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RESUMO 

 

NARCISO, Pedro Felipe. O PRÉ-SAL EM DISPUTA: burguesia e petróleo no Segundo 

Governo Lula [dissertação]. Pelotas: Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

Universidade Federal de Pelotas, 2019. 

 

O anúncio da descoberta do pré-sal durante a conjuntura do Segundo Governo Lula, entre 

2007 e 2010, ensejou um processo de formulação de um marco regulatório específico para a 

exploração do pré-sal. Esse novo marco regulatório aprovado sob a Presidência de Lula 

significou um aumento do controle do capital público sobre a produção petrolífera no Brasil. 

Tal aumento foi consubstanciado pela instituição do regime de partilha de produção garantido 

pela Lei 12.351/2010. Considerando a aprovação dessa legislação como um acontecimento 

político e que os acontecimentos políticos são produzidos pelas práticas políticas de forças 

sociais determinadas, a presente dissertação tem o objetivo de observar o papel desempenhado 

pela burguesia interna no processo de produção e aprovação da supracitada legislação. No 

sentido de alcançar o objetivo proposto, a presente pesquisa analisa dois tipos de materiais 

empíricos, os discursos enunciados pelos representantes da burguesia interna na cena política; 

e as posições da burguesia interna publicadas pelas principais entidades empresariais. Dentre 

outros resultados, a principal hipótese observada foi a existência de uma defasagem entre a 

burguesia interna e sua representação na cena política no que diz respeito ao entendimento 

acerca das funções do capital público na atividade de exploração de petróleo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Burguesia interna; Petróleo; Pré-sal; Conflito Distributivo; Petrobrás; 

Governo Lula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

NARCISO, Pedro Felipe. THE PRE-SALT IN DISPUTE: bourgeoisie and oil in the 

Second Lula Government. Pelotas: Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

Universidade Federal de Pelotas, 2019. 

 

The announcement of the discovery of the pre-salt during the conjuncture of the Second Lula 

Government between 2007 and 2010 led to a process of formulation of a specific regulatory 

framework for pre-salt exploration. This new regulatory framework approved under Lula's 

presidency meant an increase in the control of public capital over oil production in Brazil. 

This increase was consubstantiated by the institution of the production sharing regime 

guaranteed by Law 12.351/2010. Considering the approval of this legislation as a political 

event and that political events are produced by the political practices of determined social 

forces, the present dissertation aims to observe the role played by the internal bourgeoisie in 

the process of production and approval of the aforementioned legislation. In order to reach the 

objective, the present research analyzed two types of empirical materials, the discourses 

enunciated by the representatives of the internal bourgeoisie in the political scene; and the 

interventions of the internal bourgeoisie published by the main business entities. Among other 

results, the main hypothesis observed was the existence of a discrepancy between the internal 

bourgeoisie and its representation in the political scene regarding the understanding of the 

functions of public capital in the oil exploration activity. 

 

KEYWORDS: Internal bourgeoisie; Oil; Distributive conflict; Petrobrás; Lula Government. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2007, a Petrobrás fez o anúncio da descoberta do campo de petróleo 

supergigante de Tupi, na bacia de Santos, cujas reservas estimavam acumulações que 

poderiam chegar aos 8 bilhões de barris recuperáveis. Essa descoberta, sem precedentes na 

história da produção petrolífera nacional, ensejou prognósticos sobre a prospecção de outros 

campos com grandes reservas nos arredores dos blocos prospectados pela Petrobrás. Tais 

expectativas foram se confirmando ao longo das perfurações posteriores que, somente até 

2009, confirmaram a existência das acumulações dos campos de Carioca, Júpiter, Guará, 

Iracema e Iara, os quais, somados, devem reunir pelos menos 25 bilhões de barris 

recuperáveis. 

A comprovação dessas reservas significativas na área que abriga a estrutura 

geológica que ficou conhecida como pré-sal, entre o litoral de Santa Catarina e o litoral do 

Espírito Santo, indicam a existência de acumulações petrolíferas que podem chegar, de acordo 

com as estimativas médias mais citadas, a importância dos 100 bilhões de barris recuperáveis. 

A magnitude dessas expectativas, se comprovadas, alçariam o Brasil à posição de número 

cinco entre os países com as maiores reservas provadas no mundo, realidade que introduziria 

o País na rota dos principais conflitos geo-estratégicos, exigindo, assim, uma reflexão 

nacional sobre a postura do Estado diante desse novo cenário. 

A primeira medida governamental que destacava o caráter extraordinário do pré-sal 

foi tomada no mesmo dia do anúncio da descoberta do já citado campo de Tupi, ainda em 

2007. Naquele ano, a Presidência da República, diante do anúncio feito pela Petrobrás, 

determinou ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que retirasse todos os 

blocos da área do pré-sal dos leilões previstos, argumentando que o pré-sal inaugurava uma 

nova era na exploração petrolífera nacional e que, portanto, não poderia ser explorado de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei 9.478 de 1997. 

Com o pré-sal fora de todos os processos licitatórios, o Governo Federal organizou, no 

ano de 2008, uma comissão interministerial com a atribuição de formular um marco 

regulatório específico para a exploração do pré-sal. Resultaram dos trabalhos da referida 

comissão quatro projetos de lei, os quais foram encaminhados ao Congresso Nacional no ano 

de 2009 em regime de urgência, são eles: a) o Projeto de Lei 5.938/2009, que propunha 

substituir o regime de concessão pelo regime de partilha de produção; b) o Projeto de Lei 

5.939/2009, que instituiria uma empresa pública cuja função era a de administrar os contratos 

de partilha e representar os interesses da União nos consórcios estabelecidos; c) o Projeto de 
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Lei 5.940/2009, que visava constituir o Fundo Social do Pré-sal, ou seja, uma poupança 

pública de longo prazo que visava constituir uma fonte de recursos permanentes para 

investimentos em educação, em cultura, em ciência e tecnologia, sustentabilidade ambiental e 

combate à pobreza; e d) o Projeto de Lei 5.941/2009, o qual permitia a contratação direta da 

Petrobrás pela União dispensando licitação quando a produção dos campos não ultrapassasse 

os cinco bilhões de barris, o objetivo da lei era aumentar o capital da União junto à empresa e 

aumentar o valor das ações dessa. 

Todos os projetos de lei supracitados foram, com mais ou menos modificações, 

aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados pelo Presidente da República. O efeito de 

conjunto dessa nova legislação foi o de aumentar o controle do capital público sobre a direção 

dos processos de produção, bem como a sua participação na apropriação das rendas oriundas 

do pré-sal. Essa tendência de expansão do capital público sobre a exploração do pré-sal 

caracterizou a conjuntura do Segundo Governo Lula para o setor petrolífero, mobilizando, 

assim, uma série de conflitos que articularam setores do capital privado nacional e 

internacional e os seus representantes na cena política brasileira. 

O ponto de encerramento dessa conjuntura de expansão do capital público sobre o 

pré-sal foi o golpe de Estado disferido sobre a Presidente Dilma Rousseff no ano de 2016. O 

fim dessa tendência se verifica principalmente, mas não somente, pela imediata aprovação, 

por parte do Governo Michel Temer, do Projeto de Lei do Senado 131/2015, que pôs fim ao 

monopólio das operações exercido pela Petrobrás e a obrigatoriedade de participação mínima 

de 30% da citada empresa em todos os consórcios de exploração, pontos garantidos pela 

legislação aprovada no período Lula. 

Considerando, então, que o petróleo não raramente desempenha um papel 

fundamental no acirramento de conflitos políticos, bélicos e diplomáticos que resultam na 

queda de governos; que a Petrobrás esteve no centro da última grande crise política brasileira, 

tendo como seu resultado a derrubada da Presidente eleita e a prisão de altos executivos e de 

figuras públicas associadas à empresa; e que o governo instituído após a derrubada da 

Presidente Dilma Rousseff alterou a política petrolífera nacional de maneira substantiva 

revertendo a legislação aprovada no período anterior; é bastante improvável que o processo 

político ocorrido no Brasil nos últimos anos possa ser satisfatoriamente compreendido sem 

que se dimensione a relevância e a pertinência do pré-sal, do regime de partilha e da 

Petrobrás. 
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Nesse sentido, a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo geral colaborar com o 

processo de mensuração da densidade explicativa do pré-sal no cenário de reordenamento das 

forças sociais que culminou com o golpe de 2016. O objetivo específico que responde a essa 

aspiração mais ampla é o de reconstituir a origem do conflito distributivo sobre o pré-sal, 

buscando, assim, observar como um dos agrupamentos mais determinantes na dinâmica da 

política brasileira – a burguesia interna – se posicionou no processo que produziu a instituição 

do regime de partilha de produção. 

