elaborados e encaminhados 

pelo Governo Federal, reforçando os argumentos da apresentação dos Motivos 

Interministeriais nº 38/2009 expostos ao serem apresentados os projetos, que apontavam 

para as seguintes premissas da proposta: 

 

Permitir que o monopólio da União sobre as jazidas seja exercido de forma 

apropriada, tendo em vista o elevado potencial petrolífero do Pré-sal. 

Aumentar a capacidade de decisão do Estado sobre a gestão dos recursos 

petrolíferos. Otimizar o ritmo de exploração dos recursos do Pré-sal, tendo 

em vista que as futuras gerações também precisam ser beneficiadas. 

Aumentar a parte pertencente à sociedade na distribuição da renda 
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petrolífera. Manter atrativa a atividade de exploração e produção no país. 

Contribuir para o fortalecimento da posição internacional do país. Ampliar 

e melhorar a distribuição da renda petrolífera no país. Contribuir para a 

ampliação da base econômica e industrial brasileira. Garantir o 

fornecimento de petróleo e gás natural no país. Evitar que a entrada 

expressiva de recursos de exportação do petróleo e gás natural produzido 

no pré-sal provoque uma excessiva valorização cambial. (BRASIL, 2009.) 

 

O segundo bloco foi formado pelos movimentos sociais e sindicais, principalmente 

os ligados aos sindicatos e federações de petroleiros, que se aglutinaram em torno de um 

movimento chamado “O petróleo tem que ser nosso” e no decorrer do debate apresentaram 

o projeto de Lei nº 5891/09, explicado da seguinte maneira pela Federação Única dos 

Petroleiros – FUP: 

 

PL 5891/09 – construído pela FUP e movimentos sociais, o projeto garante 

o controle público de todo o petróleo da nação, através da Petrobras 100% 

estatal, assim como a destinação social destes recursos (com fiscalização da 

sociedade), o fim dos leilões, a retomada das áreas leiloadas, a 

reincorporação da Transpetro e da Refap, a incorporação das refinarias de 

Ipiranga e Manguinhos, entre outras medidas que visam a estatização total 

do petróleo e gás do país. (FUP, 2009.). 

 

E o terceiro bloco, como já mencionado anteriormente, foi formado pelos setores 

empresariais nacionais e estrangeiros, suas empresas de consultorias, liderados pelo IBP e 

seus agentes políticos ligados a partidos como o DEM, PSDB e PP, que defendiam a 

manutenção da lei de concessões. Parte da argumentação foi exposta pelo então Senador 

Francisco Dorneles (PP) no jornal O Globo do dia 6 de agosto de 2009, onde ela afirmava 

que: 

 

A proposta que vem sendo anunciada pelo governo, de substituir o regime 

transparente e eficaz da concessão pelo regime burocratizado da partilha, 

inclusive com a criação de uma empresa estatal, constitui um enorme 

retrocesso na política em vigor no país para a exploração do petróleo. 

(DORNELES, 2009).  

 

Conforme já mencionado anteriormente, as condições econômicas e políticas, tanto 

mundiais quanto nacionais, se mostraram muito favoráveis ao bloco que, à época, estava 

no poder representada no governo federal. A nosso ver, essa condição concreta propiciou 

que, tanto as propostas de maior intervenção do Estado para tornar, por exemplo, a 

Petrobras 100% estatal, quanto a simples manutenção das leis do período anterior como a 

lei das concessões, não tinham espaço e nem força suficiente para se impor. 



102 
 

Ou, na opinião de Fuser: 

 

O governo brasileiro, no momento em que estabelece o marco regulatório, 

que é um marco regulatório moderado, procura o meio termo entre uma 

política nacionalista e uma política liberal, que significaria o entreguismo 

mesmo, a abertura do espaço para exploração desse recurso ao bel-prazer 

das empresas estrangeiras. O governo brasileiro optou por uma política 

intermediária entre essas duas posições. (FUSER, 2015). 

 

Já Vieira aponta que a Lei da Partilha pode ser vantajosa, com possibilidade de 

ampliar os recursos para as áreas sociais: 

 

A questão da partilha foi uma das principais mudanças estruturais dos 

últimos anos, no quesito de avanço popular, avanço estrutural, para se 

conseguir melhorias de vida para a população. Porque todas as vezes que se 

fala em serviços sociais, de serviços públicos, o grande debate acaba sendo 

verbas. Ah, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde.  

A gente vê nos programas eleitorais os candidatos defendendo que vão 

melhorar, mas não apontam de onde vai vir o dinheiro para isso. Então, a 

questão do petróleo tem que servir, e isso da partilha em parte garante os 

serviços públicos e direitos sociais da população, no caso saúde e educação. 

Mas com ela também prevê outras coisas, como pesquisas tecnológicas 

principalmente, para encontrar alternativas ao petróleo no futuro. (Vieira, 

2015). 

 

Os dois entrevistados concordam que os ânimos se acirraram mais com a 

descoberta do pré-sal e a criação das novas leis, principalmente entre interesses estatais e 

privados. Salientam ainda que a grande maioria dos países detentores de reservas 

importantes de petróleo não adotam o regime de concessão e sim o modelo de partilha. 

As condições dadas, e elencadas anteriormente, propiciaram pequenos avanços na 

legislação, sem retirar dos detentores do capital as possibilidades de prosseguir no processo 

de reprodução e acumulação do mesmo. Ao final deste processo foram aprovadas as leis 

anteriormente citadas, que consistem basicamente naquelas defendidas pela “frente 

neodesenvolvimentista”, o que leva o Brasil a partir de então a contar com um sistema 

integrado por três possibilidades distintas de exploração do petróleo: a concessão, a 

partilha e a cessão onerosa.  

Ao final do período, o país também vai ter criado uma nova empresa, a PPSA, a ser 

instituída e administrada, e um Fundo Social a ser iniciado.  
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4 DISPUTAS RECENTES EM TORNO DOS TERRITÓRIOS DO PETRÓLEO 

 

Nesta parte do trabalho vamos verificar algumas informações a respeito do que 

ocorreu na indústria do petróleo no Brasil entre os anos 2010 e 2014, após a promulgação 

das novas leis estudadas no capítulo anterior. Analisaremos o contexto mundial e nacional, 

para que, de forma articulada, possamos ter uma melhor compreensão da situação 

brasileira com relação à questão do petróleo. Para tanto, buscamos levantar uma série de 

dados, organizados parte por parte em tabelas, com a finalidade de explicar e melhor 

compreender o que ocorreu no período, e procurando delimitar em especial a participação 

da Petrobras, já que a mesma é responsável por 92% da produção do petróleo brasileiro.  

Os dados que apresentaremos, as opiniões colhidas em nossa participação em 

diversos debates sobre o tema, bem como algumas entrevistas, pretendem dar uma ideia da 

grandeza alcançada pela indústria do petróleo no Brasil, já que, em 2014 somente, a 

Petrobras foi responsável por uma movimentação financeira superior aos 500 bilhões de 

reais, tendo passado nesses anos por um crescimento econômico muito superior ao 

crescimento econômico do PIB nacional. 

Verificaremos ainda que aos poucos as novas leis começam apresentar resultados, 

mesmo que pequenos, como é o caso do primeiro leilão baseado na Lei da Partilha, o início 

do Fundo Social, e a definição da futura divisão dos royalties com prioridade para as áreas 

da educação e da saúde. 

Ao final deste capítulo apresentaremos quais, em nossa opinião, serão as áreas na 

cadeia produtiva do setor petrolífero em que se aprofundarão as disputas. Certamente, não 

serão somente os cinco pontos elencados, os espaços de disputa que tenderão a se 

aprofundar no próximo período. No entanto, ao enumerá-los, descrevê-los e discuti-los, o 

fazemos porque estamos convencidos, de acordo com o que estudamos, que a descoberta 

das grandes reservas na área do pré-sal irão aprofundar as disputas na indústria do petróleo 

no Brasil. 

 

4.1 As novas leis em teste: o período 2010 a 2014 

 

A hegemonia política do bloco governando o país, mais uma vez se fez sentir ao 

final do ano de 2010, com mais uma vitória eleitoral da chapa PT/PMDB, agora com a 

eleição da primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Importante destacar que, 

no segundo turno das eleições, um dos temas que foi mais insistentemente abordado por 
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parte da candidata vencedora foi justamente a questão do destino do pré-sal e do petróleo 

no país, com um discurso incisivo de que essa base natural não seria privatizada, baseado 

naturalmente na suposição de que o seria pelo candidato adversário, José Serra, do 

PSDB/DEM. A Serra foi imputada a acusação, divulgada no site da Wikileaks, de haver 

prometido às petroleiras internacionais facilidades na venda ou abertura do setor do 

petróleo no país, caso fosse eleito Presidente da República. 

 

Foi revelado pelo Wikileaks que José Serra, o então candidato do PSDB 

que competia contra Dilma pela presidência, prometera confidencialmente 

à Chevron que, se eleito, afastaria a Petrobras do pré-sal para dar espaço às 

petroleiras estadunidenses. (ENGDAHL, 2015). 

 

Nesse mesmo sentido, Machado, em seu trabalho, já alertava que o destino dos 

recursos descobertos na camada pré-sal e a potencialidade em torno desse tema 

dependeriam da “capacidade e da vontade política” da coalizão que iria governar o país nos 

próximos anos: 

 

O certo é que, ao reforçarem o potencial de desenvolvimento econômico do 

país (porque ampliariam a capacidade de geração energética, 

intensificariam a industrialização e as exportações), as reservas de petróleo 

e gás do pré-sal favoreceriam a perspectiva de implementação de políticas 

tendentes a uma maior afirmação da autonomia do “gigante pela própria 

natureza”. Resta considerar em detalhe todo o significado econômico e 

geopolítico de se tornar um player significativo no mercado 

petrolífero, além de observar a dinâmica da política interna nacional. 

Porque o projeto de um Brasil mais autônomo e mais influente no mundo 

dependerá da capacidade e da vontade política da coalizão de interesses que 

o conduzirá nestas próximas décadas. (MACHADO, 2013, p.120). 

 

Ao obter mais uma vitória eleitoral, tudo indicava que o procedimento do novo 

governo eleito era prosseguir com a política até então adotada pela coalizão governante, 

dando ênfase necessária à aplicação das novas leis aprovadas. 

 

4.1.1 Os dados de 2011 a 2014 

 

Para verificarmos o andamento da política adotada durante os anos de 2011 a 2014, 

iremos apresentar e analisar vários dados relativos ao que foi realizado pelo governo, pela 

indústria do petróleo no país, e em especial pela Petrobras, responsável por mais de 90% da 

produção. 
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4.1.1.1 A produção e o consumo de petróleo no Brasil 

 

A primeira informação que analisaremos é referente à produção de petróleo no 

Brasil nesse período segundo os dados oficiais: 

 

Tabela 21 – Produção de petróleo em mil barris (terra e mar, pré-sal e pós-sal) 2010 a 2014 

 Localização 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Brasil 749.954 768.471 754.409 738.715 822.930 

Subtotal Terra 65.973 66.441 66.046 63.893 61.577 

 Mar 683.981 702.029 688.363 674.822 761.352 

Subtotal Pré-sal 16.317 44.394 62.488 110.538 179.820 

 Pós-sal 733.637 724.077 691.921 628.176 643.110 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP. 2015. 

 

Os dados indicam que houve um crescimento da produção anual de petróleo de 

2010 a 2014 da ordem de 72. 976.000 barris, significando um aumento de 9,7%. O 

segundo dado que chama a atenção é que a produção em terra diminuiu nesse período de 

65.973.000 para 61.577.000 de barris/ano, sendo 6,6% menor a produção em 2014 do que 

foi em 2010. Enquanto isso, a produção no mar subia de 683.981.000 para 761.352.000 de 

barris/ano, com aumento de 11,31%. O dado mais significativo no mar é que a camada do 

pós-sal diminui a produção, enquanto a camada do pré-sal aumenta de 16.317.000 em 2010 

para 179.820.000 barris anuais no ano de 2014, o que resulta em incremento de 1002% na 

produção de petróleo na área do pré-sal. 

No ano de 2014 o petróleo extraído da camada pré-sal correspondia a 21,85% da 

produção total de petróleo no país. A observação dos dados aponta sem dúvida, para uma 

priorização dos investimentos na área marítima e em especial na camada do pré-sal, 

confirmando assim a tese da total viabilidade da exploração do petróleo nessa área e do 

domínio de tecnologia para tal. Por outro lado o consumo de petróleo também aumentava 

no país, conforme indica a tabela a seguir: 

 

Tabela 22 – Consumo de petróleo no Brasil de 2010 a 2014 

LOCAL/ANO 2010 2011 2012 2013 2014. 

Brasil 2.701 2.813 2.860 3.048 3.229 

Fonte: elaboração própria com dados da BP Statistical Review of World Energy, 2015, p.9. 
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Se observarmos os dados do consumo, veremos um aumento de 528 mil barris 

diários entre 2010 e 2014, significando um acréscimo de 19%. Se multiplicarmos o valor 

por 365/dias teremos um consumo de 1.178.585.000 barris, o que implicaria déficit de 

355.655.000 de barris anuais. Isso significa que o consumo de petróleo no Brasil foi maior, 

acarretando um déficit anual, com a consequente perda da autossuficiência em petróleo no 

país.  

 

4.1.1.2 Quem extraiu esse petróleo? 

 

Verificamos a seguir quem foram os responsáveis pela extração do petróleo no país, 

e, se houve alguma mudança dos períodos anteriores que analisamos. 
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Tabela 23 – Produção de petróleo por operador – 2011 a 2014 

Operador Petróleo (Barris) 

 2011 2012 2013 2014 Total 

Total 768.470.812,4 754.408.668,5  738.714.570,9  822.929.600,0  3.084.523.651,8 

Petrobras 697.180.505,0  696.891.531,1  687.508.565,0  749.581.317,9  2.831.161.919,0 

Statoil Brasil 9.548.523,0  22.455.784,1  26.212.405,2  27.188.186,1  85.404.898,4  

Shell Brasil 22.433.181,3  21.955.222,3  13.367.647,3  26.376.320,2  84.132.371,1  

Chevron Frade 26.090.598,2  4.497.782,9  4.144.342,1  9.075.665,5 34.732.723,2  

OGX  3.169.983,1  1.864.130,9  5.734.918,6  10.769.032,6  

Cheim 8.121,4  4.436,0  5.210,2  9.075.665,5  9.093.433,1  

BP Energy 4.176.073,2  4.409.007,6    8.585.080,8  

HRT O&G   4.225.838,9  3.529.582,4  7.755.421,3 

Shell 6.274.212,9     6.274.212,9  

Outros* 2.759.597,4 1.024.921,4 1.386.431,3 1.443.609,3 6.614.559,4 

*Devon, Sonangol Starfish, Gran Tierra, Petrosynergy, Partex Brasil, Petrogal Brasil, Recôncavo E&P, UP Petróleo Brasil, Nova Petróleo 

Rec, W. Petróleo, UTC Óleo e Gás, Alvorada, UTC Engenharia, Parnaíba Gás, Santana, Alvopetro, Severo Villares, Central Resources, 

EPG, Silver Marlin, Egesa, IPI, Norberto Odebrecht, Vipetro, Genesis 2000, Nord, Koch Petróleo, Proen, Arclima, Panergy, Guto & 

Cacal, Ral, Orteng, Allpetro, UFBA. 
 Fonte: elaboração própria com dados da ANP, vários anos. 2012, 2013, 2014, 2015. 
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Pelos dados pesquisados, percebemos que a Petrobras segue por todos os anos 

sendo a empresa imensamente majoritária na produção do petróleo no Brasil, com índices 

sempre superiores a 90% do total produzido. 

