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Por uma Petrobrás 
para os brasileiros
 

A Petrobrás vem sofrendo um longo processo de privatização dos seus ativos e 

dos seus fins. A maior empresa do país sempre teve como objetivos estratégicos 

garantir abastecimento nacional a preços acessíveis e suscitar desenvolvimento 

econômico, a partir de investimentos produtivos bilionários e geração de empre-

go, renda e tributos. Tal como nas palavras do próprio Getúlio Vargas em mensa-

gem ao povo brasileiro na ocasião da fundação da estatal, em 3 de outubro de 

1953: “Constituída com capital, técnica e trabalho exclusivamente brasileiros, a 

Petrobrás (...) constitui novo marco da nossa independência econômica”.

A Petrobrás chegou a investir mais de R$ 150 bilhões em um único ano e ser 

responsável diretamente pelo emprego de 1,8% de toda a população economica-

mente ativa do país. Mas hoje investe menos da metade desse valor e emprega 

apenas um terço desses trabalhadores. Por outro lado, sacrificando os investi-

mentos necessários para aumentar seu parque de refino, abastecer o país a pre-

ços justos e dar continuidade ao processo de transição energética, dedica uma 

parcela cada vez maior dos seus lucros para pagamento de dividendos aos acio-

nistas, sendo o maior grupo deles de investidores estrangeiros. 

Neste contexto, nos últimos meses a Petrobrás está sendo responsável por gran-

de parte da inflação – com combustíveis ultrapassando os alimentos como vilão 

da inflação. 

Neste texto, queremos mostrar o que vem ocorrendo com a Petrobrás e o porquê 

de isso ser ruim para a economia de verdade, aquela que sustenta o dia a dia 

de duas centenas de milhões de brasileiros. Privatizações, encolhimento de sua 

atuação, saída de regiões como Norte/Nordeste, demissões, queda drástica dos 

investimentos e criação de monopólios privados no setor são algumas das piores 

consequências da atual política para a Petrobrás, para além dos preços recordes 

dos combustíveis.

É possível um 
preço justo dos 
combustíveis 
Política de preços: por que é necessário o fim do PPI?

Instaurado em 2016 por Michel Temer e Pedro Parente, o Preço de Paridade de 

Importação (PPI) define que o valor dos produtos derivados de petróleo e gás tem 

como base as cotações internacionais desses produtos mais os custos que impor-

tadores teriam, por exemplo, com transporte e taxas portuárias. Ou seja, mesmo 

a Petrobrás produzindo em território brasileiro cerca de 80% dos combustíveis 

consumidos no país, nós pagamos como se esses fossem importados. Não só em 

termos de dólar, mas pagamos até uma tarifa portuária e de transporte inexisten-

tes para grande parte dos produtos.

Além deste preço fictício, o câmbio se deteriorou rapidamente nos dois anos. Em 

janeiro de 2019, US$ 1 equivalia a R$ 3,81. Hoje, US$ 1 equivale a R$ 5,55, uma 

desvalorização cambial de 31%. Como a cotação está em “preços internacionais”, 

isto agrava ainda mais o catastrófico PPI. 

Em outubro de 2021, o PPI fez cinco anos e o presente à população brasileira foi 

pagar os maiores preços reais (se descontada a inflação) de toda a história para o 

gás de cozinha, a gasolina e o diesel: R$ 100,79 (GLP), R$ 6,34 (gasolina comum) 

e R$ 5,10 (diesel).
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Gráfico 1 – Preço médio mensal do GLP em valores de setembro de 2021 ( ju-
lho de 2001 a outubro de 2021)

Elaboração: a partir dos dados da ANP

Gráfico 2 – Preço médio mensal da gasolina comum em valores de setembro 
de 2021 ( julho de 2001 a outubro de 2021)

Elaboração: a partir dos dados da ANP

Gráfico 3 – Preço médio mensal do diesel S-10 em valores de setembro de 
2021 (dezembro de 2012 a outubro de 2021)

Elaboração: a partir dos dados da ANP

Os altíssimos preços também se refletem em outro problema na renda, a relação 

com o salário mínimo. O gás de cozinha chegou a ocupar 5,7% de um salário 

mínimo em janeiro de 2015, depois de um longo processo de queda decorrente 

da valorização do salário e queda do preço do botijão. Em janeiro de 2003 esta 

proporção chegou a 14,7% e foi diminuindo até a mínima histórica citada ante-

riormente. Infelizmente, isso vem se revertendo e, em outubro de 2021, o GLP já 

representava 9,2% de um salário mínimo, relação vista apenas em meados do ano 

de 2006. Isso é, literalmente, um retrocesso de 15 anos. Esse mesmo fenômeno 

aconteceu também com a gasolina e o diesel S-10. 
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Gráfico 4 – Relação entre preço médio mensal do GLP 13kg e um salário míni-
mo ( julho de 2001 a outubro de 2021)