A relevância acadêmica do presente estudo se justifica pela tentativa de observar 

empiricamente uma das políticas de governo do período Lula que ainda não fora pesquisada 

pelos investigadores deste campo pesquisa. Entre os temas já observados pelos pesquisadores 

da relação entre burguesia interna e Governo Lula destacam-se trabalhos sobre a crise política 

do “mensalão” (MARTUSCELLI, 2013), sobre a alteração do padrão da política externa 

brasileira (BERRINGER, 2014) e a sobre a nova política de crédito do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BUGIATO, 2016), faltando, portanto, um estudo 

sobre a política de petróleo. É essa lacuna do campo supracitado que a presente dissertação 

pretende, ainda que de modo preliminar, começar a preencher. 

1.1 O problema e as hipóteses 

Como argumentado, a conjuntura do Segundo Governo Lula para a questão 

petrolífera foi caracterizada pela tendência de expansão do capital público. Dentre os 

acontecimentos que expressaram tal tendência se destaca como o principal a aprovação da 

legislação que instituiu o regime de partilha de produção, a Lei 12.351/2010.  

Considerando que os acontecimentos políticos são produzidos pela movimentação de 

forças sociais, destaca-se, para a adequada formulação do problema, que as forças sociais 

hegemônicas no Segundo Governo Lula são as forças sociais neodesenvolvimentistas, as 

quais reuniam uma unidade conflituosa de classes, frações, camadas e categorias. 

Distinguindo essa unidade diferenciada pela função política que cumpriam, o papel de força 

dirigente no interior das forças sociais neodesenvolvimentistas reserva-se à burguesia interna. 

Portanto, a presente pesquisa pretende verificar a relação existente entre o principal 

acontecimento da conjuntura de expansão do capital público sobre o pré-sal, a aprovação do 

regime de partilha de produção; com a fração hegemônica da conjuntura que produziu aquele 

acontecimento, a burguesia interna. A vinculação de um acontecimento com uma fração de 

classe se dá pelas práticas políticas da fração sobre o processo de produção do acontecimento. 
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Nesse sentido, o problema pode ser expresso pela formulação da seguinte pergunta: para qual 

direção apontava as práticas políticas da burguesia interna no processo de produção do regime 

de partilha na conjuntura do Segundo Governo Lula? 

A hipótese principal que orienta a investigação sobre essa pergunta está alicerçada em 

duas hipóteses auxiliares. A primeira hipótese auxiliar constitui-se pela seguinte sentença: na 

cena política, a representação da burguesia interna orientou suas práticas políticas em direção 

à aprovação do regime de partilha, em consonância com o programa neodesenvolvimentista, 

enquanto que os partidos da burguesia associada orientaram suas práticas políticas em direção 

à manutenção do regime de concessão, em consonância com o programa neoliberal ortodoxo. 

A segunda hipótese auxiliar sugere que: a burguesia interna não orientou suas práticas 

políticas no sentido de defender o regime de partilha de produção. 

Das referidas hipóteses auxiliares deriva-se a hipótese principal, que é: as divergências 

sobre as funções do capital público na exploração petrolífera compuseram um ponto de 

tensionamento entre a burguesia interna e a sua representação na cena política, fazendo com 

que aquela se aproximasse da proposta defendida pela representação da burguesia associada. 

1.2 Métodos e técnicas de pesquisa 

A pergunta que constitui o problema de pesquisa se articula em torno da direção das 

práticas políticas da burguesia interna. Esse conceito, prática política, expressa uma ação 

sobre a conjuntura que tem por objetivo influenciar a atividade estatal. As práticas políticas 

podem ser de diferentes tipos, no entanto, não é objetivo do presente trabalho inventariar e 

descrever essas práticas, mas capturar a orientação que direcionava o conjunto dessas práticas 

no sentido de sustentar ou não o PL 5.938/2009.  

A orientação das práticas políticas da burguesia interna será observada em duas 

dimensões. A primeira dimensão é a da cena política, onde os interesses particulares das 

classes e frações se apresentam como interesse geral mediante a representação partidária. A 

segunda dimensão é a da própria burguesia interna, âmbito em que se encontram os setores do 

empresariado brasileiro que dão sustentação e sentido à dimensão da representação, ou seja, 

os representados. 

Antes de seguir na exposição metodológica, considera-se importante, no intuito de 

fugir de usuais vulgarizações, fazer um pequeno desvio para apresentar alguns 

esclarecimentos sobre a relação entre as classes representadas e seus representantes na cena 

política. Primeiro, cabe indicar que a predominância de uma fração burguesa na cena política 
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não depende da presença predominante de indivíduos oriundos dessa fração ou de partidos 

puros dessa fração na cena política. Segundo, que a burguesia, mesmo no âmbito de suas 

frações, não constitui um núcleo monolítico e onisciente que manipula o Estado desde fora 

como se fosse um mero instrumento e, portanto, as funções de classe dominante ou fração 

hegemônica não excluem conflitos com os aparelhos de Estado. Em terceiro lugar, destaca-se 

que os setores constitutivos de uma fração ou mesmo as frações entre si, embora componham 

uma única classe dominante, não possuem um programa completo e unânime, organizando-se 

também a partir de interesses corporativos e imediatos que competem pela atenção da ação 

estatal por meio de práticas políticas cujos resultados são pouco previsíveis. Por fim, o termo 

observa que as movimentações na cena política cumprem também um papel ativo na 

organização e na distribuição das funções políticas das frações no bloco no poder. 

Existe, assim, uma interação reciproca entre as dinâmicas da cena política e das 

classes sociais. No que se refere à burguesia, os interesses corporativos dos setores das 

frações expressam um sem-número de interesses corporativos contraditórios. Na cena política, 

os partidos disputam entre si a possibilidade de viabilizar a unidade dessas contradições num 

programa comum que represente de modo diferenciado, porém minimamente coeso, a fração 

em seu conjunto garantindo a hegemonia de toda a burguesia sobre o conjunto da formação 

social e de uma fração determinada sobre as outras no interior do bloco no poder. 

Feito esse pequeno desvio explicativo, apresenta-se, então, os indicadores observados 

das práticas políticas nos âmbitos da cena política e da burguesia interna. Os indicadores do 

sentido das práticas políticas são os documentos produzidos com o intuito de divulgar uma 

posição e influenciar o processo legislativo que instituiu um regime de exploração específico 

para o pré-sal. Esses documentos são de dois tipos: no âmbito da representação partidária na 

cena política, observam-se os discursos emitidos no plenário da Câmara dos Deputados 

durante a tramitação do PL 5.938/2009, entre novembro de 2009 e março de 2010. Trata-se de 

um contexto de produção fechado, o que oferece um universo delimitado de intervenções com 

formato padrão. No âmbito da grande burguesia interna os documentos foram coletados nas 

páginas oficias das principais entidades patronais do empresariado que compõe a referida 

fração de classe – a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), a Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e o 

Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL). 

Esses documentos foram produzidos num contexto de produção aberto, não sendo do mesmo 
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tipo e encontrando-se em contextos e momentos distintos, compondo, assim, uma amostra não 

padronizada. 

Esses são, portanto, os indicadores que expressam o sentido das práticas políticas da 

burguesia interna, no âmbito da representação e no âmbito dos que são representados. Sobre 

esses documentos, a partir do método de análise de conteúdo, fora aplicada a técnica de 

análise de asserção avaliativa, em que atitudes são verificadas de acordo com a direção 

tomada frente a um par bipolar (BARDIN, 1977). No caso em questão o par corresponde à 

aprovação ou não aprovação do PL. 5.938/2009. A partir da posição indicada foram arrolados 

os principais argumentos que dão sustentação a uma ou a outra postura. A partir dos 

resultados obtidos na observação da representação na cena política e da movimentação da 

própria burguesia interna, faz-se uma comparação entre os representantes e os representados 

buscando observar se existe uma defasagem ou uma confluência entre as duas dimensões no 

que diz respeito ao estabelecimento do regime de partilha de produção. 

1.3 A estrutura expositiva  

A presente dissertação, no intuito de melhor apresentar a pesquisa realizada, está 

dividida em duas partes e quatro capítulos, além desta introdução e das considerações finais 

que a encerram. A primeira parte, intitulada O Governo Lula e o Petróleo no Brasil busca 

observar dois conjuntos temáticos de modo paralelo. O primeiro conjunto refere-se aos 

entendimentos sobre o Segundo Governo Lula, em que, no capítulo primeiro, são 

apresentadas as diferentes análises de conjuntura sobre o período, estabelecendo-se, 

justificadamente, uma delas como referencial teórico de procedimento. O segundo capítulo – 

O Petróleo, a Petrobrás e a Partilha – busca fazer uma reconstituição da exploração petrolífera 

no Brasil, contextualizando o leitor acerca das questões específicas que envolvem a produção 

petrolífera no País, o papel exercido pela Petrobrás e o significado político da instituição do 

regime de partilha de produção. 

Se a primeira parte tenta observar esses dois conjuntos temáticos de modo separado a 

partir de revisão bibliográfica, a parte dois busca observar a intersecção empírica desses dois 

conjuntos num tempo e num espaço determinado. Ou seja, a instituição do regime de partilha 

de produção no Segundo Governo Lula. Dessa forma, o capítulo terceiro, o primeiro da 

segunda parte, apresenta o posicionamento dos partidos políticos na cena política a partir da 

análise empírica da atuação parlamentar na Câmara dos Deputados diante do PL 5.938/2009. 