 

Tabela 24 – Percentual da produção de petróleo pela Petrobras – 2011 a 2014 

Produção 

/anos. 
2011 2012 2013 2014 Total 

Total país 

barris/ano. 
768.470.812 754.408.668 738.714.571 822.929.600 3.084.523.652 

Petrobras 

barris/ano. 
697.180.505 696.891.531 687.508.565 749.581.318 2.831.161.919 

% 90,72 92,37 93,07 91,08 Média 91,78 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP. 2012, 2013, 2014, 2015. 

 

Na média dos quatro anos computados na tabela vemos que a Petrobras produziu 

quase 92% do petróleo no país, índice que vem se mantendo ao longo dos anos. Os 

números aqui apontados são todos provindos da produção baseada nas leis anteriores à 

Lei da Partilha, da qual somente teremos informações a partir do início da produção do 

Campo de Libra, que foi leiloado e está em fase de estudos e preparação. Parece claro 

que, mesmo no regime de concessão, defendido como sendo o ideal para incentivar a 

participação de “investidores” privados, na verdade não proporcionou, ao menos nesse 

período estudado, qualquer mudança no aspecto da produção nacional.  

O que ocorre é que a Petrobras tem se mantido como a principal empresa, 

garantindo a produção do petróleo, de forma que, na medida em que as quantidades 

produzidas aumentam, esse percentual de participação correspondente a mais de 90% se 

mantém. Bem abaixo em participação se encontram a segunda e terceira maiores 

produtoras, sendo a Statoil Brasil e Shell Brasil responsável por 2,7%, cada uma delas. 

Além disso, todas as demais somadas contribuem com 2,6% aproximadamente. 

Por se tratar da empresa com produção majoritária, vamos analisar em seguida 

como se comportaram os dados econômicos da Petrobras nesse período. 

 

4.1.1.3 As receitas e despesas da Petrobras 

 

Verifiquemos como se comportaram as receitas e gastos que a Petrobras declarou 

durante os últimos quatro anos, a partir das seguintes informações: 
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Tabela 25 – Receitas e despesas da Petrobras entre 2011 a 2014 em milhões de R$ 

Receitas 2011 2012 2013 2014 

Vendas de produtos e serviços 

 e outras receitas 
312.841  353.066  387.775 425.341 

Perdas em créditos de liquidação 

duvidosa 
22  (76)  (157) (5.555) 

Receitas relativas à construção  

de ativos para uso.  
66.853  73.671  91.340 82.389 

Total 379.716 426.661  478.958 502.175  

Despesas     

Insumos adquiridos de terceiros 188.745  230.722  262.601 331.178 

Valor adicionado Bruto 190.971 195.939 216.357  170.997  
Fonte: elaboração própria, com dados da Petrobras. 2012. 2014. 

 

Ao observar os dados, percebemos a grandeza dos valores quando referidos à 

questão do petróleo no país e como têm tido acréscimo ano a ano. Se compararmos as 

receitas do ano de 2011 com o ano de 2014, observamos um aumento no volume de 

vendas de produtos e serviços da ordem de R$ 112.500.000.000,00, (cento e doze bilhões 

e quinhentos milhões de reais), o que significa um incremento de 36% sobre o valor 

inicial, muito acima de qualquer índice de crescimento econômico verificado no país. 

Comparável ao crescimento médio da China no último período. 

Com relação às despesas com insumos adquiridos de terceiros, também se verifica 

uma elevação significativa nos volumes, havendo aumento nominal de 2011 a 2014 de 

R$ 142.433.000.000,00 (cento e quarenta e dois bilhões quatrocentos e trinta e três 

milhões de reais), um aumento percentual de mais de 75% durante os quatro anos. 

Percentual esse superior aos índices de crescimento econômico do país e também ao 

aumento percentual das receitas no período. 

O maior crescimento nominal, no item chamado aquisição de insumos, é 

registrado em 2014. Ele chegou a um valor quase 70 bilhões de reais superior ao de 2013, 

enquanto nos outros anos o crescimento ficou ao máximo em 40 bilhões de um ano para 

outro. Esse maior volume de insumos adquiridos fez com que se diminuísse o saldo do 

valor adicionado bruto de 2013 para 2014, que baixou de 216 para 171 bilhões de reais. 

De maneira geral, se verifica que houve um alto incremento financeiro no período, 

estendendo-se de maneira constante durante todos os anos e acompanhado de 

intensificação no volume de compras da empresa. 

Fuser aponta que esse quadro condiz com um movimento de ativação e 

dinamização dos setores industriais, reflexo das descobertas do pré-sal: 
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O que tem no Brasil é um movimento interno de ativação e dinamização 

de setores, sobretudo industriais relacionados com a cadeia produtiva do 

petróleo. O petróleo tem impacto econômico muito antes de ele começar a 

ser extraído, muito antes de jorrar. O petróleo é uma indústria que requer 

desenvolvimento enorme, que mobiliza uma série de setores da economia, 

uma série de ramos da indústria. Então muito antes de o petróleo ser 

extraído e estar presente fisicamente nas mãos da indústria petrolífera, o 

próprio esforço de extração desse petróleo já é um fator de atividade 

econômica impulsionadora muito grande. Então tem o movimento de 

reavivamento da indústria naval brasileira, por exemplo, que é um dado 

muito marcante. E a produção de um número enorme de produção de 

equipamentos que já estão sendo utilizados no processo produtivo do pré-

sal. (FUSER, 2015). 

 

Esse resultado certamente é comemorado pelos setores que defendem a 

capacidade da Petrobras em conseguir realizar seu trabalho enquanto empresa mista 

dirigida pelo Estado brasileiro. De fato, os resultados apontam que, para além da 

capacidade gerencial defendida por alguns e contestada por outros, a verdade é que o 

volume de recursos envolvidos é muito significativo, correspondendo a 9% do PIB 

nacional, que no ano de 2014 foi de R$ 3.531.000.000.000,00 (cinco trilhões, quinhentos 

e trinta e um bilhões de reais) (ADVFN, 2015). 

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) aponta que nos últimos anos foram 

produzidos navios petroleiros no Brasil, e há ainda encomendas nos estaleiro. Porém 

todos são encomendas da Petrobras: 

 

As empresas estrangeiras ainda não fizeram grandes investimentos no 

Brasil, caso das contratações de navios petroleiros, com uma carteira de 

29 encomendas nos estaleiros nacionais, todos da Petrobras. (FUP, 2015). 

 

Essa informação indica que um dos setores grandemente favorecidos pela 

expansão geral da indústria do petróleo foi a chamada indústria naval. 

 

4.1.1.4 O valor adicionado e sua distribuição 

 

Verifiquemos ainda como se comportou a distribuição do valor adicionado da 

Petrobras, que, como já descrito anteriormente, é defendido por Sauer como um indicador 

de quem fica com o resultado produzido.  
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Tabela 26 – Valor adicionado de 2011 a 2014 em milhões de reais 

Itens / Ano. 2011 2012 2013 2014 

Valor adicionado Bruto. 190.971 195.939 216.357 170.997 

Depreciação, depleção  

e amortização. 
(17.739) (21.766) (28.467) (30.677) 

Valor adicionado líquido 

 produzido pela Companhia. 
173.232 174.173 187.890 140.320 

Valor adicionado recebido 

 em transferência. 
7.849 7.616 5.231 6.120 

Valor adicionado a distribuir. 181.081 181.789 193.121 146.440 
   Fonte: elaboração própria com dados da Petrobras. 2012. 2014. 

 

Observando a tabela, constatamos que o valor – tanto o bruto, quanto o valor a 

distribuir – cresceu de 2011 a 2013, com crescimento nominal de 12 bilhões de reais de 

2011 a 2013 e uma diminuição em 2014, que conforme nos referimos anteriormente é 

fruto de maior dispêndio com aquisições de insumos nesse ano.  

Aqui convém lembrar que, no segundo capítulo, analisamos o valor adicionado do 

ano de 2006 e que o valor naquele ano foi de R$ 120.695.000.000,00 (cento e vinte 

bilhões com seiscentos e noventa e cinco milhões de reais). Ou seja, comparado com o 

resultado de 2014, verificamos um aumento de R$ 25.745.000.000,00 ou um incremento 

de pouco mais de 21%. No entanto observando a sequência dos números, nos parece que 

o ano de 2014 fugiu um pouco à lógica que vinha se estabelecendo nos anos anteriores, 

com aumento acima da média nas aquisições de insumos, o que puxou a média de 

crescimento anual do valor adicionado para baixo. Assim, se compararmos o ano de 2006 

com 2012, o resultado foi de R$ 61 bilhões a mais em 2012, tendo um percentual de 50% 

de aumento em apenas seis anos. 

 

4.1.1.5 A distribuição do valor adicionado 

 

A seguir iremos analisar como se deu a distribuição do valor adicionado, que, 

como já mencionamos no início do Capítulo 2, tem um significado importante para 

compreendermos o destino do valor produzido na indústria do petróleo e na Petrobras 

nesse caso específico. Iniciamos observando o que a Petrobras dispendeu nesse período 

com o pagamento de pessoal. Esse item – despesa de pessoal –, colocado como 

distribuição do valor adicionado e não como despesa de forma geral, pode causar alguma 

estranheza, no entanto sigo aqui a forma como a Petrobras o expõe, facilitando a eventual 

busca na fonte citada. 
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4.1.1.5.1 Pagamento de pessoal 

 

Um dos itens analisados dentro da distribuição do valor adicionado é o pagamento 

de pessoal e o modo como essa despesa se comportou nos últimos anos. 

 

Tabela 27 – Participação das despesas com pessoal em 2011 a 2014, em milhões de reais 

e percentuais 

Pessoal e 

administradores. 

Remuneração 

direta. (*) 

2011 2012 2013 2014 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Salários  13.513  7 15.616  9 17.658 9 18.832 13 

Participação nos 

lucros e resultados 
1.560 1 1.005 1 1.102 1 1.045 1 

Total parcial 15.073  16.621  18.760  19.877  

Benefícios 

Vantagens (**) 823  0 937  1 1.070 0 3.661  3 

Plano de 

aposentadoria e 

pensão 

1.526  1 2.480 1 4.107 2 3.004  2 

Plano de saúde 2.181 1 2.580 1 2.474 1 3.523 2 

FGTS 861  0 1.008 1 1.139 1 1.234 1 

TOTAL 20.464 10 23.626 14 27.550 14 31.029 22 

(*) Apresentamos as despesas com pessoal dentro do item valor adicionado para estarmos de acordo com 

os dados da organização geral que a Petrobras apresenta em seus documentos. 

(**) Em 2014, inclui-se R$ 2.443 no Consolidado, referentes a gastos com Plano de Incentivo ao 

Desligamento Voluntário - PIDV (R$ 2.285 na Controladora). 

Fonte: elaboração própria com dados da Petrobras. 2012. 2014. 

 

Os números da tabela indicam um aumento nas despesas com pessoal tanto em 

termos nominais quanto em percentual. Chama atenção o percentual de 2014 que 

correspondeu a 22% do valor adicionado a se distribuir. A explicação mais plausível 

nesse caso é que as despesas com pessoal foram gradativamente aumentando, porém 

sabe-se que em 2014 houve aumento nos gastos em insumos adquiridos de terceiros, 

(conforme descrito na Tabela 25), o que reduziu o valor agregado a ser distribuído. 

Assim, o valor nominal das despesas com pessoal cresceu em uma média de 20%, mas 

em termos percentuais aumentou 50%, passando de 14% em 2013 para 22% em 2014. 

Além disso, houve, conforme anotado na tabela, o gasto com Plano de Incentivo ao 

Desligamento Voluntário – PIDV (R$ 2.285 milhões na Controladora). 
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Em nosso entendimento, esses dados indicam que no período de 2011 a 2014 

houve continuidade de uma política geral de valorização dos salários pagos aos 

trabalhadores da Petrobras. Houve também aumento no número de trabalhadores até 

2013. Se compararmos com o dado colhido em 2006, veremos que, em termos 

percentuais, há um aumento real da participação dos gastos com pessoal no valor 

adicionado. E novamente, considerando o ano de 2012 como parâmetro, a participação 

passou de 8% em 2006 para 14% em 2012, um aumento de 75% em termos percentuais. 

 

4.1.1.5.2 A participação dos tributos no valor adicionado 

 

Tabela 28 – Valor e percentual dos tributos no valor adicionado de 2011 a 2014 em 

milhões de reais e percentuais 

Tributos 

2011 2012 2013 2014 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Federais (*) 61.098 34 58.228 32 55.600 29 47.599 32 

Estaduais 36.358 20 39.508 22 43.415 22 48.021 33 

Municipais 186 0 217 0 247 0 431 0 

No exterior(*) 6.340 4 6.390 4 6.976 4 6.785 5 

TOTAL 103.982 58 104.343 58 106.238 55 102.836 70 

(*) Inclui participações governamentais 

  Fonte: elaboração própria com dados da Petrobras. 2012. 2014. 

 

Afirmamos anteriormente neste trabalho, ao analisar os dados de 2006, que o 

percentual dos tributos sobre o valor adicionado era de 60%, o que era considerado 

razoável por Sauer e apontado por Lima como sendo percentual abaixo do aplicado em 

muitos outros países. Considerando esse dado de 2006, e observando a tabela com os 

dados de 2011 a 2014, percebemos que no período os anos de 2011-2012 o percentual se 

manteve em 58%, baixando para 55% em 2013 e aumentando para 70% do valor 

adicionado em 2014. Em termos nominais a média dos quatro anos ficou em R$ 104.349 

milhões por ano, significando um aumento de R$ 32.308 milhões anuais com relação a 

2006, um incremento de praticamente 45%. 

No entanto nos anos de 2011 a 2013 os valores tiveram aumento e redução em 

termos nominais em 2014. 
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4.1.1.5.3 A participação dos juros e despesas com aluguel e afretamento 

 

Tabela 29 – Participação de juros e despesas com aluguel e afretamentos de 2011 a 2014, 

em milhões de reais 

Instituições 

financeiras e 

fornecedores 

2011 2012 2013 2014 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Juros, variações 

cambiais e 

monetárias. 

13.781 8 18.394 10 18.613 10 17.705 12 

Despesas de 

aluguéis e 

afretamento 

9.744 5 14.467 8 17.893 9 16.794 11 

TOTAL 23.525 13 32.861 18 36.506 19 34.499 23 

 Fonte: elaboração própria com dados da Petrobras. 2012.2014. 

 

Com base nos dados da tabela, além dos termos nominais, percebemos que em 

termos percentuais também as despesas com juros e aluguéis aumentaram de forma 

permanente nos quatro anos. Se observarmos que em 2006 o percentual era de 9% sobre 

o valor agregado, percebe-se que esses itens dobram sua participação percentual até o ano 

de 2013. A princípio, os dados indicam um maior volume de endividamento e decorrente 

aumento de gastos com pagamento de juros. Revelam, além disso, atividades mais 

intensas de trabalho, com um nível maior de contratos de aluguel e afretamento de 

equipamentos, para satisfazer às necessidades de expansão das atividades. 