Elaboração: a partir dos dados da ANP

O PPI também serve aos importadores de derivados, os chamados traders. O 

preço tão alto quanto o internacional permite que outras empresas vendam pro-

dutos no mercado interno, onde antes teriam grandes dificuldades para conseguir 

competir com a Petrobrás. Para que isso seja possível, a Petrobrás vem mantendo 

níveis muito baixos de utilização das refinarias. No 1º semestre de 2021, a Petro-

brás utilizou apenas 79% da capacidade do seu parque de refino, porcentagem 

mantida em 2020 e que passou para 77% em 2019. Além disto, houve o cance-

lamento de projetos fundamentais como as refinarias Premium I e II, Comperj e o 

segundo trem da RNEST.

Política de preços: por que é possível o fim do PPI?
A lógica do Preço de Paridade de Importação (PPI) não leva em consideração os 

custos de produção e a aplicação nesta estrutura de custos de uma taxa de lucro 

baseada no retorno do capital despendido e na oferta e na demanda do mercado 

em que atua. O preço é baseado em mercados virtuais, sempre totalmente des-

colados das realidades locais. O Brasil é um caso exemplar. Mesmo produzindo 

quase todo o petróleo que utiliza para o refino1 e quase todos os produtos deri-

1 A importação de óleo para as refinarias da Petrobrás se limita ao do blend 
para melhorar o desempenho do refino, que hoje é de 8% do petróleo utilizado.

vados que consome2, passa a se submeter a essa lógica virtual internacional. A 

participação do óleo nacional na carga processada hoje pelas refinarias da Petrobrás 

está em 94%, isto é, há uma baixíssima dependência de óleo estrangeiro. Em síntese, se 

encarece os produtos internos – onerando o bolso dos brasileiros, com um argu-

mento totalmente subjetivo de que lá fora está assim, logo aqui também tem que 

estar – desconsiderando todo capital investido ao longo de mais de seis décadas 

que permitiram a Petrobrás ter custos de produção mais competitivos.

Um preço justo seria um preço real, somando-se os custos reais de produção a 

um lucro, e partir disto um preço a ser cobrado. Para isto, os dois principais com-

ponentes que temos que levar em consideração são os custos de extração e os 

custos de refino da Petrobrás.

O custo de extração, nomeado como lifting cost, equivale aos gastos operacio-

nais da petroleira após a fase de exploração e perfuração de poços, quando entra 

na fase da produção do óleo em si3. A descoberta do pré-sal e a sua atual explo-

ração comercial está permitindo uma queda nos custos de extração da Petrobrás. 

Os custos de produção no pré-sal (se desconsiderarmos as participações gover-

namentais) são 63% menores do que a extração em terra, águas rasas, águas 

profundas e ultra profundas4. Como o volume de óleo do pré-sal vem aumentando 

exponencialmente e já representando 71% de toda a produção da estatal, o custo 

total de extrair petróleo (à exceção das participações governamentais, que sobe 

e descem de acordo com o preço internacional do barril) vem caindo no país. 

Como nos últimos anos a Petrobrás não publica mais seu custo de extração em 

reais, multiplicamos o seu custo pelo dólar médio de venda, todos estes dados 

apresentados nos resultados financeiros da empresa5. Nos nove primeiros meses 

de 2021, a Petrobrás teve um custo total de extração por barril praticamente igual 

ao da média real (em valores de setembro de 2021) de 2005 a 2020, R$ 100,52 (a 

média real do período foi de R$ 97,2). Importante pontuar que o custo em 2021 só 

2  Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética para o ano de 2020, 
17% do que foi consumido de gasolina no Brasil foi importado, já para o GLP esse 
número foi de 27%. No total de produtos derivados de petróleo e gás natural, a 
importação é de 19%.

3  “Lifting Cost - Indicador de custo de extração de petróleo e gás natural, 
que considera os gastos realizados no período” (Petrobras, Desempenho Finan-
ceiro – 4º Trimestre de 2020, p.44).
4  Considerando os dados de lifting cost sem participação governamental e 
com afretamento do ano de 2020 do pré-sal comparado às outras classificações 
(Terra e águas rasas e Pós-sal profundo e ultraprofundo).
5  Nos Releases de Resultados em R$ da Petrobrás de cada ano.
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está maior por conta dos pagamentos de participações governamentais, decor-

rentes do alto preço do barril de petróleo.