O quarto capítulo pretende reconstruir o posicionamento da burguesia interna sobre o regime 

de partilha a partir das posições emitidas pelas suas entidades corporativas. Por fim, nas 
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considerações finais, observar-se-á os resultados parciais obtidos em cada capítulo a fim de 

sustentar uma síntese sobre o processo observado. 
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2 A CONJUNTURA DO SEGUNDO GOVERNO LULA 

“Por consequência, no estudo dum processo 

complexo, em que há duas ou mais contradições, 

devemos fazer o máximo por determinar a 

contradição principal. Uma vez dominada a 

contradição principal, todos os problemas se 

resolvem facilmente.” 

Mao Tsé-Tung, Sobre a Contradição. 

O presente capítulo tem como objetivo principal apresentar uma caracterização 

consistente sobre a conjuntura do Segundo Governo Lula. Dessa maneira, delimita-se, assim, 

o tempo-espaço de pesquisa evidenciando-se, também, os elementos principais que o 

compõem. Tal operação é indispensável para o prosseguimento da exposição, pois se trata de 

indicar a articulação conceitual capaz de explicitar de modo mais preciso o referido período, 

ou seja, o contexto no qual o conflito distributivo sobre as rendas petrolíferas emerge como 

possibilidade de problema sociológico. 

Para o cumprimento do objetivo principal faz-se necessário observar a realização de 

dois objetivos parciais. Primeiro o de apresentar um panorama crítico das considerações 

produzidas pela academia brasileira sobre o período dos Governos Lula (2003-2006 e 2007-

2010), identificando as limitações de cada uma das perspectivas; e, segundo, o de oferecer 

alternativas conceituais capazes de superar aquelas limitações. Por meio de tais 

procedimentos pretende-se justificar o emprego da caracterização que fundamenta e orienta a 

realização desta pesquisa. 

No que se refere à estrutura expositiva o capítulo está organizado da seguinte 

maneira. No primeiro tópico apresenta-se a análise que se assenta na hipótese pós-neoliberal, 

do professor Emir Sader. No segundo tópico toma-se como objeto da exposição as 

perspectivas que – nas versões trotskista e gramscianas – caracterizam as duas gestões do 

Governo Lula como um governo de conciliação de classes. Posteriormente, observa-se a 

apreciação que entende aquele governo como um governo de arbitragem, de tipo bonapartista. 

Estando elencadas em cada um dos tópicos as críticas dirigidas às análises, parte-se, no tópico 

seguinte, para a exposição de alternativas conceituais para a análise do Governo Lula. Por 

fim, apresenta-se a caracterização que, utilizando desse quadro conceitual, melhor analisa a 

conjuntura do segundo Governo Lula (2007-2010) e constitui, portanto, o referencial pelo 

qual se procede, trata-se da perspectiva que observa as disputas entre as frações burguesas no 

interior do bloco no poder. 
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2.1 O Brasil pós-neoliberal 

A caracterização dos Governos Lula como exemplo de governos pós-neoliberais tem 

como principal formulador o professor Emir Sader (2013). Para o professor os governos 

encabeçados por Lula compõem um amplo processo continental de reação ao neoliberalismo. 

Tal processo constituir-se-ia pela ascensão dos Kirchner na Argentina, de Chávez na 

Venezuela, de Evo Morales na Bolívia, de Rafael Correa no Equador e da Frente Ampla no 

Uruguai. Os governos acima mencionados poderiam ser todos caracterizados como pós-

neoliberais, pois, entre outras características, priorizariam “as políticas sociais e não o ajuste 

fiscal”, “os processos de integração regional e os intercâmbios Sul-Sul e não os tratados de 

livre-comércio com os Estados Unidos” e “o papel do Estado como indutor do crescimento 

econômico e da distribuição de renda, em vez do Estado mínimo e da centralidade do 

mercado” (SADER, 2013, p.138). 

Considerando então o Governo de Lula como parte de um fenômeno continental de 

reação ao neoliberalismo, o autor entende a realização do pós-neoliberalismo brasileiro como 

consequência “da intuição e do pragmatismo de Lula como presidente” (SADER, 2013, 

p.139) que combinou as políticas voltadas à estabilização monetária com a indução do 

desenvolvimento econômico e a distribuição de renda. De acordo com Sader a astúcia 

pragmática de Lula conseguiu estabelecer uma ampla hegemonia pós-neoliberal assegurada 

pelo apoio popular manifesto no pleito da reeleição presidencial em 2006, o que robusteceu as 

aspirações pós-neoliberais consubstanciadas “pela decisão do governo de priorizar as políticas 

sociais e a reinserção internacional do Brasil” (SADER, 2013, p.141). 

A hipótese do sociólogo paulista traz pelo menos dois elementos apropriados. 

Primeiro, o autor reconhece que, embora aspectos importantes da política macroeconômica 

tenham se mantido, os governos Lula não representam uma simples continuidade em relação 

aos governos Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003). O segundo elemento que merece ser 

destacado como correto na apreciação da hipótese pós-neoliberal é a relação diferenciada que 

Lula manteve com os outros países da América do Sul, cujos governos também 

representavam uma novidade política em seus respectivos países e, portanto, poderiam ser 

agrupados como elementos de um processo continental. 

Embora seja possível destacar tais méritos na leitura de Sader, esses são ofuscados 

quando articulados com o conjunto de proposições que fundamentam a proposta do autor. Em 

primeiro lugar, Sader desconsidera a complexidade e a diversidade existente entre os 

chamados governos pós-neoliberais, tais como as diferenças entre as conjunturas internas, as 
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diferenças de composição social que ensejaram cada uma das vitórias eleitorais, as diferenças 

entre os tipos de oposição que enfrentavam e aquilo que vislumbravam como programa 

político e econômico. 

Uma análise mais matizada sobre os governos que Sader classifica como pós-

neoliberais pode ser verificada, por exemplo, na obra Neoliberalismo, 

Neodesenvolvimentismo e Socialismo, do economista argentino Cláudio Katz (2016). Nela, o 

autor desenvolve uma argumentação detalhada sobre os governos da região e sobre as 

diferentes possibilidades de conceitua-los, desde as experiências neodesenvolvimentistas, 

como Argentina e Brasil; até aquelas consideradas como sendo social-desenvolvimentismo 

com imaginário socialista, como os casos do Socialismo do Século XXI, na Venezuela, e do 

Socialismo Comunitário, na Bolívia. 

A outra crítica que pode ser feita a Sader refere-se às movimentações políticas dos 

grandes agrupamentos sociais que o autor ignora, tais como as classes, sobretudo aquelas que 

desempenham funções políticas dominantes. Ao reduzir os processos de construção de 

hegemonia às habilidades pragmáticas de um líder e a sua capacidade de obter sucesso 

eleitoral, o autor encobre a dinâmica subjacente dos processos eleitorais, tomando, assim, os 

embates da cena política como a única política existente. Desse modo, as proposições que o 

autor defende são incapazes de observar que a chancela popular das urnas corresponde ao 

momento do consenso ampliado, àquele que diz respeito à hegemonia ideológica perante as 

massas, eleitorais no caso do fenômeno Lula. No entanto, mais do que isso, é necessário 

observar também os processos de hegemonia política no interior do bloco no poder, o que, 

pelo próprio desenvolvimento dos acontecimentos políticos, tem se demonstrado como sendo 

o fator verdadeiramente decisivo. Portanto, mais do que uma teoria precisa sobre o caráter dos 

Governos Lula, a concepção de Sader manifesta-se como um exemplo patente de fetichismo 

do Estado
1
 (BOITO Jr, 2018), em que este é entendido como uma instituição livre e soberana 

da qual emana o poder político e cujo acesso é possibilitado exclusivamente pela conquista 

periódica do sufrágio popular. 

 

                                                           
1
 O conceito de fetichismo de Estado aparece também em Pierre Bourdieu, no entanto, nesse autor o 

conceito tem uma acepção diferente. O sociólogo francês mobiliza o termo fetichismo de Estado para 

caracterizar o processo de formação dos Estados-nacionais modernos que, de acordo com ele, foram produzidos 

pelas elites jurídicas instaladas nos centros burocráticos, as quais forjaram uma unidade linguística e cultural de 

povos e comunidades que habitavam um território determinado, assegurando, assim, a legitimação do poder de 

Estado. A tese do autor busca contrariar a perspectiva, muito difundida, de que o Estado é produto de uma 

unidade cultural ancestral e espontânea (BOURDIEU, 2014).  
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2.2 O Brasil da Conciliação de Classes 

2.2.1 A variante trotskista da conciliação de classes 

Tal como Emir Sader, os autores trotskistas da tese da conciliação destacam a 

importância das determinações externas para a explicação do fenômeno dos Governos Lula. 