 

4.1.1.5.4 Participação dos acionistas 

 

Tabela 30 – Participação dos acionistas, de 2011 a 2014 em milhões de reais 

Acionistas 
2011 2012 2013 2014 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Dividendos e/ou 

Juros sobre 

capital próprio 

12.001 7 8.876 5 9.301 5  0 

Resultado dos 

acionistas não 

controladores 

(203) 0 (223) 0 (563) 0 (337) 0 

Lucro (prejuízo) 

retido 
21.312 12 12.306 7 14.269 7 (21.587) -15 

TOTAL 33.110 19 20.959 12 23.007 12 (21.924) -15 

  Fonte: elaboração própria com dados da Petrobras. 2012.2014. 
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Com relação à participação dos acionistas no montante do valor agregado, 

percebemos uma diminuição nos percentuais atribuídos. Observando o valor total, 

teremos em 2011 um valor positivo de 33 bilhões de reais, 21 bilhões em 2012, 23 

bilhões em 2013 e um prejuízo de 22 bilhões em 2014. Em termos percentuais o que 

significava 19% positivo em 2011 reduziu para 12% em 2012 e 2013, e para 15% 

negativo em 2014. Essa diminuição nos valores também é verificada em termos 

percentuais, se comparamos os resultados com os do ano de 2006, quando o percentual 

foi de 23% do valor agregado. Deliberadamente ou não, o fato é que nesse período de 

2011 a 2014 houve uma redução do valor atribuído aos acionistas. 

Ao observarmos o conjunto dos números que apresentamos nas Tabelas 21 a 30, 

podemos fazer algumas afirmações: 

A) A produção de petróleo no Brasil aumentou significativamente, e a Petrobras 

se mantém como a maior empresa, sendo responsável por cerca de 92% da produção 

nacional; 

B) O maior aumento da produção no Brasil se deu na área do pré-sal; 

C) Houve um significativo aumento do volume de recursos movimentados pela 

indústria nacional do petróleo, cujo maior referente econômico certamente foi a 

Petrobras; 

D) Os valores movimentados (que aumentaram em cerca de 9% ao ano entre 2011 

a 2014) superam todos os índices de crescimento econômico do país no período, 

significando um expressivo aumento da importância desse setor na economia brasileira; 

E) É extremamente notável o volume (e o aumento) de recursos na aquisição de 

insumos de terceiros por parte da Petrobras. 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%; 

F) Houve aumento nos valores atribuídos aos trabalhadores do sistema, indicando 

uma melhoria nas condições de vida da categoria dos petroleiros; 

G) Em comparação com o ano de 2006, praticamente se mantiveram, em termos 

percentuais, os valores dos tributos sobre o valor adicionado distribuído para as entidades 

governamentais. Em 2006 os tributos correspondiam a 60% do valor adicionado, em 

2012 e 2013, estavam em 58%; 

H) Houve aumento no pagamento de juros e afretamentos, o que indica 

incremento de dívidas contraídas pela empresa; 
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I) Houve diminuição em termos percentuais na distribuição de valores aos 

acionistas; 

Por essas afirmações, podemos perceber que há uma clara expansão dessa 

indústria e que, contraditoriamente, diminui a distribuição de lucro aos acionistas da 

empresa. Parece-nos que esse é um foco importante de conflito de interesses com o 

capital privado, dono de ações na Petrobras. Sobre essa questão, Cibele Vieira comenta 

que “... quando você toma uma decisão que não seja nessa lógica de mercado, o acionista 

tem razão, na lógica dele, de questionar essa decisão.” (Vieira, 2015) Certamente a lógica 

a que Vieira se refere é a lógica do lucro. 

Vamos seguir analisando outros dados e informações referentes a esse período 

para podermos construir um panorama mais completo possível e compreender suas 

implicações na luta que se trava em torno do tema.  

 

4.1.1.6 Os royalties 

 

Importante fonte de recursos a ser utilizada pelas diversas instâncias do Estado 

(nacional, estadual ou municipal), a arrecadação dos royalties no período 2011 a 2014 

obteve os resultados positivos. Se observa um valor crescente distribuído na forma de 

royalties para a União, estados e municípios entre os anos de 2011 a 2014, com aumento 

percentual total de praticamente 43%: 

 

Tabela 31 – Royalties distribuídos entre 2011 a 2014 (em mil R$) 

Beneficiários 2011 2012 2013 2014 

Total 12.987.950 15.636.097 16.308.621 18.530.981 

Unidades da Federação 3.839.683 4.601.918 4.833.142 5.455.936 

Municípios 

pertencentes às 

Unidades da Federação 

4.375,34 5.312.972 5.542.644 6.301.949 

Depósitos Judiciais¹ 65.293 55.374 38.559 39.226 

Fundo Especial² 1.033.580 1.245.480 1.293.831 1.480.961 

Educação e Saúde - - 131 33.678 

União 3.673.994 4.420.353 4.600.314 5.219.231 

¹ Depósitos efetuados em função de decisão judicial 
2 
Fundo a ser distribuído entre todos os estados, territórios e municípios 

  Fonte: elaboração própria com dados da ANP, 2015. 
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Uma vez que esse tema tem sido um dos pontos centrais de debate nacional a 

respeito da repartição entre os entes da Federação, ao aprofundarmos um pouco a 

pesquisa sobre os royalties, verificamos quais os estados e municípios que mais se 

beneficiaram desses valores, considerando que boa parte do petróleo extraído no último 

período provém da área pré-sal, mesmo que ainda em regime de concessão. 

 

Tabela 32 – Distribuição de royalties para os estados em 2006 e de 2011 a 2014 

Beneficiários 
Royalties distribuídos (mil R$) 

2006 2011 2012 2013 2014 

Total 7.703.543 12.987.950 15.636.097 16.308.621 18.530.981 

Unidades da 

Federação 
2.380.443 3.839.683 4.601.918 4.833.142 5.455.936 

Alagoas 43.137  29.640  29.170  31.575  36.993  

Amazonas 131.268  182.530  206.733  219.185  228.724  

Maranhão - - - 20.804  48.605  

Bahia 166.610  195.641  222.987  248.271  260.236  

Ceará 14.126  13.401  14.212  19.148  17.436  

Espírito Santo 96.612  552.694  680.014  732.467  837.617  

Paraná 6.477  - - 6.660  8.486  

Rio de Janeiro 1.646.732  2.469.046  2.963.582  2.982.025  3.213.771  

Rio Grande do Norte 180.150  205.981  248.237  269.487  275.422  

Sergipe 90.617  132.115  153.902  155.749  166.783  

São Paulo 4.713  58.635  83.082  147.771  361.863  
Fonte: elaboração própria com dados da ANP, 2005-2014. 2015. 

 

Aqui também observamos uma elevação significativa no repasse dos royalties 

para as unidades da Federação, passando de R$ 2.380.443.000,00 em 2006 para R$ 

3.839.683.000,00 em 2011 e chegando a R$ 5.455.936.000,00 em 2014. A incidência da 

exploração da área do pré-sal se faz sentir na região litorânea de São Paulo, Espírito 

Santo e Rio de Janeiro, sendo esses estados os mais beneficiados com a exploração dos 

novos campos, e consequentemente com o aumento substancial na arrecadação de 

royalties.  

São Paulo, em termos percentuais, tem o maior aumento entre 2006 a 2014 

(7.678%). Em termos nominais a arrecadação passou de R$ 4.713.000,00 em 2006 para 

R$ 361.863.000,00 em 2014, com tendência de aumento para os próximos anos. O Rio de 

Janeiro continua sendo o estado que mais arrecada royalties, tendo praticamente dobrado 

o valor da arrecadação de 2006 para 2014, com um volume de mais de R$ 

3.200.000.000,00 (três bilhões e duzentos milhões de reais) destinados ao estado somente 

em 2014. A arrecadação do Rio de Janeiro corresponde a 59% do repasse dos royalties 

para o conjunto das unidades da Federação. 
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Analisamos os dados referentes ao repasse para os municípios em cada estado e 

vamos observar o mesmo fenômeno verificado nos repasses para as instâncias estaduais. 

Veremos um aumento significativo e contínuo nos repasses, com destaque para os 

municípios dos estados de São Paulo, Espirito Santo e Rio de Janeiro.  Os municípios do 

Rio de Janeiro no seu conjunto recebem um percentual superior a 50% do total 

distribuído para os municípios brasileiros. 

 

Tabela 33 – Valor de royalties recebido pelos municípios e dos municípios nos estados 

do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo em 2006 e de 2011 a 2014 

Municípios 

pertencentes às 

unidades da 

Federação. Total. 

2006 2011 2012 2013 2014 

2.612.338 4.375.399 5.312.972 5.542.644 6.301.949 

Espírito Santo 100.659 593.665 726.183 770.853 871.231 

Rio de Janeiro 1.821.494 2.654.052 3.162.708 3.159.202 3.409.183 

São Paulo 112.276 325.973 455.379 492.078 739.689 
Fonte: elaboração própria com dados da ANP, 2005-2014. 2015. 

 

Na verdade, com a descoberta do pré-sal e a certificação da tendência de aumento 

progressivo de seus rendimentos, imediatamente se desencadeou uma disputa para se 

determinar quem deveria se apropriar desses valores, que por sua vez se tornou objeto de 

projetos de lei e de debates públicos nesse período. Essas disputas resultaram na 

aprovação de duas novas leis: uma sobre a forma de distribuição dos royalties pelo país e 

outra que determina o destino dos gastos custeados com esses recursos. A primeira lei 

aprovada foi a 12.734/12, que determina novas regras para a distribuição dos royalties, 

seja no modelo de concessão, seja no modelo de partilha da produção.  

Segue abaixo uma breve descrição de alguns aspectos dessa lei, que aguarda 

julgamento pelo Plenário do STF, sendo sua relatora a ministra Cármen Lúcia: 

 

A) Para o Modelo de Concessão (fora dos campos do pré-sal): 

 

a) Alíquotas: 

 

Mantêm-se alíquotas de 5% para campos terrestres e de 5% a 10% para os campos 

em plataformas continentais; 

Mantêm-se alíquotas de Participações Especiais; 
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b) Principais mudanças relativas à distribuição: 

 

Diminuem as receitas da União, de 30% para 20%; 

Diminuem as receitas dos Estados Produtores, de 26,25% para 20%; 

Diminuem as receitas dos municípios confrontantes com os poços, de 25,25% 

para 17%; 

Diminuem as receitas dos municípios afetados pelas atividades, de 8,75% para 

3%; 

Aumentam as receitas dos Estados e municípios não produtores, de 8,75% para 

40%; 

 

B) Para o Modelo de Partilha da Produção (apenas para os campos do Pré-sal): 

 

A alíquota dos royalties passa a ser de 15% e continua com o pagamento do 

Bônus de Assinatura; 

As Participações Especiais foram substituídas pelo volume de petróleo 

considerado na “partilha” com a União (FUP, 2015, slides 23 e 24); 

 

Tabela 34 – Nova divisão dos royalties prevista na Lei 12.734/12. 

No Modelo de Partilha da 

Produção 
Em terra Em Plataforma 

Continental 
Estados produtores 20% 22% 

Municípios produtores 10% 5% 

Municípios afetados por 

operações... 
5% 2% 

Fundo Especial para Estados 25% 24,5% 

Fundo Especial para 

Municípios 
25% 24,5% 

União (Fundo Social) 15% 22% 

Fonte: FUP, 2015, slide 25. 

 

Essa lei, conforme citado anteriormente, até a data em que concluímos esta 

pesquisa, estava pendente de decisão judicial. O atraso se deve, naturalmente, ao fato de 
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ser a que mais influi na divisão dos royalties, tendo sido por isso mesmo contestada pelos 

chamados estados produtores, em especial Rio de Janeiro e Espírito Santo, que alegam 

prejuízos com as mudanças. Por outro lado, na opinião da maioria dos parlamentares que 

a aprovaram, era a lei anterior que na verdade privilegiava esses estados, prejudicando os 

demais. 

A segunda lei aprovada, a Lei 12.858/13, destina a aplicação dos recursos dos 

royalties e participações especiais à educação (75%), com prioridade para a educação 

básica e para a saúde (25%), dos recursos gerados a partir de novos contratos com 

comercialidade declarada a partir de 03 de dezembro de 2012. Destina também 50% dos 

recursos ao Fundo Social, para a educação, até se atingir a meta estabelecida no Plano 

Nacional de Educação (7% do PIB até 2018 e 10% do PIB até 2023). Já os recursos 

destinados à União, provenientes de campos em concessão, declarados de comercialidade 

antes de 03 de dezembro de 2012, oriundos da produção no horizonte geológico do pré-

sal, serão integralmente destinados ao Fundo Social (FUP, 2015, slide 27). 

 

4.1.1.7 As participações especiais 

 

O tema mais conhecido e discutido são os royalties, no entanto a questão da 

distribuição das participações especiais também é de grande importância para a União, 

para os estados e municípios. Veremos que aqui também os volumes de recursos 

aumentaram no último período.  

 

Tabela 35 – Distribuição da participação especial sobre a produção de petróleo e de gás 

natural, segundo beneficiários – 2011 a 2014 

Beneficiários 
Participação especial distribuída (mil R$) 

2011 2012 2013 2014 

Total 12.641.524 15.855.172 15.497.185 16.827.524 

Unidades da 

Federação 
5.059.643 6.342.069 6.198.874 6.731.010 

Espírito Santo 509.241 974.169 825.668 936.945 

Rio de Janeiro 4.480.236 5.268.453 5.240.161 5.492.212 

São Paulo - - 24.298 187.474 

Municípios 1.257.327 1.585.517 1.549.718 1.682.752 

União 6.324.554 7.927.586 7.748.592 8.413.762 

Ministério de 

Minas e 

Energia 

5.059.643 6.205.590 5.811.820 5.413.907 

Ministério do 

Meio 
1.264.911 1.553.986 1.452.955 1.353.477 
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Ambiente 

Fundo Social - 168.010 483.818 1.646.378 
Notas: 

1. Reais em valores correntes 

2. Foi utilizado regime de caixa na elaboração da tabela 

Fonte: elaboração própria com dados da ANP. 2015. 

 

A tabela demonstra que os valores arrecadados e distribuídos por meio das 

participações especiais quase se igualam aos dos royalties, e, obedecendo à forma de 

distribuição, beneficiam alguns estados. Em especial os estados tidos como “produtores”, 

dentre os quais novamente estão o Rio de Janeiro, com a parte mais significativa, seguido 

do Espirito Santo.  

Destaca-se ainda o início das destinações de participações a São Paulo, 

correspondente a valores que, já no ano de 2014, chegavam a 187 milhões de reais em 

arrecadação estadual, mais uma vez coincidindo com o aumento da produção do petróleo 

no polígono do pré-sal.  

Há de notar ainda o início, em 2012, da destinação de valores ao Fundo Social, o 

que indica cumprimento da lei estabelecida a partir de 2010. 

 

4.1.1.8 O início do fundo social 

 

Finalizando essa parte de análise dos dados referentes à arrecadação e destinação 

dos recursos entre 2011 e 2014, observamos na tabela a seguir que surgem recursos 

atribuídos por novas leis diretamente relacionadas à criação do Fundo Social no ano de 

2012. Criado nesse ano pela Lei 12.35 de 2010 e articulado às receitas da União ele vai 

exercendo influência sobre as destinações de recursos dos anos seguintes. 