O segundo componente, o custo de refino do barril de petróleo, é quanto a em-

presa gasta (aqui incluso todos os seus custos com as refinarias) para transformar 

um barril de petróleo no equivalente a um barril de produtos derivados de pe-

tróleo. O custo de refino da Petrobrás nos 9 primeiros meses de 2021 foi de R$ 

8,77 por barril, R$ 2,80 a menos do que a média histórica entre 2005 e 2020 (em 

valores de setembro de 2021).

Como podemos ver abaixo, somando o custo de extração mais o custo de refino, 

tivemos um custo somado de R$ 109,29 por barril, praticamente o mesmo valor 

que a média entre 2005 e 2020 (em valores de setembro de 2021), que foi R$ 

108,77. Mesmo com a manutenção dos custos, a empresa hoje está cobrando os 

maiores preços de sua história.

Gráfico 5 – Custo de extração (lifting cost) e custo de refino (em reais de se-
tembro de 2021)

Elaboração: a partir dos dados dos relatórios financeiros da Petrobrás e do IPCA/

IBGE

Qual preço cobrar?
Para se chegar a um preço justo, fizemos o segundo caminho metodológico: pri-

meiro calculamos o custo de se refinar um litro de derivado com os dois dados 

que mostramos anteriormente mais o custo de “depreciação, depleção e amorti-

zação” (todos os dados são do ano dos nove primeiros meses de 2021 retirados 

dos resultados financeiros da estatal). Em seguida transformamos a unidade barril 

em litro. Chegando à conclusão que estes três custos ficam em R$ 1,152 por litro 

para a Petrobrás.

Quadro 1 – Formação de custos da Petrobrás ( janeiro a setembro de 2021)

Tipo de custo Despesa

Custo de extração (US$) 5

Participação governamental (US$) 12

Depreciação, depleção e amortização (US$) 16

Custo de refino (US$) 1,37

Total (barril) (US$) 34,37

Total (por litro) (US$) 0,21616

Total (por litro) (R$) 1,152

 

Qual seria a nossa proposta de valores na refinaria e o im-
pacto disso no preço final?
A nossa proposta é que ao valor de referência de R$ 1,22 sejam aplicados 39% de 

margem de lucro na gasolina comum e 55% no diesel tipo A. Os valores seriam 

então de R$ 1,61 para o diesel, isto é, o valor correspondente aos 90% que com-

põem o diesel S-10 (10% é de biocombustível) e R$ 1,17 para a gasolina, 73% da 

substância que compõe a gasolina comum (27% é de etanol anidro).

Quadro 2 – Proposta de preço e valor atual da Petrobrás

Proposta Petrobrás Diferença (R$) Diferença (%)
Gasolina R$ 1,17 R$ 2,33 R$ 0,88 -42,9%

Diesel R$ 1,61 R$ 2,71 R$ 1,097 -68,3%
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A privatização da 
Petrobrás: fatiando e 
entregando a maior 
empresa do Brasil
Desde o início da “política de desinvestimentos”, iniciada em 2015, a Petrobrás 

já vendeu o equivalente a R$ 239,9 bilhões em ativos. É uma privatização fatia-

da, mas contínua e enorme. As subsidiárias que já foram vendidas são algumas 

das maiores empresas do país, tais como a BR Distribuidora (hoje Vibra Energia), 

Liquigás, NTS, TAG e Gaspetro. Mas também outros ativos muito valiosos, como 

as refinarias (até agora a Rlam, na Bahia, e a Reman, em Manaus), campos de 

petróleo e gás, termelétricas e ativos essenciais para uma transição energética 

limpa, como a Petrobrás Biocombustível (PBio), unidades de processamento de 

gás natural, etc. Além disso, 85% dessas vendas (excetuando as que foram feitas 

por mercado de ações) foram para empresas estrangeiras, principalmente Cana-

dá, França e Noruega.

A venda destes ativos, desintegrando a Petrobrás “do poço ao posto”, é negativa 

por vários aspectos. Quando a direção da Petrobrás opta por virar unicamente 

uma operadora do pré-sal, que é o objetivo explícito da política atual para a em-

presa, concentram-se todas as atividades em um único ponto da cadeia, aumen-

tando a exposição à montanha russa dos preços internacionais do petróleo.

