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Situação operacional e contábil 
da Petrobrás em 2015
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Petrobrás: principais resultados em 2015
Destaques Positivos: 
•Aumentou da produção de petróleo e gás natural, no Brasil, em 6%, chegando ao 
recorde diário de produção no pré-sal de 1.173 mil boe em 14/12/2015; 
•Apresentou crescimento no Lucro Bruto de 23%, chegando ao resultado de R$ 98,6 
bilhões. Em 2014, foi de R$ 80,4 bilhões; 
•Seu lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) cresceu 
25%, fechando em R$ 73,8 bilhões. Em 2014 tinha apresentado o resultado de R$ 
59,1 bilhões; 
•Terminou o ano com saldo em caixa de R$ 100 bilhões, aumento de 46% frente ao 
ano anterior; 
•Reduziu em 5% seu endividamento líquido, em dólar, chegando a US$ 100,4 bilhões 
(R$ 391,9 bilhões) e aumentou o prazo médio da dívida de 6,1 anos no final de 2014, 
para 7,14 anos no final de 2015; 
Destaques Negativos:  
•Reduziu em 6% a quantidade de petróleo refinado (carga processada) no país, 
chegando a uma média de 1,976 milhões barris/dia. Isso foi proporcionado pela 
redução na demanda de derivados no mercado interno de 9%; 
•Apresentou prejuízo de R$ 34,8 bilhões. Em 2014 também havia apresentado prejuízo 
de R$ 21,6 bilhões. Novamente a empresa realizou um impairment (baixas 
contábeis)de ativos e investimentos, além de ter registrado despesas com juros e 
perdas cambiais.
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Petrobrás como Operadora 
Única do Pré-sal
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• Conteúdo local e empregos 
• A operadora conduz os empreendimentos, o que proporciona a seleção e 

o desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços. Desde a quebra 
do monopólio, em 1995, a grande maioria das compras e 
encomendas foram realizadas pela Petrobrás; 

• Depois de 12 rodadas de licitações (leilões) da ANP, a participação das 
estrangeiras na produção de petróleo e gás ainda é muito pequena, a 
Petrobrás responde por 92% da produção nacional; 

• As empresas estrangeiras ainda não fizeram grandes investimentos no 
Brasil. Ex.: as contratações de navios petroleiros no Brasil, com uma 
carteira de 29 encomendas nos estaleiros nacionais, todos da 
Petrobrás; 

• A Petrobrás como operadora e conduzindo os empreendimentos 
possibilitam que mais e melhores empregos sejam criados no Brasil. 
As empresas estrangeiras terceirizam e/ou contratam serviços 
especializados em seus países de origem e empregam especialistas, 
supervisores, gerentes e executivos estrangeiros.

Petrobrás como operadora única do pré-
sal motivos 1.4
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• Capacidade e superioridade técnica 
• A Petrobrás assumiu o risco exploratório e a partir do desenvolvimento 

tecnológico e do conhecimento geológico das bacias de Campos e Santos 
descobriu as jazidas gigantes do pré-sal; 

• A Petrobrás é a empresa com maior experiência no mundo em águas 
profundas; 

• A eficiência da Petrobrás é comprovada pelo altíssimo índice de sucesso 
exploratório e pela alta produtividade dos poços, muito superior às médias 
mundiais; 

• Capacidade financeira 
• Facilidade de financiamento externo e interno – em 1º de junho de 2015: 

Emissão de Notas Globais com vencimento em 2115 de US$ 2,5 bilhões. A 
demanda chegou a US$ 13 bilhões; 

• Possui reservas, corpo técnico qualificado, grande estrutura em plataformas, 
navios, terminais, refinarias e etc.; 

• Um mercado cativo de consumo de derivados de petróleo (Brasil).

Petrobrás como operadora única do pré-
sal motivos 2.4
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• Ampliação do parque tecnológico: investimentos totalizam mais de R$ 1 bilhão em 
parcerias com universidades e várias empresas + geração de 5 mil empregos; 
fomento à inovação (PROMINP, CTPetro, Lei do Bem e Lei da Inovação); 
instalação de grande multinacionais no polo inovativo na Ilha do Fundão 
(Schlumberger, FMC, Baker e BP, Halliburton por exemplo) associado ao CENPES 
e à UFRJ.