Segundo dados da ANP, os valores, mostrados na tabela a seguir, somam até o 

final de maio de 2015 um montante de R$ 5.824.956.000,00, incluindo parte dos royalties 

e participações especiais. 

 

Tabela 36 – Total do fundo social 2012 até maio de 2015, em mil R$ 

Fundo Social 

 (em Mil R$) 
2012 2013 2014 

2015 

(até maio) 
TOTAL 

Royalties 311.480 465.056  1.295.621 495.636  2.567.793  

Participações  

especiais 
168.009 483.817  1.646.378  958.959  3.257.163  
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Soma 479.489 948.873   2.941.999  1.454.595  5.824.956 

Fonte: ANP, 2015. 

 

Pelas informações que colhemos até o momento os recursos do Fundo Social 

ainda não foram utilizados e aguardam regulamentação pelo Ministério da Fazenda. 

 

4.1.1.9 O “conteúdo local” 

 

Outro ponto bastante lembrado nos debates atuais, diz respeito à questão do 

conteúdo local, parcela que, ao participarem dos processos de licitação, as empresas se 

comprometem a adquirir internamente no país, para o desenvolvimento do projeto 

licitado. Esse fator já existe desde a primeira rodada de licitações, realizada no ano de 

1999. O percentual a ser colocado para cada rodada de leilão e concessão dos blocos de 

petróleo a serem explorado constam de cada edital e é decidido pelo governo por meio da 

ANP. Como explica Vasquez: 

 

A ideia central da exigência de conteúdo local é dar preferência a 

contratação de fornecedores e mão de obra brasileiros desde que estes 

ofereçam condições de preço, prazo e qualidade equivalentes as de 

fornecedores estrangeiros. Os propósitos básicos são dar condições de 

competitividade às empresas brasileiras e fomentar o desenvolvimento 

tecnológico, a capacitação de recursos humanos e a geração de emprego e 

renda no país. Segundo a ANP os setores mais beneficiados com a 

cláusula do conteúdo local são as indústrias de base em geral, a 

construção naval, engenharia e os produtores de materiais, máquinas, 

equipamentos e sistemas específicos para a indústria do petróleo. 

(VAZQUEZ, 2010, p.78). 

 

Os percentuais atribuídos ao conteúdo local variaram no tempo, de acordo com a 

tabela a seguir: 

 

Tabela 37 – Rodadas de concessão realizadas de 1999 a 2013 e percentuais atribuídos ao 

conteúdo local 

Rodadas Ano 
Nº de Blocos 

Concedidos 

Bônus de 

Assinatura 

(R$ 

Milhões) 

Nº de Cia(s) 

Vencedoras 

Conteúdo 

Local 

Exploração 

Conteúdo 

Local 

Produção 

Rodada 1 1999 12 322 11 25% 27% 

Rodada 2 2000 21 468 16 42% 48% 

Rodada 3 2001 34 595 22 28% 40% 

Rodada 4 2002 21 92 14 39% 54% 
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Rodada 5 2003 101 28 6 79% 86% 

Rodada 6 2004 154 665 19 86% 89% 

Rodada 7 2005 251 1.085 41 74% 81% 

Rodada 8 Suspensa 

Rodada 9 2007 117 2.100 24 69% 77% 

Rodada 

10 
2008 54 89 17  79% 84%  

Rodada 

11 
2013 142 2.800 30  62% 76% 

SOMA  907 8.244    

Fonte: ANP. 2015. 

 

Percebe-se na tabela que a partir da quinta rodada em 2003 há um incremento 

significativo no percentual atribuído ao conteúdo local. A explicação para tanto nos é 

fornecida por Vazquez: 

 

A partir da quinta e sexta rodadas, a exigência de conteúdo local nos 

Contratos de Concessão foi modificada e passou a exigir percentuais 

mínimos e diferenciados para a aquisição de bens e serviços brasileiros 

destinados a blocos terrestres, aos blocos localizados em águas rasas e em 

aguas profundas. Seu peso no julgamento das ofertas pulou dos 15% para 

40% (15% para a Fase se Exploração e 25% para a Etapa de 

Desenvolvimento da Produção), maior influência de uma só variável no 

leilão. (VAZQUEZ, 2010, p.78). 

 

Além dessas modificações, foram sendo realizadas adaptações nas leis e 

orientações para a efetivação das medidas de conteúdo local. Bem como a adequação das 

multas, no caso de não cumprimento das normas estabelecidas em contrato. 

 

A fiscalização do cumprimento do Conteúdo Local ofertado é feito pela 

ANP pelo acompanhamento trimestral das atividades na fase de 

exploração e pela fiscalização dos investimentos dos concessionários em 

3 momentos chaves: declaração de comercialidade do campo, concluída a 

fase de desenvolvimento da produção e após a devolução do bloco ao 

termino do contrato de concessão. (VAZQUEZ, 2010, p.79). 

 

Nota-se nesse caso uma nítida intenção do governo de priorizar o chamado 

conteúdo local, buscando assim favorecer a indústria e gerar de empregos dentro do 

próprio país. De acordo com os dados, essa política passa de fato a ter êxito pelo menos 

no momento de apresentação das propostas e estabelecimento dos contratos. Não 

investigamos até que ponto eles são de fato cumpridos, mas muitas vezes as empresas, na 

medida em que seja vantajoso economicamente, preferem pagar multas a aplicar 
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corretamente o acordado. Sobressaindo a prática, ou lógica do acumulo de riquezas e não 

obrigatoriamente do cumprimento de contratos ou normas. 

Harvey cita o caso de banqueiros nos Estados Unidos que muitas vezes preferem 

pagar multas a cumprir os contratos. Isso parece ser prática corrente na lógica do capital, 

e quem paga a conta ao final são os clientes do banco: 

 

Roubo, furto, extorsão. E eles fazem isso por todos os meios possíveis e 

algumas vezes eles são pegos. Por exemplo, uma das formas nos Estados 

Unidos pelas quais eles têm feito isso são as cartas de crédito dos grandes 

bancos, que sempre vêm atreladas a certas condições e certas sugestões 

sobre onde você talvez possa querer investir, um tipo de segurança para 

sua estrutura de crédito ou algo desse tipo. Todo grande banco nos 

Estados Unidos foi multado em pelo menos um bilhão, e em alguns casos 

em mais de um bilhão de dólares, por falsa representação de sua de carta 

de crédito. Eles pagam um bilhão em multas. Agora veja, e isso é ótimo, 

porque quem acaba pagando aquele bilhão em multa? Bom, os acionistas, 

não os gerentes do banco, e, ao final, os clientes, porque as taxas das 

cartas de crédito precisam subir para pagar a multa de um bilhão por 

fraude nas cartas de crédito. (HARVEY, 2015, p.7). 

 

4.1.2 O primeiro leilão sob a nova Lei da Partilha 

 

Em outubro de 2013 foi realizado o primeiro leilão do petróleo brasileiro com a 

nova lei aprovada no sistema de partilha. Esse leilão foi contestado por setores populares 

impulsionados pela Plataforma Operária e Camponesa da Energia, (composta pela 

Federação Única dos Petroleiros – FUP, Movimento dos Atingidos por Barragens – 

MAB, Federação Nacional dos Urbanitários – FNU, Sindicatos de Eletricitários de Santa 

Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, e de São Paulo e a Federação Interestadual de 

Sindicatos de Engenheiros – FISENSGE), reivindicando que, em vez de fazer leilão, o 

Governo Federal poderia amparado na lei, garantir o petróleo todo para o país através da 

contratação da Petrobras para operar a área que possui reserva estimada entre 08 e 12 

bilhões de barris de petróleo.  

Essa posição é explicitada por Ghirardi: 

 

Mas a razão central da controvérsia não é o tipo de contrato: é o leilão em 

si. O que se questiona é se deve ou não haver licitação. As normas legais 

abrem espaço para optar. A Lei 12.351/2010, que rege exploração de 

petróleo pelo regime de partilha, diz, no caput do Artigo 8º: “A União, 

por intermédio do Ministério de Minas e Energia, celebrará os contratos 

de partilha de produção: I – diretamente com a Petrobras, dispensada a 

licitação; ou II – mediante licitação na modalidade leilão”. Está 
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explicitamente prevista, portanto, a possibilidade de contratação direta da 

Petrobras, tratada em seção específica (1). É nesse último artigo que se 

apoia a justificativa do decreto legislativo 203/2013. Ele afirma que o 

bloco de Libra “é uma área de energia do mais alto interesse estratégico 

para o país, e, em conformidade com o art. 12 da Lei 12.351/10, a ANP 

deveria negociar um contrato de partilha com a Petrobras… mantendo 

essa riqueza no país para o bem do povo brasileiro”. Não há, na lei 

vigente, nenhuma disposição que obrigue a oferta em leilão. O Brasil o 

fará se quiser. (GHIRARDI, 2013). 

 

Para sensibilizar as autoridades, os movimentos sociais organizaram 

manifestações em vários estados do país e estabeleceram um acampamento em Brasília 

que ocupou o Ministério de Minas e Energia um dia antes do leilão, para pressionar o 

governo a atender suas reivindicações.   

O evento está indicado na figura a seguir.  

 

Figura 01 – Ocupação do Ministério de Minas e Energia em Brasília, 20 de outubro de 

2013 

 

 Fonte: Arquivo do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB.  

 

O leilão ocorreu, e apesar de terem se inscrito uma série de empresas, somente um 

consórcio apresentou proposta para a exploração dessa área. O consórcio formado pela 

Petrobras, Shell (Empresa privada holandesa.), Total (Empresa privada francesa.), CNPC 

(Estatal chinesa.), CNOOC (Estatal chinesa.) foi o único proponente e vencedor do leilão. 

Sua oferta consistiu em destinar 41,65% do petróleo ao Governo federal, sendo 

demonstrado na tabela a seguir a divisão percentual entre as empresas do consórcio.  

 

Tabela 38 – Empresas vencedoras no leilão de Libra e percentuais no consórcio 

Bacia Setor Bloco 
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Santos SS-AUP1 Libra 

Nome da empresa Participação (%) 

Excedente em 

óleo  

para a União (%) 

Petróleo Brasileiro S.A. 10,00 (+ 30,00 de operadora única.) 

41,65 

Shell Brasil Petróleo Ltda. 20,00 

Total S.A. 20,00 

CNPC International Ltd 10,00 

CNOOC International Limited 10,00 

   Fonte: elaboração própria com dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP. 2015. 

 

Em pronunciamento, as autoridades do Governo Federal afirmaram que o 

resultado tinha sido positivo e que: “Estado brasileiro e suas empresas deterão 85% de 

toda a renda a ser produzida pelo Campo de Libra”. Esse percentual seria obtido 

somando-se o petróleo oferecido na partilha mais os impostos e participação da Petrobras 

(BRASIL, 2013, n.p.). Esses números foram contestados por Lima, que afirma que tal 

percentual leva em conta uma situação demasiado otimista e que dificilmente resultara em 

valor tão alto para o país (LIMA, 2013, p.39). 

Na verdade, esses percentuais e parcelas, que podem ser distribuídos entre as 

partes – empresas privadas, estatais e o Governo brasileiro –, só poderão ser aferidos no 

futuro, com a verificação do que for produzido, das condições e preços da época, pois o 

edital prevê uma série de alterações possíveis, dependendo dos preços e volumes de 

produção que alteram o percentual da partilha. 

Logo em seguida ao leilão as entidades ligadas à Plataforma Operária e 

Camponesa da Energia manifestaram-se lamentando que o leilão tivesse sido realizado, e 

afirmando que o Brasil perdeu parte de sua riqueza: 

 

Com a realização do leilão do campo de Libra, onde a Petrobras terá 40%, 

e as empresas estrangeiras e privadas – Shell, Total, CNOOC e CNPC – 

terão 60% do petróleo do Pré-sal e pagarão para o Brasil o preço mínimo 

exigido, o Brasil que era dono de 100% do Petróleo agora só tem 40%. É 

lamentável, o Brasil ficou mais pobre. (MAB, 2013). 

 

Para nosso estudo, é relevante o fato de ter-se apresentado com propostas nesse 

primeiro leilão sob a nova lei, apenas um consórcio e dentre as empresas participantes 

não aparecer nenhuma estadunidense. O consórcio foi articulado entre a Petrobras, 
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empresas europeias e chinesas, o que, a nosso ver, indica claramente que a empresa 

brasileira, como operadora única da área do pré-sal conforme estabelecido em lei, 

participou de sua articulação. Nesse sentido, parece-nos clara a opção feita e anunciada 

previamente pelo então Ministro de Minas e Energia, que afirmava que o sucesso do 

leilão não dependia do número de participantes e sim de sua efetivação, mesmo com 

participante único (G1. GLOBO, 2013). 

Fuser indica ainda o fato de que as grandes petroleiras, mais vinculadas à política 

estadunidense, podem ter seguido uma estratégia para boicotar o leilão e com isso 

questionar o novo marco regulatório: 

 

Exemplo é o primeiro e único até agora leilão do pré-sal, o leilão de 

Libra, as empresas dos Estados Unidos ostensivamente não participaram. 

Deram desculpas muito esfarrapadas, e a Exxon e a Chevron que são as 

duas maiores nenhuma delas participou e nenhuma delas explicou direito 

porque não participou. Mas, é bastante plausível a gente imaginar, que 

elas não imaginavam que o interesse do governo dos Estados Unidos era 

de que o leilão de Libra fracassasse. Por que os Estados Unidos estariam 

interessados no fracasso do leilão de Libra? Porque se esse fracasso 

tivesse ocorrido, se o bloco de Libra não tivesse sido arrematado como 

foi, o governo dos Estados Unidos e seu aliados e empresas e todo o 

chamado mercado (quando se fala mercado está se falando basicamente 

nas grandes empresas transnacionais) poderiam dizer que, o leilão de 

Libra fracassou porque o marco regulatório não presta; que esse marco 

regulatório tem que ser abolido, ele está furado, não está adequado aos 

novos tempos, e se ele for mantido ele irá inviabilizar a exploração do 

pré-sal. Esse argumento todo estava pronto, por isso as empresas norte-

americanas não participaram, o interesse delas era sabotar o próprio 

marco regulatório. (FUSER, 2015). 

 

O fato de duas estatais chinesas terem participado do consórcio é importante para 

observarmos os movimentos nas disputas internacionais e principalmente entre os países 

economicamente mais poderosos do mundo. A bem dizer, a participação de empresas 

chinesas no país já vinha se dando com mais peso no último período, como aponta 

Machado: 

 

Entre fins de 2010 e fins de 2011, duas notícias vieram demonstrar, sem 

visitas oficiais de governantes nem rituais de diplomacia, a disposição do 

dragão asiático em aumentar sua participação no “boom” brasileiro. Em 

novembro de 2011, a Sinopec adquiriu por US$ 7,1 bilhões 40% de 

participação acionária na Repsol Brasil. Um ano mais tarde, foi a vez da 

portuguesa Galp vender, por US$ 3,5 bilhões, 30% de sua controlada 

Petrogal Brasil à mesma Sinopec, ampliando a presença do capital chinês 

na E&P no Brasil e levando-o a se instalar no primeiro campo do pré-sal: 

Lula. (MACHADO, 2013, p.113). 



