
Por muitos anos, desde a sua fundação e seguindo seu 
propósito histórico, a Petrobras foi solidamente a em-
presa dos sonhos dos nossos jovens, a maior empresa 

nacional, indutora do nosso desenvolvimento e motivo de 
grande orgulho para todos os brasileiros. No entanto, su-
cessivas políticas empresariais equivocadas, dentre outras 
práticas condenáveis, foram usadas como pretexto pela 
mídia oportunista para alimentar uma imagem de que a 
Petrobras esteve quase quebrada e de que a empresa não 
passa de um elefante branco, do qual a sociedade brasi-
leira precisa se livrar. Este discurso acusatório não é novo 
e retorna de tempos em tempos, ao sabor dos interesses 
de ocasião.

Nessa linha, a atual gestão da empresa age com celeridade 
para privatizar uma série de ativos, muitos deles lucrativos, 
por preços subavaliados, comprometendo o caixa futuro 
da empresa, bem como sua rentabilidade e sobrevivência. 
Além disso, conduz os referidos processos de privatização 
sem licitação e sem observar inúmeros princípios consti-
tucionais, como os da transparência e da impessoalidade.

Nossa candidatura tem como objetivo central o resgate de 
uma Petrobras crescente, integrada e verticalizada, prepa-
rada para encarar os desafios econômicos impostos pela 
atual conjuntura mundial. Também pretendemos lutar 

contra as privatizações de ativos lucrativos ou estratégicos 
realizadas pela atual gestão e trabalharemos com transpa-
rência e de forma articulada com o corpo técnico da com-
panhia em defesa do patrimônio da Petrobras.

Desejamos trabalhar junto a toda a categoria para colocar 
a Petrobras de volta ao caminho do crescimento sustentá-
vel, com atuação integrada no setor de óleo e gás e ener-
gia para agregar o máximo de valor a essas matérias-pri-
mas e para construir uma nova Petrobras preparada para o 
futuro em uma economia pós-fóssil.

Vislumbramos um horizonte em que a Petrobras tenha 
uma gestão com ampla participação e a serviço dos traba-
lhadores brasileiros, permitindo uma autonomia em rela-
ção a quaisquer governos ou interesses alheios aos daque-
les que produzem nossas riquezas através do seu trabalho. 

Finalizamos deixando um abraço a todos os colegas petro-
leiros e pedindo um voto de confiança, pois sabemos que 
podemos romper definitivamente com a mediocridade 
que nos governa, subordinada a interesses estrangeiros, 
meramente rentistas e imediatistas, não estando a altura 
de nossa história, vocação e missão.

Comité de Campanha “Autonomia e
Participação contra a Privatização!”

Carta aos Petroleiros: A Petrobras que queremos

1) PlAno de negóCios 

Qual o perfil da Petrobras que os brasileiros precisam? 

Uma Petrobras encolhendo para agradar aos investi-
dores privados ou uma empresa pública verticalizada e 
articulada com políticas do Governo Federal em prol da 
geração de emprego local? 

Como se encaixa o Plano de Negócios da Petrobras nos 
compromissos que o Brasil assinou em Paris em 2016 
para reduzir em 43% as emissões de carbono até 2030? 

Como afetará a rentabilidade de uma empresa com foco 
em óleo e gás o programa RenovaBio que obriga a aqui-
sição de Créditos de Descarbonização por parte das dis-
tribuidoras de combustíveis?  

ProPosTA: 

- sugerir a revisão do Png de modo a reorien-
tar, de forma responsável, as atividades da 
Companhia como empresa de energia inte-
grada e em transição à economia pós-fóssil.

2) desinvestimentos

Qual o verdadeiro impacto no caixa futuro das vendas de 
ativos? 

Existem formas alternativas de capitalizar a empresa?

Por que seguir indicadores de alavancagem de empresas 
que possuem reservas declinantes, mas que optam pela 
participação integrada do negócio?   

ProPosTA:

- marcar um contraponto à gestão atual no to-
cante aos desinvestimentos, questionando 
os critérios aplicados para justificar a venda 
de ativos caso a caso.

- Pleitear que alienações de ativos ou quais-
quer decisões estratégicas se respaldem 
em pareceres de consultores da própria 
Petrobras.

3) gestão de emPreendimentos

Qual modelo de contratação apresenta maior transpa-
rência para gerir os empreendimentos da empresa? 

Os contratos de amplo escopo com empreiteiras, sejam 
estas nacionais ou estrangeiras, trazem ganhos reais de 
prazo e custo? 

Como ficou nossa engenharia de custos após anos de su-
perfaturamento e EPC?

ProPosTA:

- sugerir mudanças na gestão dos empreen-
dimentos da companhia mediante a inter-
nalização das funções de gerenciamento, 
compra de materiais e equipamentos e fis-
calização de obras, reduzindo ao mínimo 
contratos de amplo escopo (ePC).

Eixos da Plataforma do Candidato 

4) PolítiCA de Preços de derivAdos

Quais serão as consequências da política de preços de 
derivados atual? 

Por que exportamos petróleo de qualidade e mantemos 
nosso parque de refino com capacidade ociosa enquan-
to os concorrentes importam cada vez mais diesel dos 
EUA? 

Como afeta a volatilidade de preços à imagem da em-
presa perante os brasileiros?

ProPosTA:

- solicitar avaliação estratégica dos resulta-
dos da política de preços de derivados em 
termos de impactos no caixa e projeção de 
participação de mercado.

nossa candidatura tem como objetivo 
central o resgate de uma Petrobras crescente,

integrada e verticalizada, preparada para
encarar os desafios econômicos impostos

pela atual conjuntura mundial.