• Acaba de ser premiada pela terceira vez pela OTC Distinguished Achievement 
Award, concedido nos EUA para empresas que desenvolveram tecnologias 
inovadoras para a produção de petróleo e gás;

Fonte: Relatório Tecnologia Petrobrás 2014

Petrobrás como operadora única do pré-
sal motivos 3.4
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• Baixos custos e maiores receitas para estado brasileiro 

• A empresa conhece, em detalhe, os custos envolvidos e já dispõe de 
infraestrutura que reduz significativamente os custos. O custo de extração 
da Petrobrás no pré-sal é de US$ 9,1 por barril, muito abaixo da média 
mundial de cerca de US$ 15 por barril. 

• No Modelo de Partilha – menores custos significam maiores recursos 
para o fundo social, educação e saúde ; 

• Simulação de recursos, somente em Libra (12 bilhões de barris) – Se a 
Petrobrás não entrasse com 40%, Estado perderia R$279 bilhões, as 
áreas de educação e saúde perderiam R$70 bilhões; 

• Se a Petrobras fosse contratada diretamente, tendo 100% de participação 
em Libra, o Estado brasileiro arrecadaria R$ 145 bilhões a mais

Petrobrás como operadora única do pré-
sal motivos 4.4
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Pré-sal como gerador de 
riqueza e trabalho – A Política 
de Conteúdo Local
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– Desde o 1º Leilão realizado pela ANP, em 1999, é adotado cláusulas de 
Conteúdo Local nos contratos de Concessão para Exploração, 
Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural; 

– De acordo com esta cláusula, as concessionárias devem assegurar 
preferência à contratação de fornecedores brasileiros sempre que 
suas ofertas apresentem condições de preço, prazo e qualidade 
equivalentes às de outros fornecedores convidados a apresentar 
propostas;

A POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL - Conceito

Rodadas de 
Licitação

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R9 R10 R11 R12
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2013 2013

Conteúdo 
local médio 
– etapa de 
exploração

25% 42% 28% 39% 79% 86% 74% 69% 79% 62% 73%

Conteúdo 
local médio 
– etapa de 
desenvolvi
mento

27% 48% 40% 54% 86% 89% 81% 77% 84% 76% 84%

Fonte: ANP
14



Pré-sal e a importância da “Operadora”
• Importância da empresa Operadora – Todos os blocos arrematados em 

leilão da ANP possuem participação mínima de 30% para a empresa que 
irá o operar o bloco. É uma obrigação imposta no edital da ANP e tem 
motivo claro para isso! 

– A empresa que opera o bloco, tem maior envolvimento com os 
investimentos para exploração e desenvolvimento do campo; 

– A operadora será responsável pelas escolhas e os investimentos 
realizados no projeto. Tempo e ritmo de produção. 

• Uma possibilidade única para o Brasil – Não podemos errar! 
– A descoberta do pré-sal só foi possível com o esforço da Petrobrás; 
– O pré-sal envolve enormes quantidades de recursos para sua exploração; 
– O modelo de Partilha da Produção é importante para o pré-sal, pois 

destina maiores recursos ao povo brasileiro; 
– A PPSA tem o papel de fiscalizar os custos de operação, aumentando os 

recursos “partilhados”; 
– A política de Conteúdo Local é a garantia de que os investimentos 

necessários para exploração sejam feitos no Brasil. Sem a Petrobrás essa 
política não existiria; 

– Os recursos gerados (em royalties e partilha) serão gastos em educação 
e saúde.
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Os Investimentos da Petrobrás – 2003 a 
2015

Relação entre investimentos da Petrobrás - PIB Brasileiro – 
Formação Bruta de Capital Fixo 

Fonte: Petrobrás e Contas Nacionais IBGE, elaboração SS DIEESE/FUP 
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Setores 2014-18 2015-19
Diferenç

a

E&P 153,9 103,7 -33%
Abastecimento 38,7 11,5 -70%
Gás&Energia 10,1 6,3 -38%
Internacional 9,7 4,9 -49%

Distribuidora 2,7 1,3 -52%
Biocomb. e 
Outras 5,5 2,6 -53%

Total 220,6 130,3 -41%

Expectativas de Investimentos nos 
Planos de Negócios da Petrobrás

Volume de investimentos da Petrobrás, por setor, nos PNG 
2014-18 e 2015-19, em US$ bilhões

Fonte: Petrobrás, elaboração SS DIEESE/FUP 

- Redução no volume de investimento médio diário de US$120,8 milhões 
para US$71,4 milhões
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1950 1960 1970 1980 1990 2000

2003A maior parte dos 
equipamentos e 

materiais é adquirida no 
exterior. 