128 
 

 

Machado nos fornece a lista da participação das empresas chinesas, que como 

menciona, sem muito alarde, foram aos poucos comprando participação em várias 

empresas já instaladas e com isso garantiram presença em vários consórcios. Com a 

participação no consórcio vencedor do leilão de Libra, a China amplia sua participação, e 

torna mais visível seu interesse na exploração do petróleo no Brasil, e no pré-sal. 

 

 

Tabela 39 – Participação de empresas chinesas na exploração e produção de petróleo no 

Brasil 

Companhia Bloco ou Campo* Bacia 
Consórcio e 

participação 

Sinochem Peregrino Campos 
40% em sociedade 

com Statoil Brasil 

Sinochem  CM-529 Campos 
40% em sociedade 

com Statoil Brasil 

Sinochem  CM-530 Campos 
40% em sociedade 

com Statoil Brasil 

Sinopec  BM-PAMA-3 Pará-Maranhão 
20% em sociedade 

com a Petrobras 

Sinopec  PAMA-M-192 Pará-Maranhão 
20% em sociedade 

com a Petrobras 

Sinopec  PAMA-M-194 Pará-Maranhão 
20% em sociedade 

com a Petrobras 

Repsol 

 (40% Sinopec)  
S-M-623 Santos 

20% com Petrobras 

e BG Brasil 

Repsol 

 (40% Sinopec)  
BM-S-10  Santos 

25% com Petrobras 

e BG Brasil 

Repsol 

 (40% Sinopec)  
ES-M-414 Espírito Santo 

10% com Petrobras 

e CVRD 

Repsol  

(40% Sinopec)  
CM-539 Campos 

35% com Statoil e 

Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
AM-T-84 (terra) Amazonas 

40% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
Albacora Leste Campos 

10% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
Lula Santos 

 10%, com Petrobras     

e BG Brasil 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
AM-T-84 (terra) Amazonas 

40% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
ES-M-592 Espírito Santo 

20% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
PEPB-M-783 (terra) 

Pernambuco-

Paraíba 

20% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
PEPB-M-837 (terra) 

Pernambuco-

Paraíba 

20% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
PEPB-M-839 (terra) 

Pernambuco-

Paraíba 

20% em consórcio 

com a Petrobras 
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Petrogal  

(30% Sinopec)  
POT-T-563 (terra) Potiguar 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
POT-T-608 (terra) Potiguar 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
POT-T-699 (terra)  Potiguar 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
POT-T-743 (terra) Potiguar 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
Chopim (terra) Potiguar 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
Sanhaçu (terra) Potiguar 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
Urutau (terra) Potiguar 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
BM-S-21 Santos 

20% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
SEAL-T-412 (terra) Sergipe 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal  

(30% Sinopec)  
SEAL-T-429 (terra) Sergipe 

50% em consórcio 

com a Petrobras 

Petrogal 

 (30% Sinopec)  
Dó-Ré-Mi (terra) Sergipe 

50% em consórcio 

com a Petrobras 
Fonte: Machado, 2013, p.114-115. 

 

Para encerrar a análise desse período, abordando mais fatos internos do Brasil e 

sua relação direta com a indústria do petróleo, entendemos importante mencionar que no 

começo de 2014, foi iniciada uma grande operação dedicada a investigar desvios na 

Petrobras, que envolvem um grande número de empresas fornecedoras, construtoras, 

inclusive da indústria naval. Menciona-se o envolvimento de muitos empresários, 

diretores de empresas – tanto privadas quanto da Petrobras – e políticos que teriam sido 

beneficiados com superfaturamentos e desvios dos mais diversos. 

Num cenário de intensas denúncias, as eleições presidenciais em 2014 foram as 

mais acirradas dos últimos anos, e confirmaram vitória da Presidenta reeleita Dilma 

Rousseff, com percentual de diferença para o candidato derrotado de pouco mais de 3%, 

significando um grande avanço das forças mais conservadoras do país, principalmente se 

lembrarmos que, em 2006 a diferença foi de 20%  entre os candidatos, no segundo turno 

da eleição presidencial. 

 

4.1.3 Aspectos da geopolítica do petróleo no período 2011 a 2014 

 

As evidências que citamos a seguir, em nosso entendimento, reforçam a ideia de 

que a disputa na indústria do petróleo se aprofunda e que ela terá implicações para o 
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Brasil, principalmente devido à descoberta das reservas no Atlântico Sul, na área do pré-

sal que, conforme cita Gabrielli, é muito significativa: 

 

É preciso, portanto, entender por que a Petrobras e o pré-sal são peças-

chave nesse xadrez político e econômico. Poucos países têm a situação do 

Brasil na produção, distribuição e consumo do petróleo. Foi no Brasil a 

maior descoberta de novos recursos dos últimos anos, com a identificação 

das gigantescas reservas de petróleo do pré-sal. Os recursos ali 

identificados representam a principal fonte de novo petróleo convencional 

do mundo, com condições de produção muito favoráveis, apesar dos 

desafios tecnológicos – a maior parte deles já superada – de reservatórios 

especiais em águas profundas, distantes do litoral. (GABRIELLI, 2015). 

 

Articulado com esta situação interna do Brasil, um elemento a se observar é a 

política estadunidense, que tem a “segurança energética” como um dos temas centrais de 

sua estratégia, conforme cita Machado: 

 

Assim, as reservas e a futura produção do pré-sal terão importância para a 

“segurança econômica” do mercado global de petróleo e indiretamente 

para a segurança dos Estados Unidos (mesmo com a autossuficiência em 

óleo a ser reconquistada pela potência hegemônica) e da Europa, diante 

das incertezas colocadas pela instabilidade crônica da Eurásia Central, 

onde se situam o Cáucaso e o Golfo Pérsico, e mais recentemente também 

no Norte da África. (MACHADO, 2012, p.107). 

 

Fuser, ao citar os Estados Unidos como um dos três atores centrais na geopolítica 

do petróleo, também enfatiza que uma das principais estratégias desse país é garantir uma 

oferta internacional de combustíveis em volumes cada vez maiores, conhecida como 

“estratégia de máxima extração”: 

 

A política energética dos EUA é formulada na perspectiva das grandes 

companhias petroleiras estadunidenses (integrantes, juntamente com a BP 

e a Shell, do grupo chamado de “Big Oil”) e dos políticos que comandam 

os dois partidos relevantes, Democrata e Republicano, ambos fartamente 

beneficiados pelas doações de campanha das empresas petroleiras. O 

principal objetivo das autoridades de Washington, formulado no início do 

século XXI, é garantir uma oferta internacional de combustíveis em 

volumes cada vez maiores, de modo a atender ao projetado aumento da 

demanda durante as próximas décadas, até que a chamada “transição 

energética” se realize, com a substituição do petróleo por outras fontes de 

energia. Conforme já foi exposto no Capítulo 5, os EUA se orientam pela 

política que ficou conhecida como “estratégia da máxima extração”, 

entendida como um esforço de longo prazo para ampliar o controle sobre 

as reservas de hidrocarbonetos existentes no exterior ou, ao menos, 

persuadir os governos dos países dotados de recursos energéticos a 
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permitirem os investimentos estrangeiros necessários para aumentar a 

produção e expandir as exportações. (FUSER, 2014, p.88). 

 

Em relação aos Estados Unidos, autores como Fernandez e Merino, destacam que 

no último período, com a nova tecnologia de fraturamento hidráulico, o país aumentou 

em muito seu potencial de produção de petróleo e gás:  

 

Estados Unidos, que antes de estos descubrimientos tecnológicos se 

encontraba en una situación crítica de escasez de gas, nadaba ahora en la 

abundancia y disponía de suficientes reservas para cubrir su propia 

demanda durante más de cien años. (FERNANDEZ; MERINO, 2014, p. 

21).  

 

De fato essa inovação na prospecção de petróleo e gás teve grande impacto nos 

Estados Unidos, que é um dos principais países consumidores e importadores de petróleo. 

Fernandez e Merino destacam ainda que se vive na atualidade a “mãe de todas as 

batalhas”, que segundo os autores beneficiará os consumidores: 

 

En el mundo de la energía estamos asistiendo a la madre de todas las 

batallas. La tecnología y la seguridad del suministro son las armas de los 

países consumidores. Los recursos y el alcance global son las armas de 

los productores. Lo bueno de esta gigantesca batalla que se libra a escala 

mundial es que los consumidores serán los beneficiarios últimos del 

combate entre la tecnología y los recursos. (FERNANDEZ; MERINO, 

p.22).  

 

Nesse caso os autores atribuem a capacidade de gerar tecnologias somente aos 

países consumidores, como se o uso de tecnologias ou recursos estivesse fora da relação 

social e geopolítica, quando na verdade a estratégia estadunidense se apoia no exercício 

de pressão de toda a ordem para a obtenção de seus objetivos, como ocorreu com a 

guerra, derrubada e execução de Saddam Hussein no Iraque, a derrubada e o assassinato 

do presidente Kadhafi na Líbia, no combate ao “nacionalismo dos recursos” de governos 

latino-americanos como a Venezuela, ou na campanha contra o Irã (FUSER, 2014, p.89). 

Ao observarmos o cenário mundial já constatamos que do ponto de vista 

econômico a China, com a segunda maior economia mundial e com crescimento de 7,6% 

em 2014 segundo o FMI, é o segundo país a entrar na disputa pelas fontes de energia no 

planeta e do petróleo de forma especial. Calcula-se que em 2030, a China precisará de 15 

milhões de barris por dia, com previsão de produzir 04 e obter 11 milhões de barris no 

mercado internacional. 
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Para alcançar esse montante de petróleo, segundo Fuser, a China estabeleceu três 

pontos básicos: 

 

- diversificar os fornecedores externos de energia, de modo a reduzir o 

impacto de um eventual corte de suprimentos, por motivos naturais ou 

políticos; 

 - utilizar, ao máximo possível, o petróleo e o gás natural, transportados 

por via terrestre (oleodutos e gasodutos), em vez de meios marítimos, a 

fim de diminuir sua vulnerabilidade a um bloqueio naval ou a sanções 

econômicas (por exemplo, um embargo imposto pelos EUA em represália 

a ações militares da China contra Taiwan); 

- lançar suas empresas petrolíferas estatais ou semi-estatais, em um 

enorme esforço para obter o controle de reservas de hidrocarbonetos pelo 

mundo afora; (FUSER, 2014, p.90). 

 

Para atingir seus objetivos, complementa Fuser, dizendo que a China vai 

realizando diversas atividades economicas políticas e diplomáticas no sentido de associar 

suas empresas estatais a outras estatais dos países produtores, bem como articular tratados 

e formas organizativas como a Organização de Cooperação de Xangai, que ao mesmo 

tempo em que constrói articulação comercial na região Asiática dificulta o controle 

militar estadunidense na região. Seguindo nessa direção, a China já possui acordos e 

participações em empresas na Arábia Saudita, na Rússia, na Venezuela e, como vimos 

anteriormente, no Brasil, fortalecida pela participação das duas empresas estatais chinesas 

no consórcio vencedor do primeiro leilão de partilha na área do pré-sal. 

Machado aponta que, junto com a China, do ponto de vista do consumo de 

petróleo, outro país que tende a ter destaque é a Índia, e “guardadas as diferenças 

históricas, políticas e economicas”, as duas juntas têm “potencial para contribuir 

decisivamente à dinamica economica global, mas deficitários no suprimento energético 

imprescindível ao seu desenvolvimento” (MACHADO, 2013, p. 108). 

A China, no entanto, detém uma grande capacidade de refino de petróleo, com 

14,1 milhões de barris/dia. No conjunto da Asia, que inclui Índia, Japão, Correia do Sul e 

outros, soma 32,46 milhões de barris/dia de capacidade de refino (ANP, 2015, n.p.). Se 

por um lado é desprovida de grandes reservas, essa região, e em especial a China, tem 

grande capacidade industrial instalada e em expansão, o que, sabemos, confere-lhes 

vantagem do ponto de vista da agregação de valor a partir da indústria. 

Num ponto, ambas as potencias mundiais, China e Estados Unidos, acabam 

agindo do mesmo modo: no estímulo para que mais petróleo esteja disponível ao menor 

preço possível. Em grande medida essa é a realidade atual, com a grande baixa nos preços 
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ocorrida no último ano, tendo o petróleo baixado de 120 dólares para cerca de 50 dólares 

o barril. Esse fator acarreta extraordinária transferência de renda dos países produtores 

para os industrializadores e consumidores de petróleo mundial. Sendo que os 

exportadores são basicamente os países do Oriente Médio, a Rússia, a Venezuela e os 

países africanos, enquanto os que mais importam e consomem são os Estados Unidos, 

China, Japão e países da Europa. 

O terceiro ponto central na geopolítica mundial do petróleo, largamente destacado 

por autores como Yergin e Fuser, é a Rússia, que, com base em estratégia definida pelo 

atual Presidente Putin ainda em 1999, apontava o petróleo como fator central na 

recuperação econômica do país: 

 

Em 1999, Putin publicou um artigo na revista do instituto sobre “recursos 

naturais minerais”, argumentando que as reservas de petróleo e gás da 

Rússia eram essenciais para a recuperação econômica, para o “ingresso da 

Rússia na economia mundial” e para transformar a Rússia em “uma 

grande potência econômica”. Dada sua importância estratégica 

fundamental, esses recursos tinham de estar, em última análise, sob a 

égide do Estado, senão diretamente sob seu controle. (YERGIN, 2014, 

p.35). 

 

Desde o momento dessa afirmação de Yergin, observa-se que as ações da Rússia 

foram de retomada do controle estatal sobre as reservas de petróleo e gás no país, 

estratégia posta em prática principalmente através das empresas Rosneft e da Gazprom. O 

fato é que a Russia foi gradativamente recuperando suas reservas e sua indústria, 

configurando-se como uma grande potência petrolífera no início do seculo XXI. 

 

Na segunda década do século XXI, a Rússia estava de volta como 

produtora de petróleo. Sua produção era tão alta quanto fora na época do 

declínio da União Soviética, duas décadas antes, ainda que em termos 

bastante diferentes. A indústria petrolífera estava tecnologicamente 

integrada ao resto do mundo, e não mais nas mãos de um único 

ministério. Ao contrário, era operada por uma variedade de empresas com 

muitas diferenças em termos de liderança, cultura e abordagens. No 

cômputo final, a Rússia estava de volta como o maior produtor e o 

segundo maior exportador de petróleo do mundo. (YERGIN, p.38). 

 

A Rússia tem dado clara demonstração de que está disposta a utilizar muitas 

formas para se firmar na disputa da indústria do petróleo mundial. Utilizando sua posição 

estratégica entre a Europa e a Asia, prossegue construindo gasodutos para a exportação 

de insumos energéticos extraídos de seu território ou dos países vizinhos, aos quais 
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oferece a mesma infraestrutura para o escoamento dos produtos. Além disso, mostra-se 

disposta à intervenção militar ou ao poder de veto em assuntos relativos à energia, nas 

instâncias internacionais como o Conselho de Segurança da ONU. Como exportadora de 

gás e petróleo foi bastante favorecida pelos altos preços do mercado internacional até o 

início da década de 2010 e logrou impressionante crescimento economico (FUSER, 2014, 

p.92). 