No entanto, ao contrário de Sader, aqueles entendem a ascensão de Lula como uma reação ao 

processo regional
2
 de radicalização anti-neoliberal e não como um desdobramento nacional 

daquele processo. 

De acordo com Valério Arcary (2008; 2013) o Partido dos Trabalhadores foi, ao 

longo dos anos de 1990, progressivamente incorporado como oposição oficial desejável pela 

classe dominante, pois, como variante mais moderada das esquerdas diversas o partido 

cumpria um papel de desmobilização popular na medida em que consolidava sua hegemonia 

naquele campo do espectro político. Para o autor, essa posição conquistada pelo Partido dos 

Trabalhadores foi fundamental para que ao fim da década de 1990 o Brasil – ao contrário de 

Equador, Argentina, Venezuela e Bolívia – pudesse reformar o neoliberalismo de modo 

pacífico, pela via institucional e sem enfrentar um contexto interno de crise revolucionária. 

Na mesma linha de Arcary, Osvaldo Coggiola (2013) reforça a hipótese da 

conciliação destacando, respectivamente, a crise do Segundo Governo FHC, a ascensão 

eleitoral do Partido dos Trabalhadores nos pleitos municipais de 2000 e a situação 

revolucionária dos países vizinhos como indicadores que sinalizavam à burguesia a 

necessidade de uma nova estratégia de dominação, no caso, o estabelecimento de uma 

estratégia de conciliação de classe, designado na tradição trotskista pela categoria de governo 

de frente popular. Para o autor, a crise argentina de 2001 acelerou esse processo fazendo com 

que o empresariado brasileiro se aproximasse da candidatura petista. O compromisso com o 

imperialismo foi selado com o aval do então candidato Lula ao pacote de empréstimos 

oferecidos pelo FMI em setembro de 2002, fazendo, assim, que o FMI estabelecesse “de fato 

as bases do programa de governo para os quatro anos de mandato do PT” (COGGIOLA, 

2013, p.13). 

A tese trotskista da conciliação assevera, em suma, que o PT burocratizou e 

apassivou o conjunto dos movimentos populares e sociais, sobretudo o movimento sindical, 

garantindo a estabilidade do regime político num momento de crise e desgaste das políticas 

neoliberais mais radicais, proporcionando-lhes uma sobrevida. Isso teria sido possível pelo 

                                                           
2
 O termo regional designa o subcontinente latino-americano. 
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alinhamento de Lula ao imperialismo estadunidense, pois aquele teria servido como 

“interlocutor do governo norte-americano para os governos venezuelano, boliviano e 

equatoriano” constituindo-se, assim, como uma “influência moderadora sobre Chávez, Evo 

Morales e Correa” (ARCARY, 2013, p.4). 

A leitura trotskista sobre o caráter dos Governos Lula avança em relação à leitura 

pós-neoliberal quando observa a complexidade dos processos de ascensão de novos governos 

na América Latina entre o final dos anos de 1990 e o começo dos anos 2000. Entretanto, as 

suas duas hipóteses basilares não se confirmam à luz dos acontecimentos observados, seja 

sobre o alinhamento automático de Lula com a política estadunidense para a América Latina; 

ou sobre o caráter absolutamente desmobilizador dos governos Lula sobre a classe 

trabalhadora. 

Sobre a primeira hipótese adverte-se que as pesquisas têm indicado justamente o 

contrário, pois, uma das marcas mais importantes do Brasil de Lula foi a alteração do padrão 

de “submissão passiva” frente ao imperialismo norte-americano para uma posição de 

“subordinação conflitiva” (BERRINGER, 2014). Essa nova postura pode ser observada, entre 

outras medidas, pela desativação do projeto Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), 

pela priorização de políticas de integração regional com a América Latina, pela criação do 

Fundo dos BRICS
3
 e pelo estreitamento das relações com esses países (tanto os da América 

Latina quanto os membros dos BRICS). Todas essas medidas, antes de representarem a 

intervenção terceirizada de Washington na América Latina moderando ou desestabilizando as 

novas experiências de governo, acabaram, na verdade, fortalecendo e garantindo maior 

estabilidade às experiências dos governos de Hugo Chávez, na Venezuela; de Néstor e 

Cristina Kirchner, na Argentina; de Evo Morales, na Bolívia; e de Rafael Correa, no Equador. 

Sobre a última hipótese, salienta-se que, embora as cúpulas sindicais possam ter 

moderado as suas bandeiras políticas mais gerais, o movimento sindical como um todo 

avançou em suas conquistas reivindicativas tendo “logrado aumentos salariais e ampliação de 

benefícios na grande maioria dos acordos coletivos graças às greves por categorias” (BOITO 

Jr, 2018, p.205), ao contrário do que ocorria na década anterior quando a maior parte das 

greves tinha um caráter meramente defensivo, ou seja, contra a retirada de direitos e 

benefícios. Dessa maneira, a tese do apassivamento pode ser considerada como imprecisa, 

                                                           
3
 A sigla BRICS refere-se ao bloco de cooperação econômica constituído por Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul. 
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pois o período Lula demonstrou-se com sendo mais favorável às conquistas do movimento 

sindical do que o período dos governos que o antecederam. 

2.2.2 As versões gramscianas da conciliação de classes 

Dentre todas as vertentes e tradições teóricas expostas neste capítulo, aquela cujas 

análises remetem aos conceitos de Antônio Gramsci é, muito provavelmente, a que comporta 

maior variedade de versões. Dessa maneira, inexistindo uma versão que contemple a 

diversidade das análises no interior da vertente gramsciana, optou-se por apresentar as três 

principais variantes dessa versão da tese da conciliação de classes, que são as seguintes: a tese 

da hegemonia às avessas, de Francisco de Oliveira; a tese da revolução passiva à brasileira, de 

Ruy Braga; e a tese da hegemonia da pequena política, de Carlos Nelson Coutinho. 

A leitura de Francisco de Oliveira (2010) é bastante simples e direta, embora, 

pretenda-se, com razão, inovadora, pois, inverte uma relação conceitual clássica. Para o autor, 

Lula e o PT, ambos com origem nas classes populares, ao chegarem ao executivo federal 

optaram por transmitir a falsa ideia de que todos os privilégios de classe teriam sido abolidos. 

Dessa maneira, a questão social brasileira teria sido despolitizada pelo presidente operário, 

ganhando um status meramente administrativo. Portanto, agora, poderia ser superada pela 

aplicação correta de recursos em políticas públicas eficientes. Nas palavras de Oliveira,  

Chegando ao poder, o PT e Lula criaram o Bolsa Família, que é uma espécie de 

derrota do apartheid. Mais ainda: ao elegermos Lula, parecia ter sido borrado para 

sempre o preconceito de classe e destruídas as barreiras da desigualdade. Ao elevar-

se à condição de condottiere e de mito, como as recentes eleições parecem 

comprovar, Lula despolitiza a questão da pobreza e da desigualdade. Ele as 

transforma em problemas de administração, derrota o suposto representante das 

burguesias – o PSDB, o que é inteiramente falso – e funcionaliza a pobreza. Esta, 

assim, poderia ser trabalhada no capitalismo contemporâneo como uma questão 

administrativa (OLIVEIRA, 2010, p. 24-25). 

Nesse sentido, ostentando a insígnia de representante do povo, Lula teria conseguido 

amarrar em torno de si um grande acordo entre dominantes e dominados. Desse modo, as 

cúpulas sindicais, pactuadas com o grande capital, exerceriam a “direção moral” da sociedade 

com a condição de não avançar sobre os interesses da exploração capitalista. É nesse sentido 

que o processo de hegemonia se inverte, pois “não são mais os dominados que consentem em 

sua própria exploração; são os dominantes – os capitalistas e o capital, explicite-se – que 

consentem em ser politicamente conduzidos pelos dominados” (OLIVEIRA, 2010, p.27), pois 

essa seria uma condição sine qua non para que o programa neoliberal dos Governos FHC 

pudesse ser mantido nos marcos da estabilidade política e institucional. 
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A tese da revolução passiva à brasileira, de Ruy Braga, não apenas corrobora com a 

perspectiva de Francisco de Oliveira como a radicaliza. Assim, os Governos Lula não 

cumpririam apenas um papel de apassivador passivo diante dos desajustes do neoliberalismo 

brasileiro, mas cumpririam também um papel importante no sentido de possibilitar uma 

radicalização neoliberal, executando um programa de reformas e transformações que os 

governos anteriores foram incapazes de aplicar devido a sua incapacidade de organizar o 

consenso. Ruy Braga (2010; 2012), partindo de um estofo teórico regulacionista, defende que 

durante a transição democrática o Brasil transitou, com ênfase nos anos de 1990, de um 

regime de acumulação despótico com características fordistas para um regime de acumulação 

pós-fordista periférico marcado pela “terceirização empresarial, a privatização neoliberal e a 

financeirização do trabalho” (BRAGA, 2012, p.27). Essa mudança de regime de acumulação 

não foi acompanhada por um modo de regulação com condições de consolidar a transição ao 

novo regime e garantir a sua reprodução, o que lhe conferia uma alta carga de instabilidade. 