O ano de 2020 foi exemplar para mostrar que depender unicamente do preço 

do barril de petróleo pode levar a maus lençóis uma empresa com centenas de 

bilhões de dólares imobilizados em ativos. Em abril do ano passado, o preço mé-

dio para o brent (principal referência para a produção da Petrobrás) chegou a 

US$ 18,38. A título de comparação, a média para 2019 foi de US$ 64,36 o barril. 

Àquela época, todas as petrolíferas passaram a prever preços muito baixos para 

os próximos anos. Em seu relatório do 1º trimestre de 2020, a Petrobrás publicou 

sua previsão para o preço do brent: US$ 25 dólares em 2020 até US$ 45 dólares 

em 2024, subindo US$ 5 por ano, sendo que a longo prazo este valor ficaria em 

US$ 50. Hoje o preço do barril já oscila acima dos US$ 80. O que teria acontecido 

com a Petrobrás e o plano de transformá-la em uma simples produtora e expor-

tadora de petróleo cru se o preço do barril de petróleo se mantivesse baixo por 

muito tempo?

O upstream (exploração e produção) concentra 70% dos gastos em capital da 

indústria de petróleo. Além de exigirem elevadas inversões de capital, podem 

resultar em zero retorno, caso haja insucesso. Como afirmaram Pinto Junior et al. 

(2016), na “indústria de petróleo existem riscos de uma natureza única e especí-

fica, que se adicionam aos riscos normais (custos, mercados, demanda e preços) 

das outras atividades econômicas. […] Enfrenta, em primeiro lugar, o risco geoló-

gico, dado pela incerteza do desconhecido” (p. 43), com a necessidade de desco-

brir continuamente jazidas de petróleo e gás economicamente viáveis. Os auto-

res argumentam que “a gestão do binômio risco-rentabilidade do total do capital 

disponível exige alta competência para distribuir e compensar os elevados custos 

e riscos acarretados pelo caráter aleatório da atividade de E&P [Exploração & 

Produção]. Os atributos técnico-econômicos que fundam a economia do petró-

leo motivaram a maioria das empresas a integrar verticalmente essas atividades, 

de forma a distribuir os riscos e os custos entre os vários segmentos da cadeia 

industrial e obter um risco/custo médio que compense os diferenciais de custo e 

aumente os ganhos ao longo dos segmentos da indústria”.

Em publicação para o BNDES, Mendes et al. (2018) igualmente argumentam que 

“A atividade de refino é essencial e estratégica para muitas empresas de petróleo, 

que, por isso, ao longo do tempo, trilharam o caminho de sua integração equi-

librando o portfólio de ativos que mantêm. Assim, essas empresas conseguem 

maior nível de estabilidade de suas receitas, amortecendo os efeitos das varia-

ções de preço do petróleo (extremamente volátil), sobretudo quando tais preços 

permanecem em patamares baixos por muito tempo. Na década de 1990, quando 

o preço do petróleo chegou a ficar abaixo dos US$ 10/barril, sendo a média, no 

período, de cerca de US$ 19/barril, se não fosse a atividade de refino para garan-

tir a sustentabilidade das grandes empresas de petróleo, seu destino poderia ter 

sido semelhante ao de muitas empresas focadas unicamente em E&P, que acaba-

ram fechando” (p. 15).

Isso aconteceu em parte com a Petrobrás de 2020. O valor do GLP, por exemplo, 

aumentou mesmo enquanto houve queda no preço do barril de petróleo – pu-

xado principalmente pela demanda residencial por conta do isolamento social 

pandêmico. Já a gasolina e o diesel não tiveram diminuições de preço na mesma 

proporção da queda do petróleo. Isto em uma situação que afetou a demanda por 
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combustíveis internacionalmente.

Em síntese, caso a Petrobrás opte por ser uma mera produtora e exportadora de 

óleo cru, vendendo seus ativos de outras áreas, a primeira consequência será 

a exposição de volumosos investimentos a um mercado extremamente volátil. 

A gravidade aumenta em um contexto em que a descarbonização da economia 

ganha cada dia mais relevância, com o desejo de governos aumentarem as suas 

fontes de energia renováveis, carros elétricos, novos biocombustíveis, hidrogê-

nio, etc..

Em segundo lugar, a Petrobrás foi uma empresa criada para gerar independência 

energética do país diante do mundo. Como disse Mendes et al. (2018), “Produzir 

petróleo […] e ter um parque de refino que atenda à demanda interna de deriva-

dos de petróleo são fatores que proporcionam economia de divisas na balança 

comercial da nação e viabilizam sua segurança energética, ao garantir o abaste-

cimento contínuo de derivados de petróleo, insumos essenciais à vida contempo-

rânea. Refinarias próximas aos centros de consumo de derivados, tanto quanto às 

regiões produtoras de petróleo, carregam um valor estratégico muito importante, 

pois maximizam a apropriação do valor agregado, bem como reduzem os custos 

de logística, não só para uma empresa, mas para o país” (p. 14-15). No momento 

em que o dólar bate recordes e a demanda por combustíveis sobe parece fazer 

ainda mais sentido.