O elemento principal nesse projeto de inserção internacional, para recuperar a 

posição de grande potencia, é segundo Fuser, o alto grau de dependência da Europa com 

relação ao suprimento de energia por parte da Rússia.  A Alemanha recebe dela 40% do 

gás e 20% de seu petróleo. Outros países do Leste Europeu como a Estonia, Lituania, 

Letônea, Ucrânia e Bielorússia, são ainda mais dependentes dos suprimetos russos. 

No campo da diplomacia internacional tem se aproximado do Irã, impedindo, com 

seu poder de veto na ONU, sanções contra o país, o que pode elevar o poder estratégico 

da Rússia na região: 

 

A Rússia também pretende elevar o seu poder geoestratégico por meio da 

colaboração com o Irã. Moscou tem fornecido equipamento e tecnologia 

militar ao regime dos aiatolás e tem utilizado o seu poder de veto no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas para bloquear sanções contra 

as supostas atividades nucleares iranianas. Embora o Irã e a Rússia sejam 

competidores em potencial pelo acesso aos mercados europeus de gás, a 

possibilidade de uma aliança entre os dois no terreno da energia pode 

representar uma séria ameaça à política energética dos EUA e da União 

Europeia. (FUSER, 2014, p.93). 

 

Ao menos em dois episódios até 2014 e em um recente (setembro de 2015), a 

Rússia fez uso de força militar para intervir em países vizinhos que são corredores das 

exportações de gás e petróleo, no caso a Georgia e a Ucrânia, ou em país com reservas 

significativas de petróleo como, é o atual caso da Síria. Nos três casos o uso da força 

armada russa foi exercido com a finalidade de manter influência, inibir avanços inimigos 

ou conquistar espaços geopolíticos nessa região, sendo a disputa dos recursos petrolíferos 

elemento importante. 

Fuser, ao se referir ao caso da Geórgia, afirma que essa vitória militar “sinalizou 

claramente para os atores externos e para os demais governos da Ásia Central que a 

Rússia está disposta a usar todos os meios, inclusive militares, para manter sob seu 

controle os recursos energéticos da região” (FUSER, 2014, p.98). 
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Se por um lado há clara sinalização de intervenção mais firme dos Estados que 

têm certo controle sobre a indústria do petróleo em seus países, por outro, verifica-se que 

as empresas privadas do setor têm tido algum tipo de dificuldade nos últimos anos. Isso é 

demonstrado quando observamos que as maiores empresas mundiais privadas, nos 

últimos anos, apresentam uma diminuição em suas taxas de lucro. Nesse sentido, os 

gráficos a seguir demonstram que as principais empresas privadas da indústria do 

petróleo no mundo, tiveram uma diminuição dos seus lucros de 2011 a 2014: 

 

Gráfico 09 – Lucro líquido da ExxonMobil entre 2011 a 2014 

 

Fonte: ExxonMobil, 2011 a 2014. 
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Gráfico 10 – Lucro da Chevron entre 2011 e 2014 

 

Fonte: Chevron, 2011 a 2014. 

 

Gráfico 11 – Lucro da Royal Dutch Shell de 2011 a 2014 

 

Fonte: Royal Dutch Shell, 2011 a 2014. 

 

A diminuição da lucratividade dessas grandes empresas multinacionais indica que 

elas irão reagir 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 
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baixas. Se as médias de crescimento econômico estão baixas e elas querem aumentar seus 

lucros, vislumbram-se disputas muito grandes. Harvey, mais uma vez, é quem descreve 

esse cenário de incertezas: 

 

Então, deixe-me começar com alguns comentários sobre como eu vejo o 

estado do capital global hoje. O capitalismo hoje está uma bagunça, uma 

terrível, terrível, bagunça. Nós presenciamos uma situação de muito baixo 

crescimento na maior parte do mundo capitalista. A Europa está 

estagnada. Por certo tempo, as novas economias emergentes, como o 

Brasil, estava surgindo, mas agora estão todas se movendo em direção à 

recessão. China tem sido a fonte de energia que vem puxando o 

capitalismo para fora da tendência de crise desde 2008, e agora está ela 

mesma à beira de uma grande crise. Ninguém sabe o que pode acontecer. 

(HARVEY, 2015, p.6). 

 

Em nosso entendimento, esses fatores apontam para um acirramento na disputa 

para a recuperação das taxas de acumulação capitalista, que devem envolver fortemente 

as grandes empresas privadas e estatais. Os territórios em disputa tendem a serem os mais 

diversos possíveis. A existência no Brasil de uma enorme reserva de petróleo, com uma 

indústria montada, funcionando, se ampliando, e dando bons resultados até o período 

mais profundamente estudado – ano de 2014 – nos faz pressupor que, também por aqui, 

as disputas se aprofundarão nos próximos anos. 

 

4.1.4 Territórios onde se aprofundam as disputas 

 

Considerando que nosso trabalho se relaciona com a área da Geografia, sendo essa 

nossa formação acadêmica, trataremos nesta parte final da categoria território. Essa 

compreensão nos fornece elementos para entendermos as disputas que estão se 

aprofundando em torno do tema petróleo, a partir das descobertas das enormes reservas 

na camada pré-sal. 

 

4.1.4.1 A nossa compreensão de território 

 

Chamamos de territórios os espaços que apontaremos onde, tendencialmente, 

podem se aprofundar as disputas na indústria do petróleo no Brasil. Nossa análise segue 

basicamente os elementos desenvolvidos por Costa, que procura, ao discutir o tema, 

precisar melhor o termo: 
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No nosso ponto de vista o território não deve ser visto nem simplesmente 

como um objeto, em sua materialidade, evidência empírica (como as 

primeiras perspectivas lablacheanas de região), nem como um mero 

instrumento analítico ou conceito (geralmente a priori) elaborado pelo 

pesquisador. Assim como não é simplesmente fruto de uma descoberta 

frente ao real, presente de forma inexorável em nossa vida. Também não é 

uma mera invenção, seja como instrumento de análise dos estudiosos, seja 

como parte da „imaginação geográfica‟ dos indivíduos. (COSTA, 2012, p. 

91). 

 

Compreendemos que o conceito abrange diversos elementos que devemos 

considerar ao mesmo tempo, como o elemento físico-natural, o elemento econômico, o 

elemento cultural e o elemento político, do poder, sempre de maneira dinâmica, 

articulada. Em síntese, definindo as várias noções de território, Costa agrupa as 

concepções em quatro vertentes básicas: 

 

- Política (referida às relações de espaço-poder em geral) ou jurídico-

político (relativa a todas as relações de espaço-poder institucionalizadas): 

a mais difundida, onde o território é visto como espaço delimitado e 

controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria 

das vezes, mas não exclusivamente, relacionado ao poder político do 

Estado; 

- Cultural (muitas vezes culturalista ou simbólico-cultural): prioriza a 

dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, 

sobretudo, como produto da apropriação/valorização simbólica de um 

grupo em relação ao seu espaço vivido; 

- Econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de 

recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação 

capital/trabalho. Como o produto da divisão “territorial” do trabalho, por 

exemplo; 

Posteriormente, acrescentamos uma interpretação natural (lista), mais 

antiga e pouco veiculada hoje nas Ciências Sociais, que se utiliza de uma 

noção de território com base nas relações entre sociedade e natureza, 

especialmente no que se refere ao comportamento “natural” dos homens 

com relação ao seu ambiente físico. (COSTA, 2012, p.40). 

 

Considerando essas quatro vertentes, o autor propõe raciocinar em um patamar 

mais amplo, seguindo a perspectiva de território que chama “integradora”, na intenção de 

elaborar respostas a problemáticas que, condensadas através do espaço e do tempo, 

envolvem conjuntamente todas aquelas esferas. (Ibidem, p.40). “Isso significa que o 

território carregaria sempre, de forma indissociável, uma dimensão simbólica, ou cultural 

em sentido estrito, e uma dimensão material, de natureza predominantemente econômico-

política.” (Ibidem, p.74). 

Segundo o que o autor indica, devemos, 
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[...] trabalhar a ideia de uma nova forma de construirmos o território, se 

não de forma “total”, pelo menos de forma articulada/conectada, ou seja, 

integrada. Pelo menos ao nível individual ou de grupo, precisamos de 

alguma forma partilhar um espaço que, no seu conjunto, integre nossa 

vida econômica, política e cultural. (COSTA, 2012, p.76). 

 

O autor também aponta que dependendo da “questão priorizada” o conceito de 

território pode ter “diferenciações ou transformações”. E ao citar três perspectivas, 

disserta sobre a terceira, que nos parece a mais adequada para o que aqui abordamos: 

 

Uma terceira que, ao mesmo tempo em que inclui a concepção 

multiescalar e não exclusivista de território (territórios múltiplos e 

multiterritorialidade, como focado no capítulo 8), trabalha com a ideia de 

território com um híbrido, seja entre o mundo material e o ideal, seja entre 

natureza e sociedade, em suas múltiplas esferas (econômica,política e 

cultural). (COSTA, p.77). 

 

Tudo isso é articulado “numa complexa interação tempo-espaço” e numa 

“imbricação de múltiplas relações de poder” (COSTA, 2012, p.79). Ou seja, essa 

conceituação aponta que estamos permanentemente criando territórios, ou “recriando em 

novas bases” (Ibidem, p.16).  

Podemos assim considerar, por exemplo, essa área do pré-sal. O nível de 

conhecimento social e historicamente construído, mediado pelas tecnologias, nos faz 

conhecer as profundezas do oceano, identificar possíveis bacias petrolíferas, e comprovar 

sua existência, dois mil metros abaixo da camada de sal. Trata-se, nesse caso, de um 

território que já existia, mas que agora está reterritorializado a partir de um novo 

conhecimento, servindo para um novo uso, recriado sobre novas bases. 

Nesse mesmo sentido, Costa assinala, ao analisar citação de Marx sobre o papel 

da burguesia, que revoluciona constantemente os instrumentos de produção e as relações 

sociais, que esse movimento é intrínseco à reprodução do capital: 

 

Certamente podemos afirmar que é intrínseco à reprodução do capital esse 

alimentar constante do movimento, seja pelos processos de acumulação, 

com aceleração do ciclo produtivo pela transformação técnica e paralela 

reinvenção do consumo, seja pela dinâmica de exclusão, que joga uma 

massa enorme de pessoas em circuitos de mobilidade compulsória na luta 

pela sobrevivência cotidiana. (COSTA, p.22). 
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Diríamos que é essa luta cotidiana pela sobrevivência que leva milhares de 

trabalhadores petroleiros a viverem parte de sua vida em alto-mar, nas plataformas 

petrolíferas, para extraírem o petróleo. O trabalhador agora divide seu território de vida e 

de moradia entre sua casa em terra firme, e “sua casa” durante um período em alto- mar. 

Necessita criar um novo tipo de relação familiar e de trabalho. Em nível mais geral, 

retirar o petróleo consiste em uma decisão política tomada, que implica uma determinada 

relação sociedade/natureza, o trabalho na camada pré-sal, numa atividade econômica 

produtiva destinada a satisfazer um modelo de consumo, que acaba recriando uma forma 

de trabalho e de vivência familiar. 

 

Mais do que de “território” unitário como estado ou condição clara e 

estaticamente definida, devemos priorizar assim a dinâmica combinada de 

múltiplos territórios ou multiterritorialidade. (COSTA, 2012, p.341). 

 

O autor chama “multiterritorialidade” àquilo que devemos considerar territórios 

articulados uns aos outros, e que, nessa condição, passam a fazer parte da vida. De modo 

que essa visão de multiterritorialidade se justificaria porque o “ser humano é capaz de 

produzir e habitar mais do que um território”. Principalmente, na atualidade, graças ao 

desenvolvimento dos processos de transporte e comunicação, que “revolucionaram nossa 

dinâmica sócio espacial” (COSTA, 2012, p.344-345). 

Junto com a multiterritorialidade, Haesbaert da Costa enfatiza a “historicidade” e 

a “multiescalaridade do território”, que “de maneira alguma fica restrito, por exemplo, à 

escala nacional ou ao poder político em seu sentido tradicional”. (COSTA, p.82 e p.340). 

A principal novidade de nosso período histórico, segundo o autor, é que nele tornou-se 

possível “jogar” com vários territórios de maneira muito rápida, dada a existência de 

instrumentos tecnológicos hoje existentes, via internet (COSTA, p.344). 

Essa nova experiência inclui a “dimensão tecnológica, uma dimensão simbólica, o 

fenômeno do alcance planetário instantâneo e a identificação espacial ocorrendo muitas 

vezes no/com o próprio movimento”, de forma que “o local e o global estão combinados 

ao mesmo tempo como um novo processo” (COSTA, p.47 e p.346). Mas o autor adverte 

que “um grupo ainda seleto” é quem tem o mundo “como sua nova referência territorial” 

(COSTA, p.346) e que essa multiterritorialidade depende, “sobretudo do contexto social, 

econômico, político e cultural em que estamos situados.” (COSTA, p.354). Assim, 

enquanto uma “elite tem acesso a tudo e pode escolher os territórios que melhor lhe 
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aprouverem, outros não têm sequer a opção do primeiro território, como abrigo, 

fundamento mínimo de sua reprodução física cotidiana” (COSTA, p.360). 

 

É justamente por meio dessa forma versátil de reterritorialização dos “de 

cima” que se forja, por outro lado, grande parte da desterritorialização dos 

“de baixo”, através do agravamento da desigualdade e da exclusão pela 

concentração da renda, do capital (dos investimentos) e da infraestrutura, 

associada a ausência de políticas efetivas de redistribuição, aos 

investimentos mais na especulação financeira do que no setor produtivo 

gerador de empregos, e a globalização da cultura do status e do valor 

contábil em uma sociedade de consumo estendida a todas as esferas da 

vida humana. (COSTA, 2012, p.367). 

 

Essa visão de território indica distintas percepções e possibilidades dos diferentes 

atores que se territorializam. O que um camponês vê num determinado território para sua 

vida não é o mesmo que um grande empresário vê. Esse descompasso é muito nítido 

quando se propõe a implantação de grandes obras por exemplo. Vivemos isso ao 

acompanhar processos de construção de hidrelétricas no Brasil, quando território em 

disputa são as áreas que estão para serem alagadas. Para o camponês (atingido pela 

barragem) a área é o território de produção animal e vegetal para sua existência. Um 

espaço de moradia, de história de vida e de convivência, assim como a água que serve 

para o consumo humano e animal ou como ambiente de pesca e lazer. 

Para as empresas construtoras esse território deve ser ocupado para construção de 

barragem, é território da obra; a água é fonte para produção de energia. As famílias 

atingidas, a mata e as instalações construídas são obstáculos a serem removidos para a 

limpeza do reservatório (em tom agressivo e pejorativo, considerando que tudo aquilo 

que havia de natureza ou que fora construído pelo morador seja sujeira). Em situações 

conflitivas, os danos decorrentes para a população são subprodutos a serem mitigados: se 

comprovadas por meios legais, as terras que serão alagadas, as construções, escolas, 

cemitérios, é algo a ser simplesmente indenizado pelo valor de mercado, ou levado à 

justiça no caso de as avaliações realizadas pela empresa não serem aceitas pelo atingido.  

Haesbaert da Costa trata essa questão, das formas de ver o território, da seguinte 

forma: 

 

Assim de acordo com o grupo e/ou classe social, o território pode 

desempenhar múltiplos papéis, de abrigo, recurso, controle e/ou 

referência simbólica. Enquanto alguns grupos se territorializam numa 

razoável integração entre dominação e apropriação, outros podem estar 
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territorializados basicamente pelo viés da dominação, num sentido mais 

funcional, não apropriativo. (COSTA, 2012, p.96). 