O conceito de revolução passiva – caracterizada como uma revolução-restauração em 

que prevalece o momento da restauração – seria preciso, de acordo com Braga, para 

caracterizar os Governos Lula, pois esses expressariam uma transição para um novo modo de 

regulação que fosse capaz de assegurar a conservação do regime de acumulação vigente, o 

pós-fordismo periférico. Esse novo modo de regulação consistiria em organizar o 

consentimento ativo das cúpulas sindicais e o consentimento passivo das grandes massas não 

sindicalizadas e precarizadas. O primeiro tipo de consentimento organizar-se-ia pela 

incorporação dos dirigentes sindicais aos aparelhos de Estado e pela expansão da 

administração sindical dos fundos de pensão; enquanto o consentimento passivo, por sua vez, 

seria alcançado por medidas como o 

Bolsa Família, a ampliação do sistema universitário federal com o patrocínio das 

cotas, o impulso na direção da “reformalização” do mercado de trabalho, a política 

de reajuste do salário mínimo acima da inflação, a retomada dos investimentos em 

infraestrutura ou, mais recentemente, o incentivo ao consumo de massas por meio do 

crédito consignado (BRAGA, 2010, p.13). 

Contrário à hipótese da revolução passiva à brasileira, Carlos Nelson Coutinho 

(2010), em Hegemonia da pequena política, considera que não existe uma incorporação 

significativa das pressões “dos de baixo” que oriente a classe dominante num caminho de 

inovação política capaz de estabelecer condições para outras mudanças, o que ele considera o 

âmago do conceito esboçado por Gramsci. Discordando então da hipótese da revolução 

passiva, Coutinho aposta na tese do fenômeno Lula como expressão de hegemonia da 

pequena política. Ou seja, quando a visão de mundo de uma classe, no caso a burguesia, é 



32 
 

incorporada pelo senso-comum como uma natureza inevitável. Nesse caso, a disputa entre 

visões amplas – projetos sociais completos, valores de fundo – são ignorados pelo debate 

político, sendo esse hegemonizado pelas diferentes maneiras, cada vez mais estreitas, de 

“administração do existente” (COUTINHO, 2010, p.32). 

O Governo Lula, hegemonizado pela visão de mundo burguesa, seria um governo 

que procederia somente pela pequena política e, portanto, não poderia ser agente de uma 

revolução passiva, tal como no exemplo paradigmático do Risorgimento, em que as classes do 

velho regime em decomposição incorporam os valores das classes em ascensão no sentido de 

reproduzir-se como classes dominantes na sociedade nova que emerge. Para Coutinho, no 

período Lula não há luta entre valores ou entre visões de mundo, não há nova sociedade à 

vista, mas, pelo contrário, um processo em que o momento do novo está totalmente submetido 

pelo momento da restauração. Nesse sentido, Carlos Nelson Coutinho recupera o conceito de 

contrarreforma para caracterizar o governo Lula, pois, as políticas de tal governo 

representariam, na verdade, um processo de reabilitação do liberalismo clássico que antecedeu 

as concessões observadas pelo período do fordismo e do Estado de Bem-Estar, período no 

qual se observou, de acordo com o autor, uma autêntica Revolução Passiva. 

Concluída a exposição das diferentes versões da compreensão gramsciana sobre o 

período Lula, cabe destacar agora os pontos mais frágeis de cada uma delas. Seguindo a 

ordem de aparecimento de cada uma das variantes, destaca-se, primeiramente, que a versão da 

hegemonia às avessas, defendida por Francisco de Oliveira, incorre em dois equívocos 

principais. Primeiro, o autor aposta, tal como a versão trotskista, numa continuidade da 

política dos governos Lula em relação ao período FHC, o que já se mostrou, em argumentação 

anterior, como sendo problemático. O segundo ponto a ser destacado refere-se ao tratamento 

do fenômeno de ocupação do Estado por lideranças oriundas do movimento sindical e popular 

como algo quase inédito, comparável somente ao que teria ocorrida na África do Sul pós-

apartheid. Embora a inversão das funções desempenhadas pelos termos dominação-

consentimento seja, de fato, aparentemente nova em termos puramente conceituais, ao 

contrário do que preconiza Oliveira, o fenômeno e a problemática da disjunção entre classes 

que dominam e classes que governam não é recente no debate sobre o Estado capitalista. Já 

“em 1902, Karl Kautsky observava que a classe capitalista domina, mas não governa” 

(MILIBAND, 1972, p.74). Desde então, diferentes pesquisadores realizaram importantes 

desenvolvimentos teóricos sobre o referido fenômeno, de tal forma que, inclusive, pondera-se 

que o mesmo não constitui uma anomalia, mas uma característica estrutural do Estado 
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Capitalista, um tipo de Estado caracterizado por ser formalmente aberto à participação de 

membros oriundos de todas as classes (SAES, 1993; 1985; BOITO Jr, 2007; 

MARTUSCELLI, 2018; POULANTZAS, 1977). 

No que tange à análise regulacionista, de Ruy Braga, essa peca pelo excesso de 

formalismo, que tem como consequência a desconsideração de disputas políticas mais 

complexas, tanto no que se refere à manifestação do capital e do trabalho em categoriais mais 

ricas em determinações, as de capitalistas e de trabalhadores, que não são reflexos unívocos 

do capital em geral e do trabalho em geral e, portanto, não são reféns de sua posição 

econômica; quanto de outras cadeias de contradições que se agrupam e transcendam esse 

padrão de relação. Braga estabelece um padrão de reprodução da relação capital e trabalho e 

deriva disso às regulações necessárias capazes de reproduzi-lo, como se o estabelecimento de 

um modo de regulação fosse consequência lógica, necessária e inexorável de um regime de 

acumulação. Nessa perspectiva a análise das movimentações concretas das classes e das 

frações de classe quase que desaparece, restando somente as necessidades de manutenção 

fatalista do padrão econômico formal. 

Na terceira versão da conciliação de classes, Coutinho faz uma observação 

interessante sobre a hegemonia da pequena política nos governos Lula, mas essa não 

consegue transpassar os limites de uma observação meramente descritiva. Carlos Nelson 

Coutinho trata a hegemonia dos assuntos administrativos como se fosse uma opção voluntária 

e superestrutural das direções, excessivamente integradas à maquinas pública e sem interesse 

nenhum em transcender o atual estado de coisas. Coutinho desconsidera assim, uma série de 

condições objetivas de correlação de forças que estabelecem as fronteiras das práticas 

políticas possíveis. Não se quer afirmar aqui que os Governos Lula não reforçaram o status 

hegemônico da pequena política, mas tal hegemonia parece responder a uma conjuntura mais 

ampla e, também, à própria estrutura do Estado capitalista que, dificilmente, vai absorver e 

fomentar as grandes disputas que envolvem, inclusive, a sua desaparição. Antes pelo 

contrário, é próprio do Estado absorver e fomentar as disputas administrativas e desacreditar 

e, em certos casos, criminalizar, as ambições e movimentações da grande política. 

 Desconsiderando as especificidades expostas acima, pode-se resumir a tese do 

governo de conciliação de classes do seguinte modo. Num quadro de crise dos governos 

neoliberais, o Estado brasileiro incorporou os quadros dirigentes dos movimentos sindical e 

popular com o intuito de apassivá-los pela operação de um pacto policlassista, garantindo, 

assim, a reprodução da dominação burguesa e a manutenção das instituições da República. 
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Além das críticas expostas a cada uma das variantes da tese da conciliação observa-

se como crítica geral à unidade dessa tese a dificuldade de distinguir especificidades que 

justifiquem a relevância científica de tal caracterização, afinal, quais os governos não 

conciliam e não pactuam classes? (MARINGONI, 2017; MARTUSCELLI, 2018). Como 

observa Martuscelli (2018), a hipótese da conciliação de classes tem um caráter mais 

destacado de denúncia política à postura recuada do Governo Lula em relação ao que se 

esperava dele do que, de fato, um caráter de análise pormenorizada das movimentações das 

diferentes classes e frações em sua relação com o Estado e o governo. 

2.3 O Brasil do governo de arbitragem 

Uma das mais celebradas teses sobre o período Lula é aquela que identifica o 

fenômeno do lulismo como sendo um bonapartismo. O principal formulador dessa perspectiva 

é o cientista político André Singer (2012), para quem o lulismo constitui um fenômeno 

nascido de um realinhamento eleitoral ocorrido nas eleições presidenciais de 2006. 