A Petrobrás cumpriu e ainda cumpre com essa tarefa para o país. Mesmo com o 

auto boicote, com a paralisação de investimentos no refino – marcados anterior-

mente pela construção da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), do Complexo Petroquí-

mico do Rio de Janeiro (Comperj) e Premium I e II –, com a diminuição da utilização 

da capacidade instalada das refinarias – que em 2013 chegou a 98,2%, e que nos 

últimos anos oscilou entre 75,8% em 2018 e 80% no 1º trimestre de 2021 – e com 

o consequente crescimento das importações de produtos derivados de petróleo.

Além disto, a entrega de metade do parque de refino do país para empresas, 

parte delas estrangeiras, como o Fundo Mubadala, fundo soberano dos Emirados 

Árabes, compradora da RLAM (na Bahia), ainda irá gerar a criação de monopólios 

privados prejudicando o consumidor brasileiro.

Em estudo produzido por Antônio Thomé, Marcelo Seeling, Carlos Maligo, Allan 

Cormack e Millena Mansur, do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, 

os autores chegam à conclusão de que a consequência disso será uma “alta possi-

bilidade de formação de monopólios privados regionais, sem garantia de aumento 

de competitividade que possa ser refletido em redução do custo aos consumidores 

finais”6. Eles chegaram a esta conclusão analisando a produção e o escoamento de 

gasolina A e diesel A das refinarias do país, considerando os diferenciais de custo 

entre as possíveis alternativas de suprimento, isto é, a possibilidade da concorrên-

cia real – levando em conta tanto os custos de produção quanto a possibilidade e 

o custo de levar seus produtos para regiões geográficas onde estariam as outras 

refinarias (verificando se há formas de escoamento por dutos, ferrovias, portos e 

rodovias e quanto isto adiciona no preço do seu produto).

Como exemplo, na REFAP, no Rio Grande do Sul, os autores afirmam que há “alta 

probabilidade de estabelecimento de monopólio regional privado no mercado 

do RS. Com exceção do Sul do estado, em que pode haver pressão competitiva 

da Refinaria Rio Grandense, mas com impacto limitado, já que a produção da Rio 

Grandense no óleo diesel é 10% da produção da REFAP e em torno de 15% na 

gasolina”. Além disto, temos: (i) “mercado protegido pela falta de infraestrutura 

portuária para internação de produtos derivados claros importados”, (ii) “é pro-

vável que a venda da REFAP fique limitada à troca de agente econômico, sem 

benefícios de aumento de competitividade na comercialização de óleo diesel e 

gasolina neste mercado” e, consequentemente, (iii) “não havendo investimentos 

em expansão de infraestrutura logística para movimentação de derivados que 

possa mitigar o monopólio natural configurado para o estado do Rio Grande do 

Sul, é baixa a probabilidade de que a pressão competitiva se reflita em redução 

de preços aos consumidores finais deste mercado”. Em síntese, como não há for-

ma real de chegar produtos de outras refinarias (seja a partir da REPAR, no Paraná, 

seja importando), a REFAP terá um monopólio privado no estado, fazendo com 

que não haja novos investimentos e logicamente sem redução de preços. Pelo 

contrário, quando um monopólio privado é estabelecido, a tendência é que haja 

elevação dos preços.

Os autores aplicam esta mesma metodologia para todas as outras refinarias que 

devem ser privatizadas e concluem que as únicas que têm apenas “moderada” (e 

não “elevada”) chance de virar um monopólio privado são a REPAR (por conta da 

REFAP, das importações e da proximidade da Petrobrás do Sudeste) e a RNEST 

(também por conta de importações e da possibilidade de Petrobrás do Sudeste 

levar estes produtos utilizando-se de cabotagem).

Concluindo, trocaremos o monopólio estatal por monopólio de empresas priva-

das. Mas isto não acontecerá apenas no refino.