 

Em seguida ele confirma a ideia, asseverando que: “obviamente territorializar-se 

para um grupo de indígenas da Amazônia não é o mesmo que territorializar-se para os 

grandes executivos de uma grande empresa transnacional.” Para uns serve como “área de 

abrigo e fonte de recursos”; para outros serve enquanto “articulador de conexões ou redes 

de caráter global” (COSTA, 2012, P.97).  

De modo geral, como se pode notar na situação das construções de hidrelétricas 

descrita acima, as diversas visões sobre o mesmo território, previsto para fins diversos, 

implica contradições, conflitos, disputas. É o que foi estudado por Alexandra Borba da 

Silva, em sua dissertação de mestrado sobre a mercantilização dos bens naturais no setor 

elétrico, ao analisar o caso da UHE Barra Grande, na divisa dos estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina. Especialmente quando a pesquisadora afirma que: “a ocupação 

desse espaço demonstra um processo de luta permanente entre trabalhadores e capitalistas 

interessados nos bens naturais da região” (SILVA, 2013, p.66). 

A autora também cita que mesmo já em andamento a construção da obra, as 

decisões políticas sobre ocupação e uso deste território iam se fazendo, se regulando nas 

instancias do Estado. Em meio ao processo, pode-se visualizar o movimento constante 

imposto pela dinâmica do capital: 

 

Ainda durante a construção de Barra Grande, várias regras de regulação 

do setor continuaram acontecendo, dentro da agenda privatista, e, 

portanto, vários elementos sobre a construção das hidrelétricas são 

distintos entre as que foram construídas até esse período e as novas 

construções daí em diante. (SILVA, 2013, p.71). 

 

Aquele era um território do camponês ribeirinho. Mas a certa altura “neste espaço 

tempo, o rio e suas “vantagens naturais” de composição, volume de água e declividade 

acentuada estão sendo utilizadas para a produção de eletricidade. A utilidade desse 

espaço transforma-se a partir da ação das empresas globais” (SILVA, p.80). Já outros 

territórios se transformam em verdadeiros “territórios do capital” e de exclusão, que 

implicam na apropriação da base natural, por meio de decisões políticas que suplantam as 

autonomias dos Estados nacionais, para o fim da acumulação econômica.  
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Esse processo foi objeto de estudo de Leonardo Bauer Maggi, em sua dissertação 

de mestrado a respeito das contribuições de Itaipu no processo de integração elétrica 

regional, grande hidrelétrica construída no Rio Paraná, fronteira do Brasil com Paraguai: 

 

Em síntese, as obras de Itaipu custaram US$11,8 bilhões. Foram tomados 

emprestados US$ 27 bilhões, já se pagou US$ 53,2 bilhões (o dobro do 

que foi tomado) e ainda  deve outros US$14,8 bilhões, É importante notar 

que quase 60% do preço da tarifa de eletricidade de Itaipu Binacional são 

para o pagamento de amortização e serviços da dívida. Como definiu 

CODAS, em entrevista ao autor: “a lógica da tarifa de Itaipu é pagar os 

empréstimos”. (MAGGI, 2013, p.63). 

 

Comentando esses números, Maggi aponta que “Itaipu foi feita para dever” 

(MAGGI, p.64). E que o capital privado obteve sua “remuneração independentemente da 

produção”, enquanto que, inversamente, no caso dos Estados Nacionais, “os itens de 

remuneração”, sim, “dependem da produção de energia.” Diante desse descompasso, o 

pesquisador conclui que: “a engenharia financeira foi elaborada em termos que garantem 

a plena realização do capital financeiro, mesmo em condições adversas na produção” 

(MAGGI, p.66).  

Maggi assim descreve a situação, conferindo ênfase à territorialização do capital: 

 

Itaipu é uma manifestação de um território destinado ao capital industrial, 

apropriado através da organização econômica pelo capital financeiro, 

legitimado politicamente por dois Estados nacionais e alimentado pelo 

lucro suplementar da exploração do trabalho dos trabalhadores na 

atividade hidrelétrica. Um tipo de território com uma destinação dos 

resultados orientado para o externo. As relações de poder que governam 

aquele território são próprias do capital financeiro internacional – taxas de 

juros, de inflação, remuneração do capital, bases do mecanismo de 

operação da empresa que vão a partir de então organizar toda a cadeia 

produtiva: escalas de produção, aspectos laborais (até os salários são em 

dólar) e numa condição de exploração de recursos naturais 

privilegiadíssima. Nota-se que nem mesmo a impostos esse território, aos 

seus territórios de origem está sujeito. Um único empreendimento que em 

cinquenta anos distribuirá cerca de US$ 60 bilhões para o capital 

industrial e financeiro e já distribuiu cerca de US$ 8 bilhões em royalties 

para os Estados parte desde que entrou em operação. O forte componente 

externo que rege as relações de poder em Itaipu faz dessa, ao final e ao 

mesmo tempo, uma área de integração de dois países, mas também de 

exclusão. (MAGGI, 2013, p.71). 

 

Diante desses exemplos nos parece clara a dimensão de criação e recriação de 

territórios a partir da ação de atores que estão em disputa, com primazia na atualidade 

para o domínio das forças capitalistas hegemônicas. 
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Neste trabalho, no qual procuramos priorizar a compreensão sobre as disputas 

históricas entre os diversos interesses na indústria do petróleo, ao utilizarmos o termo 

território, vamos construindo nossa visão sobre as diversas dimensões das disputas. 

Sabemos da complexidade envolvida em se analisar e discutir as múltiplas relações no 

debate do petróleo, base natural decisiva para o atual estágio da sociedade capitalista. Ou 

seja, a fim de se entender as relações de poder que determinam o campo do petróleo, 

temos de recorrer a fatores históricos, políticos, sociais evidentes e a tantos outros não tão 

evidentes, tais como os citados nos exemplos anteriores sobre os territórios atingidos por 

barragens. Portanto, ao apontarmos: a base natural correspondente à área de petróleo do 

pré-sal; quem, onde e de que forma se produzirão os suprimentos; a produção e a 

distribuição da mais valia social; a empresa Petrobras e os trabalhadores petroleiros, os 

compreendemos como territórios em disputa. 

Antes de seguir adiante, tratando ainda de precisar um pouco mais nossa 

abordagem do assunto, convém esclarecer as questões geradas pela compreensão dos 

elementos citados como territórios. Assim, poderíamos dizer que todos podem ser 

analisados da seguinte forma. 

1) São territórios naturais, em estado de natureza ou de natureza transformada pela 

ação humana. Isso vale seja para o local onde está o petróleo do pré-sal, seja para a 

empresa onde se produzirá o suprimento, seja para o escritório estatal que distribuirá os 

recursos dos tributos, seja para as instalações das refinarias, dos dutos, dos postos de 

combustível, seja para as instalações físicas (escritórios, plataformas, refinarias) onde 

trabalham os petroleiros. Todos revelam a relação entre sociedade e natureza. 

2) Territórios econômicos onde os recursos econômicos fluem. Aliás, essa é uma 

indústria intensiva em recursos econômicos, pois, conforme já analisamos anteriormente, 

só por parte dos trabalhadores da Petrobras a cada ano são produzidos e distribuídos 

centenas de bilhões de reais. 

3) Territórios políticos onde se exerce poder e  poderes distintos se entrecruzam. 

Trata-se de uma zona em que se articulam e se chocam o poder exercido pelos governos, 

pelos parlamentares, pelos empresários, pelos acadêmicos, pelos sindicalistas, pelos 

trabalhadores, pelos militares, pela sociedade organizada, em escala local, nacional e 

internacional.  

4) Territórios culturais onde se disputa, se cria e se recria diferentes formas de 

cultura. Por exemplo, a cultura da superação tecnológica permanente, visando melhorar a 

apropriação da base natural; a cultura nacional da apropriação social dos recursos 
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existentes no país; a cultura da estatização ou da privatização; a cultura operária 

desenvolvida a partir do convívio quinzenal em alto-mar entre colegas de trabalho e do 

tempo de descanso passado com a família; a cultura da segurança operacional; a cultura 

do companheirismo, ou do individualismo e da competição. Trata-se aqui das mais 

diversas expressões que se constroem no imaginário cultural. 

5) Territórios que ao mesmo tempo envolvem todas as dimensões. Qualquer dos 

pontos que analisarmos, indicará que estão aí presentes todas as dimensões integradas, 

capazes de relacionar espaço e tempo, num conjunto articulado de elementos que influem 

para a territorialização. Para exemplificar, podemos citar quantos anos de pesquisa, 

produzida em vários locais do país e do mundo, investimentos de recursos, de decisões 

políticas, de trabalho intelectual e braçal e tantos outros elementos foram necessários para 

se chegar à possibilidade de retirar o petróleo da camada pré-sal. O que é hoje um 

território conhecido e territorializado, usado, é fruto dessa conjugação de fatores histórica 

e socialmente construídos. 

 

4.1.4.2 Cinco territórios em disputa 

 

Partindo da concepção mais geral de território que buscamos expor na unidade 

anterior, elencaremos cinco pontos que entendemos ser os mais significativos territórios 

em disputa no próximo período, e que, certamente, exigirão de todos os que de alguma 

maneira se envolvem com o tema, uma atenção especial. Qualquer observação 

suplementar a nosso trabalho poderia certamente indicar outros pontos, no entanto 

escolhemos esses cinco como os importantes para dissertar.  

Em entrevista realizada no dia 14 de novembro de 2015, Cibele Vieira nos contou 

de um pequeno dito que por toda parte repete aonde trata do assunto que aqui abordamos: 

“onde há muito petróleo tem guerra” (Vieira, entrevistada dia 14 de novembro de 2015).  

Não temos dúvida que os enfrentamentos acontecerão. Como já mencionamos, os 

estudos e análises podem prever tendências, o resto é luta. Inclusive contra a guerra. Não 

vamos nos ater aqui a apontar em cada um dos pontos todos os elementos que podem – 

em tendência – serem utilizados para a disputa que prevemos, até porque o que podemos 

apontar agora, com a célere sucessão dos acontecimentos, podem em breve se tornar 

obsoleto. 
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4.1.4.2.1 Primeiro território em disputa: a base natural 

 

Consideramos que o primeiro território em que se aprofunda a disputa no Brasil é 

a atual base natural petrolífera e em especial a camada pré-sal. Parece-nos muito óbvia 

essa constatação, bastando considerar a informação descrita neste trabalho, que aponta a 

possibilidade de existência de 176 bilhões de barris aproveitáveis com a atual tecnologia 

de retirada de 30% da reserva total. Ousamos aqui afirmar que certamente esse potencial 

é mais expressivo que o já estudado, pelo simples fato de já haver em outras áreas um 

aproveitamento maior, chegando a 50%.  

Cumpre observar ainda que, dado o desenvolvimento tecnológico nos Estados 

Unidos, tudo leva a crer que o pré-sal, no futuro, renderá acima dos atuais valores 

atribuídos. Se consideramos somente 176 bilhões barris, com o atual volume de extração 

do petróleo no Brasil – por volta de 1 bilhão de barris no ano de 2014 –, veremos que o 

Brasil teria petróleo para os próximos cento e setenta e seis anos. Ou então, se for capaz 

de dobrar a produção atual, o país contaria com petróleo para os próximos oitenta e oito 

anos, extraído de uma área praticamente sem risco exploratório, com tecnologia 

conhecida e avançando, com custo de extração (depois de construída a infraestrutura 

necessária) partindo de valor-base estimado em nove dólares o barril. E poderíamos aqui 

citar outras qualidades. 

É absolutamente lógico e previsível que esse território está no centro do 

pensamento dos atores que lutam para se apropriarem das reservas energéticas mundiais. 

Sem dúvida esse território marinho profundo e salgado é uma base natural 

extraordinariamente vantajosa para quem dela se apropriar. É possibilidade concreta de 

realização de mais valor futuro, tomando como base um ativo de 176 bilhões de barris de 

petróleo, multiplicado por 50 dólares o barril, o que resulta em 8 trilhões e 800 bilhões de 

dólares. Se multiplicarmos o resultado por 3 reais o dólar, chegaremos à marca de 26 

trilhões e 400 bilhões de reais. 

 

4.1.4.2.2 Segundo território em disputa: quem, onde e de que forma se produzirão os 

suprimentos 

 

Identificamos como segundo território em disputa que se aprofunda, o conjunto 

dos suprimentos necessários para se colocar toda essa base natural em transformação. 
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Isso envolve, como se sabe, sua circulação, sua realização enquanto mercadoria in natura 

e sua transformação em novos objetos produzidos com uso de petróleo. 

Apontamos neste trabalho uma série de dados que justificam nossa identificação 

deste território com um fator de disputa. Um primeiro dado que recordamos: em 2013, o 

pagamento de insumos para a produção (navios, sondas, helicópteros, tubulações, e tantos 

outros materiais necessários) somente para a Petrobras equivaleu ao valor de R$ 

262.601.000.000,00, levando em conta uma produção de 687 milhões de barris de 

petróleo naquele ano. Demonstramos na tabela nº 36 que houve, nos últimos anos, uma 

priorização para o aumento do percentual de conteúdo local nos diversos aspectos da 

produção do petróleo, investimento que chegou à casa dos 80% nas últimas licitações 

realizadas.   

São necessários milhares de equipamentos, navios, sondas, helicópteros, 

alimentos, ferro e tantas outras mercadorias para manter e ampliar essa indústria em 

expansão. A questão está em se saber onde e quem irá produzir todo esse conjunto 

necessário. Serão as empresas internas ao país, com força de trabalho brasileira, com 

pesquisa e tecnologia desenvolvidas nas universidades e empresas brasileiras? Ou tudo 

será aberto ao mercado internacional? Os navios e plataformas serão produzidos no Brasil 

ou em Cingapura? 

Outro aspecto dessa disputa que envolve recursos é como garantir que não haja 

formação de carteis e quadrilhas de empresários, que a todo tempo procurem fraudar 

licitações, superfaturar os valores cobrados e prestar serviços de qualidade inferior aos 

contratados. 

 

4.1.4.2.3 Terceiro território em disputa: a produção e distribuição da mais-valia social  

 

Quando falamos em mais-valia social, nos reportamos as várias maneiras pelas 

quais o Estado pode, através da cobrança de impostos e de taxas, manter sob seu controle 

parte do resultado obtido e utilizá-lo para o conjunto da nação. O volume dos recursos 

arrecadados na forma de tributos é muito significativo. No ano de 2013, somente da 

Petrobras (que foi responsável por 93% da produção de petróleo no país), resultou um 

montante de 106 bilhões de reais, arrecadados na forma de tributos, distribuídos nas 

esferas federal, estaduais e municipais. Esse volume considerável de recursos tende a ser 

objeto de disputas. 
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Um primeiro cenário de disputa surge pelo conflito entre o Estado e os 

empresários. Como se sabe, os empresários costumam alegar que pagam muitos impostos 

e, complementarmente, afirmam que o governo gasta mal. Fazem-no talvez para 

ocultarem constantemente que, no Brasil, os mais ricos pagam menos e sonegam mais 

imposto. Essa é uma prática permanente nos processos de acumulação de capital, com 

base em meios considerados ilícitos, tal como citamos em vários momentos deste 

trabalho, recorrendo especialmente aos estudos de David Harvey.  