Substituição de importação de 
equipamentos e materiais

Abertura do mercado 
brasileiro para importação

Histórico Petrobrás  

Investimentos Petrobras

• Foco no desenvolvimento da indústria brasileira. 
• Conteúdo Local nas contratações de bens e serviços 

(competitividade e aderência tecnológica)
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Potenciais Ganhos
Para o país Para a Petrobras

Diversificação da 
Economia Local

Crescimento 
sustentável da 
economia
Ambiente 
seguro para 
atração de 
investidores
Desenvolvimento 
de capacidade  
produtiva local

Maior Garantia de 
Fornecimento – 

acompanhamento 
da fabricação

Redução de 
riscos ligados à 
política  externa

Aumento da 
capacidade de 

inovação dos 
fornecedores
Redução de 

estoques

Disponibilidade de 
assistência técnica 

local 

Geração de 
Emprego e Renda

Redução de Custos 
(*)

Aumento da 
Arrecadação de 
Impostos

Conteúdo Local

Conteúdo Local – Vantagens para país e Petrobrás

* Para que a redução de custos, alguns fatores complementares devem ser analisados, como tecnologia e escala de produção. 
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* Não exaustivo. Considera estaleiros com pedidos 
da Petrobras ; ** Fonte: SINAVAL 

Estaleiros Ativos 2*

Empregos Diretos 7.465**

Estaleiros Desativados 1

1
23

Carteira dos Estaleiros

• 2 Construções de 
módulos e 
integrações de 
FPSOs

Resultados obtidos pela Indústria Naval Brasileira 
Novos entrantes: Estaleiros no Brasil – Cenário 2003

1

2

3

Mauá (RJ) 
•Módulos P-48 
•Módulos e 
Integração P-43

Inhaúma (RJ)

Desativado

BrasFELS (RJ)  
•Integração da 
P-48
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Techint 
(PR)

Consórcio MGT 
(SC)

Tomé Ferrostaal 
(AL)

* Não exaustivo. Considera estaleiros com 
pedidos da Petrobras ; ** Fonte: SINAVAL 
(referente à dez/2014)

Estaleiros Ativos 9*

Empregos Diretos 82.472**

Estaleiros em Construção/
Inativo 5*

BrasFELS 
(RJ)

Brasa (RJ)Inhaúma 
(RJ)

Rio Grande 
(RS)

Atlântico Sul 
(PE)

Honório Bicalho 
(RS)

Enseada Paraguaçu 
(BA)

Jurong Aracruz 
(ES)

EBR 
(RS)

OSX 
(RJ)

1
23
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1
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7

9

8
11

Carteira Contratada nos Estaleiros 
(2014)

• 8 construções de casco  

• 4 conversões de casco  

• 16 Construções de 
módulos e integrações 
de FPSOs 

• 28 Sondas de Perfuração 

• 40 navios petroleiros

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

Resultados obtidos pela Indústria Naval Brasileira 
Novos entrantes: Estaleiros no Brasil – Cenário 2014

14

Mauá (RJ)

1
4
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Estaleiros Ativos 12*

Empregos Diretos 57.048**

Estaleiros Construção/Inativo 2*

Carteira Contratada nos Estaleiros 
(2014)

Resultados obtidos pela Indústria Naval Brasileira 
Novos entrantes: Estaleiros no Brasil – Cenário 2016

123
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13
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10

BrasFELS (RJ) Brasa (RJ)Inhaúma (RJ)

1 2 3

Techint (PR) Consórcio MGT (SC) Tomé Ferrostaal (AL)

7 8 9

Rio Grande (RS) Atlântico Sul (PE) Honório Bicalho (RS)

4 5 6

Pedidos de sondas 
cancelados.