6  http://www.mme.gov.br/documents/36220/1123057/Apresentação+Es-
tudo+PUC-Rio+-+Brasilcom+27-04-2020++%28versão+final%29.pdf/e332dd-
fa-3c2e-8b6d-16b8-2a9bd3e4184a 

http://www.mme.gov.br/documents/36220/1123057/Apresentação+Estudo+PUC-Rio+-+Brasilcom+27-04-2020++%28versão+final%29.pdf/e332ddfa-3c2e-8b6d-16b8-2a9bd3e4184a
http://www.mme.gov.br/documents/36220/1123057/Apresentação+Estudo+PUC-Rio+-+Brasilcom+27-04-2020++%28versão+final%29.pdf/e332ddfa-3c2e-8b6d-16b8-2a9bd3e4184a
http://www.mme.gov.br/documents/36220/1123057/Apresentação+Estudo+PUC-Rio+-+Brasilcom+27-04-2020++%28versão+final%29.pdf/e332ddfa-3c2e-8b6d-16b8-2a9bd3e4184a
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Outras privatizações da Petrobras já mostram o mesmo sentido de que isto nada 

tem a ver com maior concorrência. Analisemos primeiro o caso da Liquigás. Em 

dezembro de 2020, a Liquigás foi comprada pela Copagaz e passou a integrar 

a empresa Copa Energia. Como está no site do grupo, “as nossas duas marcas, 

Copagaz e Liquigás, já conceituadas e consolidadas respondem juntas por 25% 

da distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil. Possuem operações 

em 24 estados e Distrito Federal e cerca de 90 mil colaboradores diretos e indire-

tos”. Segundo dados do Painel Dinâmico do Mercado Brasileiro de GLP, o número 

exato desta soma para agosto de 2020 é de 29,87%. Se considerarmos só boti-

jões de 13 kg, este número é de 30,99%. A Liquigás era a empresa com o maior 

market share do mercado, porém com sua venda foi transferida uma liderança 

turbinada do setor para um grupo privado. 

Como segundo e terceiro casos, verifiquemos as vendas da NTS e TAG. Privati-

zadas entre 2017 e 2021, as duas maiores transportadoras de gás do Brasil são 

agora de propriedade de franceses a canadenses. Além de ter virado um custo 

bilionário para a Petrobrás, que tem que pagar pelo aluguel dos gasodutos que 

antes eram de sua propriedade, a NTS e a TAG foram responsáveis em julho de 

2021 por 79% de toda a entrega de transporte de gás natural do país. Além do 

mais, não existe concorrência entre si, pois cada uma delas atuam em regiões 

diferentes. Os novos proprietários herdaram um verdadeiro monopólio bilionário, 

e com um cliente refém – a Petrobrás. A Transportadora Brasileira Gasoduto Bo-

lívia-Brasil S/A (TBG), do qual a Petrobrás é proprietária de 51%, também poderá 

ser privatizada em breve. Sozinha, a TBG entregou outros 20% do gás natural 

transportado por gasodutos no país. Só por curiosidade, as outras duas empresas 

que possuem gasodutos são a GOM e a TSB, com 1,1% de entrega de gás natural 

em julho de 2021. Bem, no final das contas, a Petrobrás transferiu monopólios 

estatais para monopólios privados estrangeiros, e com a possível privatização da 

TBG, terminará o serviço sujo.

O quarto caso é do mesmo mês de julho: a conclusão da venda da Gaspetro 

para a Compass, de propriedade do Grupo Cosan. A Cosan S.A. possui, além da 

própria Compass, a Raízen ( junto à Shell), a Rumo Logística (maior companhia de 

logística com estrutura ferroviária do Brasil) e a Moove (uma das maiores com-

panhias de produção, venda e distribuição de óleo lubrificante do mundo e líder 

no mercado de óleo lubrificante premium do Brasil, com presença em mercados 

internacionais, vendendo no país produtos da marca Exxon Mobil). A Petrobrás já 

havia vendido 49% das ações da Gaspetro para a japonesa Mitsui, ainda no ano 

de 2015. Com a privatização (ainda a ser aprovada pelo CADE), a Compass her-

dará a participação acionária de 19 das 27 distribuidoras de gás natural do país, 

participações que variam entre 23,5% e 100%. Segundo a empresa Sobek, “a Co-

san ficará com aproximadamente 80% do mercado de [distribuição de] gás natural 

e que, mesmo que adquirisse somente as distribuidoras de gás do Nordeste, sua 

participação seria de cerca de 55%, enquanto no Sul, a concentração seria de 

54%”7. Somado a isto, a Mitsui (seja diretamente ou indiretamente – através da 

Gaspetro) tem a participação acionária em 18 distribuidoras de gás natural. Nova-

mente, a privatização da Gaspetro (tanto para a Mitsui, quanto para a Cosan), está 

simplesmente substituindo um monopólio estatal por um duopólio privado.