De acordo com Singer, o referido processo eleitoral marcou um afastamento 

significativo dos setores da classe média do candidato do PT, ao passo que, de maneira 

inédita, o candidato petista teria logrado o apoio massivo do subproletariado, uma massa 

numericamente representativa de trabalhadores precarizados, subempregados e empobrecidos 

sem condições de organizar-se como força política autônoma, mas que, pelo seu tamanho, tem 

condições de decidir os resultados dos pleitos eleitorais.  Essa classe, ao aspirar amenizar sua 

situação de pobreza, caracterizar-se-ia por uma ideologia política de tipo conservador, pois, 

almejaria integrar-se no proletariado existente, ou seja, nas relações sociais de produção que 

predominam na formação social brasileira. Desse modo, recusariam os discursos radicais que 

ameaçam a estabilidade política e que, pela sua concepção de classe, prejudicariam ou 

retardariam o seu acesso aos direitos trabalhistas, ao crédito, ao consumo, etc. 

O Governo Lula, ao aplicar o programa do subproletariado, teria capturado essa 

massa eleitoral, conquistando, com isso, uma autonomia em relação às classes fundamentais 

do capitalismo brasileiro e seus respectivos programas econômicos e políticos. Dessa maneira, 

a partir de 2007, o segundo Governo Lula teria sido marcado por uma postura ziguezagueante, 

constituída pela arbitragem entre aquelas classes fundamentais, o que teria causado, inclusive, 

uma aproximação do capital industrial com o proletariado, forjando uma coalização 

produtivista que fizesse frente à chamada coalizão rentista encabeçada pelo capital financeiro. 
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O programa do subproletariado aplicado pelo governo poderia ser caracterizado 

como um reformismo fraco na medida em que visava à diminuição da extrema pobreza e das 

desigualdades regionais pela integração dessa massa “excluída” no proletariado tradicional. 

Por essa via não necessariamente tocar-se-ia na propriedade e na renda dos grandes 

capitalistas, apenas expandir-se-ia as condições de empregabilidade e consumo. A 

consequência social desse processo de integração seria a criação de condições favoráveis à 

luta do proletariado tradicional que não mais estaria ameaçado pela pressão da miséria e do 

desemprego. A classe que seria desfavorecida pelo desparecimento do subproletariado não 

seria a dos grandes capitalistas, mas a classe média que, pela melhoria das condições 

materiais de existência do subproletariado – cada vez menor – observaria uma elevação dos 

custos de reprodução da força de trabalho vinculados aos serviços tipicamente consumidos 

por ela. 

A leitura de conjuntura estabelecida por Singer é muito bem fundamentada e 

justificada, sendo sua hipótese do realinhamento eleitoral ocorrido em 2006 confirmada por 

dados empíricos consistentes. Entretanto, embora seja uma perspectiva interessante, essa 

carrega consigo algumas imprecisões conceituais que desafiam a validade da caracterização 

sobre o período, a de que se trataria de um governo de arbitragem
4
. 

Uma primeira crítica que vai de encontro à perspectiva da arbitragem diz respeito à 

contradição na definição de subproletariado e a função política que essa fração de classe teria 

desempenhado na referida conjuntura. Se uma das características substanciais daquela classe é 

a incapacidade de organização, ou seja, a sua ausência na cena política como fração 

autônoma, poderia essa mesma classe estabelecer um programa político e, ainda por cima, ter 

condições de arbitrar sobre as classes fundamentais? (BOITO Jr, 2018). 

Vale ressaltar que a arbitragem que caracterizou a postura do governo de Luís 

Bonaparte estabeleceu-se com um golpe de Estado contra as recém-nascidas instituições 

republicanas, as quais não lograram organizar a hegemonia de uma das frações das classes 

dominantes sobre as outras (MARX, 2008). Desse modo, a arbitragem instituiu-se contra a 

anarquia institucional e pela consolidação da hegemonia de toda a burguesia como classe 

politicamente dominante a despeito dos interesses particulares e contraditórios de cada fração. 

                                                           
4
 A crítica centra-se aqui, principalmente, à aplicação, para o período Lula, da noção de “governo de 

arbitragem”, o qual seria caracterizado por um grau tão acentuado de autonomia em relação às classes 

dominantes que o programa aplicado teria uma origem estranha a essas classes. Outra crítica possível é aquela 

que se volta à definição do conceito de bonapartismo, a qual pode ser encontrada em Boito Jr (2018), para quem 

o bonapartismo seria um tipo de fetichismo do Estado, especificamente, o fetichismo do Estado de ordem, 

portanto, uma definição inadequada para o período Lula.  
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O normal funcionamento das instituições republicanas (burguesas) durante o período Lula e, 

sobretudo, o respeito às eleições periódicas e o seus resultados, com ênfase no parlamento, 

advoga contra a tese da arbitragem, pois, não constitui um indicativo de crise de hegemonia 

no interior do bloco no poder que justifique um governo de tipo bonapartista, o qual 

asseguraria a hegemonia de toda a burguesia pela supressão de suas instituições típicas. 

Outra questão importante é a desconsideração de como se distribui/concentra poder 

nas formações sociais (MARTUSCELI, 2018; BOITO Jr, 2018).  Para Singer (2012) o poder 

parece ser uma questão meramente eleitoral e que, além disso, se suspende no processo 

eleitoral para voltar a fazer parte da equação após a resolução do pleito. Com tal convicção 

nos processos eleitorais, Singer acaba caindo no mesmo erro de Sader, que é o de reduzir a 

hegemonia política à hegemonia eleitoral. A própria dinâmica dos processos políticos tem 

ratificado que hegemonia eleitoral possui um significado importante, mas não constitui o seu 

fator principal. O processo acelerado de decomposição do governo petista a partir do 

momento em que setores importantes da burguesia interna desembarcaram do governo mostra 

que a luta eleitoral não só já se dá em condições de desequilíbrio, como vencê-la não é 

sinônimo de governar, pois a hegemonia no interior do bloco no poder cumpre um papel 

determinante. Dessa maneira, se a questão do poder estivesse reduzida à questão eleitoral, tal 

como na leitura de Singer – em que do peso eleitoral do subproletariado deriva-se o controle 

sobre o aparelho de Estado e a aplicação do seu programa – o estabelecimento de governos 

burgueses seria, em consequência da sua insignificância demográfica, inviável. 

2.4 Conjuntura, bloco no poder e sistemas de fracionamento 

Nas seções anteriores foi apresentado um panorama geral das diferentes 

caracterizações sobre os governos Lula destacando-se as principais limitações de cada uma 

delas. Observando o conjunto de tais limitações e negligenciando àquelas que, como já 

indicado, não tem confirmação empírica, ressaltam-se dois problemas teóricos de fundo nas 

teorias abordadas. 

O primeiro dos problemas é o fetichismo de Estado, o qual consiste em atribuir ao 

aparelho de Estado a qualidade de fonte autônoma de poder, como se esse não respondesse a 

uma correlação entre forças sociais diversas (BOITO Jr, 2018, p.126). Essa insuficiência 

teórica que oculta a dinâmica dos processos políticos aparece em Sader de modo explícito 

quando esse reduz a explicação da dinâmica política do período às qualidades do chefe do 

executivo. Em Singer, a presença do fetichismo do Estado se dá de modo implícito, pois, 

embora evoque a dinâmica das classes como chave explicativa, o autor indica a importância 
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eleitoral do subproletariado como elemento suficiente para justificar o processo de arbitragem 

sobre as classes fundamentais, como se o poder político emanasse única e exclusivamente de 

vitórias eleitorais. Tal insuficiência teórica se vence por meio de uma teoria da conjuntura. 

O segundo problema de fundo, presente nas diferentes versões da tese da conciliação 

de classe, refere-se à combinação de dois elementos: o economicismo e o voluntarismo. O 

economicismo refere-se à relevância explicativa transcendental atribuída à contradição 

capital-trabalho, cuja dinâmica determinaria toda e qualquer conjuntura, desse modo, o 

governo Lula emergiria como sendo resultado de uma estratégia política de toda a burguesia 

voltada para conter a ascensão do proletariado. O elemento voluntarista manifesta-se pela 

compreensão de que tal contradição não teria se desenvolvido com vantagem para o polo do 

trabalho devido à postura das direções partidárias que optaram pelo caminho da conciliação, 

como se a própria estrutura social objetiva não oferecesse resistências. Essa perspectiva 

aparece na tradição trotskista sob a fórmula da “burocratização das direções” e no léxico 

gramsciano como “transformismo de grupos radicais inteiros”. Tais lacunas teóricas podem 

ser reconsideradas de modo mais satisfatório a partir das teorias do bloco no poder e das 

frações burguesas. 

2.4.1 O fetichismo de Estado e a teoria da análise de conjuntura 

O conceito de conjuntura refere-se a um tempo num espaço, esse espaço é o objeto 

concreto-real do materialismo histórico, as formações sociais, definidas como unidades 

singulares que se distinguem pela combinação específica dos modos de produção e suas 

instâncias constitutivas. Em outras construções teóricas é o que comumente se nomeia pelo 

impreciso termo de “sociedade”. No materialismo histórico o desígnio “sociedade” é 

substituído pelo conceito de formação social, pois aquele remete a um plano 

monodimensional, que toma como premissa teórica verdadeira os efeitos ideológicos 

produzidos pela estrutura jurídico-política do Estado: o efeito de isolamento, que equaliza os 

agentes que ocupam posições desiguais na produção como sujeitos de direito; e o efeito de 

representação da unidade, que reúne os agentes equalizados pelo efeito de isolamento na 

condição de cidadãos membros de uma mesma comunidade, um Estado-nacional, portanto, 

uma “sociedade”. 