OSX (RJ)

11

Jurong Aracruz (ES)

12

EBR (RS)

13

Enseada Paraguaçu 
(BA)

10

Pedidos de sondas 
cancelados.

• 8 construções de casco  

• 4 conversões de casco  

• 22 Construções de 
módulos e integrações 
de FPSOs**** 

• 13 Sondas de 
Perfuração 

• 23 navios petroleiros***

14

Mauá (RJ)

*Não exaustivo. Considera 
estaleiros com pedidos da 
Petrobras ; **Fonte: 
SINAVAL (referente à dez/
2015); *** Dados não 
atualizados pela ENG-E&P; 
**** Considerado projetos/ 
estaleiros com escopo de 
construção de módulos e/ou 
integração.
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Redução dos Investimentos da Petrobrás – 
Queda no emprego na construção naval

Total de trabalhadores nos estaleiros, Brasil, 2005 a 2015

Fonte: Sinaval, elaboração SS DIEESE/FUP 

 '-   

 22.500 

 45.000 

 67.500 

 90.000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 57.048  82.472  78.136  62.036  59.167  56.112  40.500  33.277  29.125  19.600  14.442 

Nº Trabalhadores
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Saídas para a Petrobrás - O que propõe os 
petroleiros da FUP com a Pauta pelo Brasil? 
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Conclusão Geral do GT Pauta pelo Brasil 

•Para redução do endividamento e retorno dos 
investimentos, fica muito clara a necessidade 
de maior intervenção do Governo Federal 
(acionista majoritário) e que as saídas não 
podem ser implementadas apenas pela gestão 
da Petrobrás;

O que propõe os petroleiros da FUP com 
a Pauta pelo Brasil?

Em 2008 o Governo EEUA socorreu a GM em 50 bilhões US$ .



Medidas a serem adotadas pela Petrobrás: 
•Não redução dos investimentos da empresa; 
•Reduzir o endividamento de curto prazo: 

• Alongar as dívidas; 
• Utilizar produtos como financiador; 
• Manutenção dos preços dos derivados de petróleo. 

•Suspender programa de desinvestimentos (venda de ativos); 

Medidas a serem adotadas pelo Governo Federal: 
•Revisar o Contrato da Cessão Onerosa e rediscutir o bônus de 
assinatura do excedente; 
•Securitizar a dívida entre a Eletrobrás e a Petrobras; 
•Aportes do governo federal:  
•Via utilização das reservas internacionais; 
•Via projeto do Senador Roberto Requião; (via BNDES ou capitalização) 
•Na forma de instrumento híbrido de capital e dívida já utilizado CEF BB, emissão 
de títulos público.

O que propõe os petroleiros da FUP com 
a Pauta pelo Brasil?



• Endividamento – a Pauta pelo Brasil propõe alongar e viabilizar 
operações financeiras que troquem dívida em dólares por reais. Neste 
sentido, a Petrobrás efetuou no dia 30/09/2014 troca de dívida em dólar 
com o Banco do Brasil no valor de US$ 1 bilhão por R$ 4 bilhões e 
ampliou para dez anos o prazo de pagamento.  

  
• Novas fontes para investimentos – algumas das medidas propostas na 

Pauta pelo Brasil já começaram a ser implementadas pela Petrobrás, 
como negociações com agências de crédito asiáticas e de países que 
integram o BRICS. Nos últimos meses, a empresa realizou cinco 
negociações desta natureza, totalizando US$ 18,8 bilhões.  

  
• Geração de Caixa - uma das propostas da Pauta pelo Brasil é a 

implementação de uma nova política de preços para os derivados de 
petróleo, garantindo mecanismos de proteção para os produtos 
essenciais aos consumidores de baixa renda, como é o caso do gás de 
cozinha. Em 30 de setembro de 2014, já foi efetuado o realinhamento 
dos preços da gasolina e do diesel.

Medidas que a Petrobrás vem adotando para 
sair da crise – relação com a Pauta pelo Brasil
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Obrigado! 
moraes@fup.org.br 

www.fup.org.br 
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