Além disto, em momentos de alta aguda do preço de derivados, como ocorre 

atualmente, quem decidirá se este preço é abusivo, ou não, na prática serão as 

próprias empresas que se beneficiam desta tragédia. 

A privatização do setor em nada opera para melhorar a competição, e sim o 

oposto. 

7  https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,setor-de-gas-teme-
-concentracao-apos-venda-da-gaspetro-a-compass-e-prepara-acoes-contra-o-
-negocio,70003794213 

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,setor-de-gas-teme-concentracao-apos-venda-da-gaspetro-a-compass-e-prepara-acoes-contra-o-negocio,70003794213
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,setor-de-gas-teme-concentracao-apos-venda-da-gaspetro-a-compass-e-prepara-acoes-contra-o-negocio,70003794213
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,setor-de-gas-teme-concentracao-apos-venda-da-gaspetro-a-compass-e-prepara-acoes-contra-o-negocio,70003794213


1918

DOSSIÊ |  Petrobrás para os brasi le i rosOBSERVATÓRIO SOCIAL DA PETROBRÁS

O papel estratégico 
econômico e social 
da Petrobrás
Os resultados financeiros da Petrobrás no 2º e 3º trimestres de 2021 deixaram 

claro a quem serve o PPI e a política privatista da empresa. A Petrobrás chegou a 

lucros trimestrais de R$ 42,86 bilhões e R$ 31,224 bilhões, respectivamente, prin-

cipalmente por conta dos preços do barril de petróleo e dos derivados no merca-

do nacional. Tendo atingido a meta de endividamento (às custas de suas privatiza-

ções) de US$ 60 bilhões, a empresa pôde antecipar o pagamento de dividendos 

para seus acionistas em R$ 63,4 bilhões. A título de comparação, os dividendos 

distribuídos em relação ao lucro líquido ajustado entre 2018 e 2019 eram em tor-

no de 29% do seu total. Em 2020, este valor foi magicamente superior ao próprio 

lucro (isto mesmo: 152%, ou seja, a Petrobrás distribuiu mais dividendos do que 

teve de lucro) e, em 2021, deverá ficar em torno de 66%. Isto fará com que a Pe-

trobrás seja a terceira maior pagadora de dividendos dentre todas as petrolíferas 

do mundo em 2021. Em 2022 ela se tornará a maior pagadora do mundo no setor.

Esta mudança da política de dividendos mostra que a visão atual da empresa é de 

ser mera pagadora de dividendos, e de curto prazo. Sequer haverá os reinvesti-

mentos necessários do lucro para ampliar o abastecimento do país.

Para justificar esta visão, Joaquim Silva e Luna afirmou que o papel da Petrobrás 

é gerar dividendos e permitir, dessa forma, que a União faça política social. No 

entanto, mesmo com lucros altos, os custos superam em muito os benefícios. Do 

total de dividendos pagos em 2021, a União deverá receber R$ 23,3 bilhões (ou 

37% do total), ou seja, a maior parte vai para o bolso de acionistas estrangeiros 

(43%) e nacionais (20%). Entretanto, desde o início de 2021, quanto que o governo 

federal já gastou ou ainda pretende gastar para amenizar o choque do preço dos 

combustíveis? Ainda em março o governo federal isentou GLP e diesel de impos-

tos federais – o GLP de forma permanente e o diesel por dois meses. Segundo 

a Instituição Fiscal Independente do Senado, nos dois meses que esta política 

estaria em vigor o governo renunciaria a R$ 8 bilhões (mais de um terço do total 

de dividendos de 2021). Já o auxílio aos caminhoneiros, proposto pelo governo, 

custaria algo em torno de R$ 4 bilhões (mais 17% do total dos dividendos). Por 

fim, uma mudança do ICMS nos moldes patrocinados do Arthur Lira custaria R$ 

24 bilhões para os estados e municípios ( já superior ao próprio montante de di-

videndos). Estudo elaborado pelo Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) 

já mostra que o Brasil ampliou o valor de incentivos e subsídios a combustíveis 

fósseis em 2020, atingindo uma renúncia total de R$ 123,9 bilhões no ano. Nada 

disso resolveu ou resolveria de fato o problema, direcionando os dividendos para 

a manutenção de uma política criminosa como o PPI e subtraindo este dinheiro 

para o restante do orçamento.

Outro argumento utilizado pelo governo para justificar a venda da maior empresa 

do país é o futuro dos combustíveis fósseis. Segundo o ministro da Economia, “A 

Petrobrás vai valer zero daqui a 30 anos”. No entanto, isto não se baseia em fatos. 