A formação social, por sua vez, remete a amarração específica dos modos de 

produção levando em consideração a amarração específica de suas instâncias e dos elementos 

que as caracterizam. Dessa maneira é possível tomar a formação social como “uma rica 

totalidade de determinações e relações diversas” (MARX, 2008, p.258), que os conceitos 
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vazios encerrados em modelos planos, tais como os de “atores, agentes e sujeitos”, são 

incapazes de abarcar. 

Com a formação social descobrem-se então uma variedade de agrupamentos sociais 

especificados pela combinação de múltiplos determinantes, tais como: a) as classes sociais, 

que são agrupamentos caracterizados pela presença pertinente nos níveis político e ideológico 

a partir da posição ocupada nas relações de produção; b) as frações de classe que, nos marcos 

da sua unidade geral de classe, emergem no âmbito da disputa particular no político; c) as 

categorias sociais, ou seja, agrupamentos que se diferenciam determinantemente pela relação 

estabelecida em outros níveis que não o econômico, tal como a burocracia, no caso da sua 

posição privilegiada no político; ou os intelectuais, no caso da sua posição privilegiada no 

ideológico; e d) as camadas sociais, grupos constituídos pela combinação específica de 

determinados modos de produção em uma determinada formação social, como o caso da 

aristocracia operária. 

Todos esses grupos podem, além disso, também ser considerados de acordo com 

papel que desempenham nas lutas políticas. Assim aparecem as classes dominantes, 

caracterizadas por serem organizadas e representadas no Estado constituído. Aparece a classe 

hegemônica, que é o vértice de unidade entre as classes dominantes na constituição do bloco 

no poder. Aparecem as classes-apoio, que são incapazes de organizar-se de modo autônomo e, 

mobilizadas desde fora por meio das próprias estruturas do Estado, fortalecem passivamente 

projetos de outras classes. Aparecem as classes reinantes, aquelas cujos partidos ocupam 

lugares privilegiados na cena política. Aparecem as classes detentoras, àquelas onde são 

recrutados os políticos profissionais e a burocracia. Enfim, uma série de outras determinações 

especificadas pela própria tipicidade como os modos de produção se combinam em cada 

formação social (POULANTZAS, 1977). 

O conceito de conjuntura, por sua vez, remete à presença, à vigência e à emergência 

da formação social num dado momento. Nas palavras de Poulantzas é o “lugar privilegiado 

onde se reflete a individualidade histórica sempre singular de uma formação, é a situação 

concreta da luta política de classe” (POULANTZAS, 1977, p.91). Tomando por referência a 

famosa sentença na qual Marx declara que os “homens fazem a sua própria história, mas não a 

fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com 

que se defrontam diretamente” (MARX, 2008, p. 19), pode-se caracterizar a conjuntura, 

justamente, como o quadro de circunstâncias com o qual os homens se defrontam diretamente, 
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assim, a história invariavelmente só pode ser vivida nas conjunturas e transformada por meio 

das conjunturas. 

Considerando, no entanto, a importância do conceito de conjuntura para a localização 

e operação do objeto da presente pesquisa, buscar-se-á a construção de uma definição mais 

precisa para o conceito. Nesse sentido faz-se necessário desagregar o conceito de conjuntura 

nos elementos mais simples que o compõem. O primeiro desses elementos é o acontecimento.  

De acordo com Herbert de Souza, ao considerar uma conjuntura é necessário distinguir os 

fatos dos acontecimentos, pois: 

existem ocorrências que se constituem em acontecimentos tais como greves gerais, 

eleições presidenciais (principalmente se são diretas...), golpes militares, catástrofes, 

descobertas científicas de grande alcance. Estas ocorrências por sua dimensão e seus 

efeitos afetam o destino e a vida de milhões de pessoas, da sociedade em seu 

conjunto (SOUZA, 1984, p.10) 

A partir dessa distinção entre fato e acontecimento, define-se o acontecimento como 

qualquer fato cujas repercussões sejam pertinentes para o modo como se reproduz uma 

formação social. Portanto, uma conjuntura é um ciclo de acontecimentos que expressam uma 

tendência no modo como se reproduz uma formação social, atribuindo, assim, sentido a um 

período dessa formação.  

Tomando por consideração os acontecimentos políticos, conclui-se que esses não são 

capazes de produzir-se senão por meio da ação de forças sociais politicamente ativas. 

Portanto, a análise da conjuntura envolve a definição do conceito de forças sociais, cuja 

correlação de forças produz a tendência dos acontecimentos numa conjuntura determinada. As 

forças sociais são entendidas, assim, como diferentes conjuntos compostos pelos elementos 

politicamente ativos das diferentes camadas, categorias, classes e frações que constituem uma 

formação social.  

Se as forças sociais reúnem-se e distinguem-se por serem politicamente ativas, isto é, 

pela ação política, isto é, pela prática política, cabe definir esse tipo de prática. Define-se, 

então, como prática política aquela prática que tem como matéria-prima a conjuntura e por 

produto a influencia na ação do Estado, estrutura jurídico-política definida pela função de 

organizar a dominação de uma classe sobre as outras.  A prática política é o que especifica e 

reúne os elementos dos diferentes agrupamentos sociais como força social. As forças sociais 

distinguem-se entre si pelos objetivos dessa prática política, ou seja, pelo programa político 

que as mobilizam. Assim, uma força social pode ser definida como uma unidade heterogênea 
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de elementos politicamente ativos de diferentes classes, frações, camadas e categorias 

mobilizadas por um programa político. 

Ao considerar as forças sociais é, portanto, fundamental fazer duas observações, a 

composição das forças sociais, ou seja, os agrupamentos sociais mobilizados; e a disposição 

desses agrupamentos, ou seja, a função que cumprem no modo como se agrupam. Na primeira 

observação reaparecem os conceitos de classe, fração, categoria e camada. Na segunda, 

aparecem os conceitos de: aliança política, que reúne as forças sociais organizadas de modo 

independente, estabelecendo um programa mínimo comum (BOITO Jr, 2012); frente política, 

que se diferencia da aliança por não envolver um acordo explícito entre as forças sociais 

envolvidas, mas uma convergência em que algumas das forças sociais podem ser 

instrumentalizadas sem mesmo saber que participam da frente (BOITO Jr, 2012); força 

dirigente, que define os objetivos estratégicos da frente; força principal, que é determinante 

para realização dos objetivos estabelecidos; e classe-apoio, já definida mais acima. 

Até aqui a anatomia do conceito de conjuntura revelou os seus três elementos 

constitutivos: a) os acontecimentos; b) a correlação de forças sociais que produzem os 

acontecimentos; e c) a correlação de classes, frações, camadas e categorias no interior das 

forças sociais, definindo, com isso, tanto o objetivo da força social, como os meios que essa 

força tem a disposição. Essa complexa amarração entre os diferentes tipos de elementos da 

conjuntura não é autoevidente, mas antes uma estrutura subterrânea cuja dinâmica manifesta-

se como fenômeno na cena política, onde os homens, supostamente destituídos de interesses e 

movidos exclusivamente por convicções e valores, constituem correntes de opinião e, no 

sentido de realizar suas convicções acerca do interesse geral da nação e do povo, debatem 

ideias tentando convencer uns aos outros a votar de determinado modo nos processos 

deliberativos. Essa concepção idílica dos processos políticos que produzem os acontecimentos 

não constitui, para o materialismo histórico, uma realidade última, mas uma “realidade 

superficial como um véu que desempenha uma função particular, qual seja, a função de 

ocultar a realidade profunda” (BOITO Jr, 2007, p.137).  Portanto, 

a análise política marxista das sociedades capitalistas só começa quando, e somente 

quando, o analista evidencia os laços complexos que unem a cena política aos 

interesses econômicos e aos conflitos de classe. Praticar análise política designando 

os agentes presentes na cena política pelos nomes e objetivos que eles próprios se 

dão é permanecer na superfície enganosa do fenômeno (BOITO Jr, p. 140, 2007). 

Dentre os grandes trabalhos de análise política que pretenderam desvendar a 

dinâmica subjacente da cena política, sobressaem-se os conhecidos textos históricos de Karl 

Marx, dentre os quais se destaca O Dezoito do Brumário de Luís Bonaparte (MARX, 2008). 
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Nesse texto o autor alemão propõe um exame da conjuntura de constituição, crise e dissolução 

da II República Francesa, cujo fim fora marcado pela ascensão de Luís Bonaparte ao poder e, 

a posterior, proclamação do II Império. Embora Marx não tenha deixado um instrumental 

sistematizado para uma análise de conjuntura que transcenda os limites da cena política, 

desses textos é possível derivar indicações gerais que aparecem ali em estado prático. O 

professor Armando Boito Jr (2007), numa espécie de leitura sintomal
5
 do Dezoito do 

Brumário procura indicar os principais vínculos estabelecidos por Marx no processo de 

análise da referida conjuntura. Basicamente Boito indica que Marx identificou uma série de 

coerências em diferentes níveis de práticas, buscando vincular as classes, as frações e as 

camadas aos partidos e tendências e os seus grupos parlamentares. Os principais indicadores 

desses vínculos seriam as plataformas políticas defendidas pelos grupos parlamentares que, 

apresentando-as como interesse geral do povo francês, representavam efetivamente os 

interesses das diferentes camadas, frações e classes organizadas em forças sociais, 

representadas, por sua vez, pelos partidos e grupos parlamentares. 