Um segundo cenário de disputa no território da mais-valia social é a questão de se 

saber com qual instância do Estado as divisas ficarão. Serão mais apropriadas pela esfera 

Federal, sendo em seguida distribuídas mais equitativamente para os estados e municípios 

de todo o Brasil? Ou se manterá a grande acumulação em somente alguns estados e 

municípios, que hoje recebem quantidades muito significativas de recursos? Ao serem 

distribuídos para onde quer que seja, os recursos serão aplicados em setores prioritários, 

como saúde e educação? Ou servirão mais para eventos, festas, festivais, tal como hoje 

são utilizados (o que inclusive faz pensar que, em boa parte, são misteriosamente 

carregados pelo vento)? Haverá alguma forma de controle popular? 

Os valores também criarão novos territórios geográficos em disputa. Municípios 

antes dotados de poucos recursos passarão, de um ano para o outro, a disporem de 

quantidades muito significativas de recursos. Com isso, certamente serão alvo de disputas 

eleitorais mais acirradas; estarão sob influência de “fornecedores” e empresários de todo 

tipo; verão crescer a pressão popular, que exigirá mais e melhores serviços públicos. 

E mesmo o Fundo Social proposto, servirá para quê? Conseguirá se constituir de 

fato numa reserva de investimentos, voltada à satisfação das necessidades das gerações 

futuras? Ou há de se tornar mais um fundo financeiro dirigido pelo capital, com o intuito 

central de amplificar a extração de mais-valia socialmente produzida? 

 

4.1.4.2.4 Quarto território em disputa: a empresa Petrobras  

 

Ao analisarmos durante este trabalho a trajetória da indústria do petróleo no 

Brasil, é inegável o destaque que essa indústria adquire a partir da fundação da Petrobras. 

A empresa, nascida de uma luta de caráter nacional, que mesclava um sentimento de 

construção de soberania, segurança e necessidade de controle econômico na área dos 

minérios e combustíveis, foi desde seu início considerada patrimônio nacional revestida 

de grande legitimidade. 
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Ao longo dos anos, ela foi se constituindo de vários ramos, que abrangem desde a 

área de pesquisa, prospecção, transporte, armazenamento, industrialização, refino, até a 

distribuição e venda dos diversos produtos oriundos dessa base natural chamada petróleo 

e gás. Por isso mesmo, alguns costumam dizer que a Petrobras é uma empresa que vai 

“do poço ao posto”. Salvo que hoje, além do posto de gasolina, ela chega a fábricas de 

fertilizantes para a produção agrícola e a usinas termelétricas que usam parte do gás, 

antes queimado sem utilidade. 

Devido a essa grande abrangência de atividades, quando a empresa tem 

dificuldades num setor, o outro concorre para auxiliá-lo, de maneira a mantê-la sempre 

em alto nível, investindo tanto em novas descobertas de petróleo e gás, quanto em 

tecnologias mais modernas. No que diz respeito à tecnologia, em todos os estudos que 

fizemos apareceram reconhecimentos à permanente capacitação com a qual se constrói o 

trabalho, a eficiência com que franqueia inovações, fazendo com que a empresa tenha 

recebido prêmios internacionais e aumentado constantemente a produtividade. Esse 

processo, em permanente desenvolvimento, envolve também aquela que é considerada a 

maior conquista em sua história: justamente a exploração da área do pré-sal, no mar em 

águas profundas, ultrapassando grandes porções de rochas e sal. 

A Petrobras é considerada hoje uma das maiores e mais eficientes empresas do 

mundo, tendo se tornado também imprescindível para manter os níveis de produtividade 

no país. “A empresa isoladamente, respondeu por 10% da Formação Bruta de Capital 

Fixo no país em 2012” (LIMA, 2015, p.1). 

O fato de a Petrobras ser dirigida pelo Governo Federal, apesar de ser uma 

empresa mista e com parte do capital acionário em mãos privadas, se traduz em certa 

garantia de que parte do lucro da empresa seja reinvestido no Brasil ou colocado ao 

dispor do serviço público. Diferentemente do capital privado, principalmente o 

internacional, que sempre remete grande parte – quando não a totalidade – dos lucros 

para o exterior, onde geralmente estão sediadas as matrizes empresariais. 

Por sua magnitude atual, que pode ser ampliada no futuro, nosso estudo indica que 

a empresa Petrobras será cada vez mais disputada pelo capital, pelo Estado e pelo 

conjunto de organizações do campo popular que estudam e se dão conta da importância 

da empresa. É por isso, por si só, um território onde as disputas se aprofundarão. Para 

estabelecer aqui um termo de comparação, enquanto a Petrobras investe grande parte dos 

seus recursos internamente no Brasil, a AES ELETROPAULO (antiga estatal de energia 

do estado de São Paulo), que foi privatizada, usa a nossa água e a nossa energia para 
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vender, cobrando caro nos preços do fornecimento de energia elétrica e destina todo o 

dinheiro arrecadado aos Estados Unidos na forma de remessa de lucros.  Como diz 

Vieira em entrevista: “A Petrobras sempre vai ser a disputa, pois quem é de Estado 

mínimo sempre vai querer privatizar e enxugar. Quem é nacionalista, mais 

desenvolvimentista, vai querer fortalecer, aumentar, tornar mais robusta e explorar mais 

via Petrobras” (Vieira, 2015). 

 

4.1.4.2.5 Quinto território em disputa: os trabalhadores petroleiros  

 

Os trabalhadores do setor de petróleo e gás – os chamados petroleiros – 

caracterizam-se por um alto grau de produtividade em seu trabalho. Por trabalharem com 

uma base natural vantajosa e muito importante para o funcionamento da atual sociedade. 

Que possibilita, através do petróleo, a produção de mercadorias muito requeridas, e 

fundamentalmente, uma fonte de energia valiosa para o transporte de pessoas e 

mercadorias além da geração de eletricidade. 

É importante resgatar aqui que, segundo a teoria marxista na qual nos baseamos, o 

fundamento central para a produção de valor é o trabalho. Como explica Harvey, na 

relação entre o capital e o trabalho quando do processo de produção, quem detém o poder 

em mãos é o trabalhador, pois é ele quem, conscientemente ou não, põe a engrenagem da 

produção para funcionar, podendo também diminuir o ritmo ou parar a produção. 

Fundamentalmente quem produz é o trabalhador e quem gera valor é o trabalho. Na 

relação social capitalista, o capital necessita, portanto, manter sempre, de todas as formas, 

os trabalhadores sob seu controle.  Isso faz como que haja sempre uma enorme disputa 

por aqueles trabalhadores que, com o mesmo tempo de trabalho dispendido, em 

determinadas condições de tecnologia e uso de territórios, são responsáveis pela produção 

extraordinária de mais-valia. 

Os dados que apresentamos neste estudo comprovam isso. O grande volume de 

recursos produzidos na indústria do petróleo, e da Petrobras em particular, é sim objeto 

de desejo permanente do capital privado, que só se realizará se esses trabalhadores 

passarem a ser controlados por ele. Assim, qualquer processo de privatização ou de 

transferência de capital público para as mãos privadas, dará ao capitalista que o adquirir 

uma grande potencialidade de produção, extração e acumulação de mais valor e capital. 

No caso dos trabalhadores diretamente contratados pela Petrobras, percebemos 

durante o estudo que, fruto de suas lutas e também da combinação de interesses com o 
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atual governo, eles obtiveram um conjunto de vantagens. A primeira foi o aumento da 

quantidade de trabalhadores, que mais do que dobrou em número nos últimos doze anos. 

Além disso, houve significativas melhorias salariais, nas condições de trabalho e de 

direitos, montante que chegou a somar 14% do valor adicionado da empresa em 2013.  

Na lógica da acumulação do capital, uma das medidas sempre possíveis é a 

retirada desses direitos, a diminuição do efetivo e o rebaixamento salarial. Não foi à toa 

que o atual governo indicou recentemente, para presidir a empresa, um dirigente do 

sistema financeiro que ajustou o Banco do Brasil à lógica mercantil no último período. 

Mesmo que, no caso da Petrobras, a empresa se mantenha com seu caráter de empresa 

mista, a lógica do capital privado interno, que hoje se encontra nas mãos de acionistas 

nacionais e estrangeiros, poderá impor que sejam diminuídos os ganhos dos 

trabalhadores, pois a empresa mesma não é isenta e nem distante da lógica geral do 

capital na atualidade. 

Certamente, os petroleiros, esta categoria profissional, enquanto força produtiva,  

será objeto de disputa, tanto na organização do trabalho, nos direitos trabalhistas e 

sociais, quanto na sua própria organização social ou sindical. 

Ao observarmos os dados e o contexto histórico, podemos pressupor, enfim, que 

esse território deve ser atacado pelos interesses do capital. Isso exigirá mais luta social 

por parte da categoria, em defesa de seus direitos, e que consigam manter sua simpatia 

junto a outras categorias de trabalhadores e da sociedade brasileira, demonstrando o 

quanto são necessários para o desenvolvimento do país. As plataformas, as refinarias, os 

caminhões, os postos de gasolina, as usinas de energia, as fábricas de fertilizantes e os 

escritórios das empresas onde esses trabalhadores se reúnem para o seu labor diário é um 

território onde as disputas deverão se aprofundar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As disputas relativas ao tema do petróleo tendem a se intensificar no Brasil. A que 

ponto chegará seu nível é difícil de prever. Em nossa pesquisa, observamos que durante 

toda a história da indústria do petróleo, no Brasil e no mundo, houve intensas disputas. 

Seja por se tratar de um setor estratégico para o desenvolvimento das forças produtivas – 

fonte fundamental de energia, que amplia a capacidade de trabalho e por consequência 

amplia a produção de mercadorias e de unidades de valor –, seja devido ao fato de o 

petróleo ser insumo importante para a produção de uma enorme quantidade de produtos.  

Por muitas razões o domínio da produção, industrialização, transporte e venda do 

petróleo e seus derivados é parte da estratégia tanto das grandes empresas privadas 

quanto dos Estados nacionais. Coloca-se como elemento de segurança energética e de 

segurança nacional. E, uma vez que é desigualmente distribuído pelo planeta, sua 

indústria e consumo também são desiguais, entre os países e as classes sociais, o que 

causa impacto na geopolítica mundial.  

Em sentido análogo, verificamos a intensa disputa entre os interesses privados das 

empresas e seus aliados, em contradição com o pensamento e a organização estatal dos 

Estados. Notamos os antagonismos, gerados e desenvolvidos entre os que querem utilizar 

o petróleo, em toda a sua cadeia produtiva, para acumulação e reprodução do capital, e os 

que querem, a partir dessa base natural, propiciar uma melhor distribuição das riquezas 

produzidas, visando melhores condições de vida para a população. 

São nítidas as tendências conflituosas nas propostas organizativas e de legalização 

nas instâncias do Estado. Nelas confrontam-se setores que almejam uma regulamentação 

com ampla preferência reservada ao livre mercado (sempre protegido pelo Estado) e 

setores que defendem a regulamentação e efetiva participação do Estado, como agente 

indutor e ao menos em parte mandatário das fontes, da indústria e dos resultados obtidos. 

Na indústria do petróleo no Brasil, os resultados da pesquisa apontaram para a 

particularidade de cada momento histórico, seus conflitos e configurações sendo 

determinados pela correlação de forças nacional, vinculada, por sua vez, à correlação de 

forças internacional. Em detalhe, percebemos que no Brasil se alternaram ao longo de 

nossa história momentos de maior hegemonia do capital internacional e das grandes 

empresas privadas – sendo nítidas essas marcas no início dos anos 1900 até 1930 e na 

retomada da hegemonia durante o período neoliberal dos anos 1990 – com períodos de 

maior força dos setores defensores de uma intervenção maior por parte do Estado, para 
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impulsionar esta indústria.  Estas características são mais visíveis no período 

desenvolvimentista de 1930 a 1954, e com certa retomada no recente período do 

neodesenvolvimentismo dos anos 2003 até 2014. 

Mas se pelo seu aspecto estratégico, a indústria do petróleo é muito importante, 

como se demonstrou cabalmente ao longo de nossa pesquisa, o que dizer quando se 

descobre em um determinado local do mundo uma reserva imensa desse cobiçado 

mineral?  

Essa é, precisamente, a situação do Brasil na atualidade.  

De 12 bilhões de barris em 2006, que pelo consumo da época nos proporcionaria 

petróleo para mais dezenove anos, passamos a uma expectativa (ainda não provada, mas 

plenamente confiável) de 176 bilhões de barris de petróleo, o que nos garantiria 

suprimento para mais de cem anos, considerando o atual consumo nacional. A extensa 

reserva natural existente, passível de ser explorada, com tecnologia desenvolvida por uma 

empresa mista de grande porte, dotada de força de trabalho qualificada para tal atividade, 

fornecedora para um mercado consumidor interno considerável, e com possibilidade de 

tornar o país um polo exportador de petróleo, a nosso ver, eleva o Brasil a outro patamar 

no nível das disputas mundiais. 

Em especial no capítulo 3 deste trabalho, analisando os dados dos últimos quatro 

anos dessa indústria no Brasil, verificamos seu grande potencial econômico, como 

indutora de crescimento de setores em toda a cadeia industrial e geradora de empregos e 

renda. Em grande medida a renda produzida foi, no último período, em especial, 

reinvestida no próprio país, tanto na relação das compras da Petrobras, quanto na geração 

de tributos para as diferentes instâncias do Estado em níveis nacional, estadual e 

municipal. Num setor onde o crescimento econômico dessas atividades, baseado nos 

dados da Petrobras, indicou um avanço de 9% ao ano entre 2010 e 2014. 

Por outro lado, as principais empresas petrolíferas mundiais sofreram nos últimos 

anos diminuição em suas taxas de lucro.  

Todos esses aspectos indicam a tendência de uma ofensiva do capital privado, 

principalmente o internacional, sobre a indústria petrolífera no Brasil. A razão nos parece 

óbvia: colocar toda essa potencialidade a serviço da acumulação privada e internacional 

do capital. Necessidade que, além de ser imposta pela lógica naturalizada da atual relação 

social capitalista, se deve ainda aos baixos níveis de crescimento econômico, tanto dos 

principais centros econômicos mundiais, como das grandes empresas petrolíferas 

mundiais nos últimos anos.  
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Poderíamos citar inúmeros locais onde visualizamos a tendência de 

aprofundamento de conflitos, mas ao final elencamos apenas cinco deles, que nominamos 

“territórios” em disputa. O primeiro: a base natural, o petróleo do pré-sal. O segundo: os 

recursos destinados à compra de insumos e equipamentos. O terceiro: a Petrobras, em sua 

forma atual, que vai “do poço ao posto”. O quarto: os recursos hoje disponibilizados na 

forma de tributos, que somaram em 2013 mais de 100 bilhões de reais. O quinto: a força 

de trabalho, responsável pela produção de todos os quase 500 bilhões de reais por ano, 

valor que tende a aumentar. 

O número de barris em reserva, os volumes produzidos, o domínio da tecnologia, 

a certeza de se tratar de espaço estratégico indicam, em conjunto, que, na indústria do 

petróleo, as disputas por esses e outros territórios serão cada vez mais profundas. 

O que indicamos são tendências, o resultado será fruto da luta. 
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