Segundo a última previsão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), publicada em seu World Oil Outlook 2021, a demanda por petróleo no 

mundo ainda crescerá 17,6% até 2045. Já a demanda por gás natural crescerá 

21,6%. Outras instituições e empresas como a International Energy Agency (IEA), 

BP e Shell preveem a manutenção da demanda por petróleo nos próximos 30 

anos. Ou seja, nenhuma instituição relevante do setor prevê que o petróleo e o 

gás natural deixarão de ser fontes fundamentais na produção de energia no mun-

do.

A Petrobrás também é uma empresa com alto nível de investimento, apesar da 

queda nos últimos anos. A empresa chegou a investir (em valores atuais) R$ 156 
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bilhões em um único ano, em 2013. Infelizmente, uma das consequências da polí-

tica de curto prazo atual e de maximização de pagamento de dividendos é a que-

da dos investimentos da companhia, o que prejudica diretamente a economia bra-

sileira, pois a estatal é a empresa que mais faz investimentos produtivos no país. 

Além disto, há um efeito multiplicador, como no caso da indústria naval – que vem 

sendo sufocada com a diminuição de conteúdo local e substituição por maiores 

importações (principalmente da China).

Gráfico 6 – Investimentos executados do Sistema Petrobrás em bilhões de R$ 
(em valores de setembro de 2021)

Elaboração: a partir dos dados dos Boletim das Empresas Estatais

Além dos investimentos, a Petrobrás também sempre foi uma importante empre-

gadora. No ano de 2012, a empresa chegou a ter um total de 445,4 mil emprega-

dos (diretos e terceirizados). Isto equivalia a 1,8% de todas as pessoas de 10 anos 

ou mais de idade, economicamente ativas no país em dezembro de 2012. Só 

empregos diretos, sem considerar o efeito multiplicador do emprego petroleiro, 

que é enorme.

Gráfico 7 – Quantidade de empregados diretos e terceirizados do Sistema Pe-
trobrás

Elaboração: a partir dos dados dos formulários de referência da Petrobrás

Além disso, há o processo de saída da Petrobrás de regiões como Norte, Nor-

deste e Sul, com grandes consequências para os estados. Em termos de empre-

gados, entre 2012 e 2020 (último dado disponível), o Sistema Petrobrás hoje tem 

67% a menos de trabalhadores no Nordeste, 58% no Sul e 49% no Norte – ao 

mesmo tempo em que no Sudeste a queda foi de 25%. O impacto também ocorre 

em investimentos e produção, pois a estatal tem um histórico de contratar mais 

trabalhadores com salários mais altos e implementar um maior montante de inves-

timentos do que as empresas privadas compradoras dos seus campos e outros 

ativos no Nordeste/Nordeste. 
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Pré-sal: um passapor-
te para o futuro ou 
para o passado?
O Pré-Sal permitiu ao Brasil sair da condição de detentor de reservas medianas e 

se tornar detentor de grandes reservas petrolíferas, dobrando-as entre o ano de 

2001 e 2014 – isto sem considerar as imensas reservas do Pré-sal que ainda estão 

para ser confirmadas. Isto significou concretamente que o petróleo passou a ser 

visto como um bem estratégico para o país. E mais, o Brasil, a partir daí, entrou na 

órbita dos grandes interesses geopolíticos internacionais.

O Pré-Sal hoje é responsável por 71% da produção de petróleo do país. São cam-

pos imensos com altíssima produtividade. Como Sandrea e Boddard mostram em 

artigo publicado no ano de 2016 na Oil & Gas Journal, os poços do Pré-Sal brasi-

leiro possuem uma produtividade superior à média de todos os maiores produto-

res de petróleo do mundo. 

Gráfico 8 – Produtividade de poços de petróleo por país (principais produtos 
de petróleo) e no Pré-sal brasileiro

Fonte: Sandrea & Goddard (2016), New reservoir-quality index forecasts field wel-

l-productivity. In: Oil & Gas Journal
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Sua produtividade incorre em considerável diminuição de custos de extração para a empre-

sa. Em dez anos a Petrobrás diminuiu pela metade o custo de extrair petróleo. Consideran-

do apenas o custo da extração em si (sem as participações governamentais), a Petrobrás 

gastava US$ 12,59 por barril em 2011, hoje este gasto é de US$ 6,56. A tendência é que 

esse custo continue a diminuir, já que o Pré-Sal ganha importância em relação ao total pro-

duzido ano após ano. Além disso, é um petróleo mais leve e de melhor qualidade, ou seja, 

mais valioso e menos poluente.  
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