Nas considerações acerca do conceito de conjuntura observara-se que essa tem um 

meio de manifestação cuja característica principal é ocultar a estrutura e a dinâmica 

substantiva da própria conjuntura, anunciando a si (o meio de manifestação) como sendo a 

realidade última, autorreferente e dotada de vida própria, a cena política. O equívoco do 

fetichismo de Estado é tomar a cena política como dinâmica única e determinante, 

desconsiderando a dinâmica das forças sociais que lhe dão vida. A teoria da conjuntura é a 

superação teórica dessa limitação, pois evidencia as relações estabelecidas entre os grupos 

sociais especificados na formação social. 

2.4.2 Economicismo, voluntarismo, bloco no poder e as frações burguesas 

Na tentativa de definir de modo um pouco mais preciso o conceito de conjuntura, 

esse foi definido na seção anterior como “um ciclo de acontecimentos que expressa uma 

tendência no modo como se reproduz uma formação social, atribuindo, assim, sentido a um 

período dessa formação”. Tal definição está de acordo com os objetivos daquela seção, no 

entanto, para ensejar a exposição da presente subseção o conceito precisa ser qualitativamente 

                                                           
5
 Leitura sintomal refere-se a um procedimento de estudo aplicado por Althusser para ler as obras de 

Marx. Em suma, considera-se que os textos não propriamente teóricos carregam em estado aplicado uma teoria 

que pode ser desvendada por um tipo de leitura que compreenda o texto, justamente, como sintoma da teoria, que 

presente em estado prático não se encontra em estado teórico-sistemático. Ou seja, trata-se de uma leitura ativa e 

sistematizante. 



42 
 

tipificado. Portanto, distingue-se o conceito de conjuntura em dois subtipos: as conjunturas de 

transição e as conjunturas de reprodução. 

As conjunturas de transição remetem a períodos excepcionais de crise da dominância 

de um modo de produção no interior de uma formação social abrindo, assim, uma janela 

histórica pela qual se torna possível transitar para dominância de um novo modo de produção. 

Como bem define Martuscelli, tais conjunturas constituem 

situações históricas marcadas pela não correspondência entre forças produtivas e 

relações de produção; pela defasagem entre as estruturas sociais; pela existência da 

luta de classes no sentido forte do termo, ou seja, no sentido de que as classes 

colocam-se em confronto pela preservação ou mudança da dominância de um 

determinado modo de produção; pela existência de uma crise política que se 

caracteriza como crise revolucionária e coloca como possibilidade histórica a 

substituição da velha classe dominante por uma nova – nesse caso, é o bloco no 

poder como um todo que se encontra em crise, o que abre espaço para a disputa pela 

hegemonia entre as forças sociais da antiga e da nova forma de sociabilidade. Em 

síntese, a crise revolucionária no capitalismo corresponde a um fenômeno histórico 

que faz com que os efeitos ideológicos das estruturas deixem de condicionar as 

práticas das classes sociais (MARTUSCELLI, 2018, p.105). 

Esse tipo de conjuntura excepcional é o teatro de operações da história, onde classes 

antagônicas travam as batalhas mais decisivas pela consolidação da sua hegemonia. São a 

conjunturas desse tipo que Marx, ao tratar da sucessão de largos períodos históricos, refere-se 

quando assevera que “as lutas de classes são o motor da história”. Vale salientar que, nesse 

caso, tanto o termo “luta de classes” quanto o termo “história” adquirem um significado 

restrito. Portanto, nem toda a luta política pode ser considerada luta de classes e nem toda 

sucessão temporal de acontecimentos pode ser considerada história, trata-se, pontualmente, de 

conjunturas ímpares de desajuste nos processos de reprodução da dominância de um modo de 

produção em determinada formação social. 

O outro tipo de conjuntura, consideravelmente mais trivial, são as chamadas 

conjunturas de reprodução. Em que não está em jogo a dominância de um modo de produção 

em determinada formação social, mas uma série de outras questões, tais como a distribuição 

do excedente, por exemplo. O tipo de conjuntura de 

reprodução social designa a situação histórica marcada pela correspondência entre 

forças produtivas e relações de produção, pelo condicionamento recíproco das 

estruturas sociais, pela existência de uma luta de classes no sentido fraco do termo – 

isto é, a luta de classes assume a feição de um conflito distributivo funcional à 

reprodução social, ou seja, ainda que haja mudanças nas relações no seio das classes 

dominantes e entre classes dominantes e dominadas, essas mudanças ocorrem sem 

colocar em risco a dominação de classe vigente. Nesse sentido, a disputa pela 

hegemonia política é uma disputa travada fundamentalmente entre as classes e 

frações dominantes e as crises políticas existem como crises positivas para as classes 

dominantes, o bloco no poder em vigor, não assumindo, assim, nenhum papel 

antissistêmico ou antiestrutural (MARTUSCELLI, 2018, p.106). 
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Portanto, uma correta análise de conjuntura pressupõe observar a diferença entre os 

seus dois diferentes tipos, pois, somente dessa maneira o analista pode distinguir na dinâmica 

da luta política aquelas contradições que cumprem um papel explicativo principal e aquelas 

que, também fundamentais ao resultado final da equação, entram como elementos 

secundários. É nesse ponto que a hipótese da conciliação falha, pois, ao não distinguir as 

conjunturas de reprodução das conjunturas de transição, acaba essencializando como 

contradição principal um tipo de contradição que raramente assume tal protagonismo nas, 

mais frequentes, conjunturas de reprodução. 

Nesses casos verifica-se uma verdadeira luta contra os fatos para a justificação das 

hipóteses, pois, mesmo que o proletariado não se imponha nas lutas políticas como força 

social determinante e que a dinâmica dos acontecimentos aponte para embates que envolvam 

outros interesses e classes, a análise continua voltada para a contradição que na conjuntura 

específica apresenta-se como secundária (o problema economicista). Por tal equívoco, classe-

apoio passa cumprir o papel de classe dirigente; a pequena-política, que é típica de tais 

conjunturas, passa a ser resultado da escolha racional dos chefes (o problema voluntarista); e 

toda a dinâmica da cena política é justificada pela necessidade de apassivamento da classe 

operária, como se uma insurreição estivesse à vista. 

Se a existência das classes politicamente dominantes é um consenso, há de se 

considerar, necessariamente, que essas classes se diferenciam das classes politicamente 

dominadas e que, nas conjunturas de reprodução dessa relação, as movimentações das classes 

dominantes tem uma maior relevância explicativa devido à relação privilegiada que essas 

mantêm com as instituições estatais. Desse modo, formula-se o conceito de bloco no poder, 

que expressa a unidade desigual das classes e frações dominantes em sua relação com o 

Estado. Ao contrário das conjunturas de transição, nas conjunturas de reprodução o foco de 

observação principal não pode ser a contradição capital-trabalho, mas as contradições entre as 

classes e frações dominantes no interior do bloco no poder, pois, são essas contradições que 

são refletidas de modo principal e determinante nas dinâmicas estatais, sobredeterminando as 

outras contradições presentes nas formações sociais. Tal como adverte Décio Saes, 

a situação revolucionária é um estado excepcional, e não corriqueiro, das 

coletividades cindidas em classes sociais antagônicas. Quando tal situação não se 

delineia, impõe-se que o cientista político volte sua atenção para outro tipo de ação 

de classe, distinto da ação revolucionária das classes exploradas: a ação das classes 

exploradoras, com vistas a participar, juntamente com os funcionários do Estado, do 

processo de implementação da política de Estado. Neste caso, o cientista político 

está observando a relação entre o corpo de funcionários e os membros da classe 
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exploradora no âmbito específico do processo de definição/execução da política de 

Estado (SAES, 1993, p.21). 

Assim, entra como questão principal para análise das conjunturas de reprodução uma 

teoria sobre os conflitos internos das classes dominantes. Pois, mais do que o óbvio momento 

de unidade política pela manutenção da dominação sobre os subalternos, é fundamental 

observar as lutas internas pela direção da dominação, ou seja, pela direção do processo de 

reprodução das classes dominantes, as quais não se equivalem. Nesse sentido é fundamental 

uma teoria sobre as contradições entre os diferentes setores das classes dominantes nas 

formações sociais capitalistas, uma teoria das frações burguesas. 

Sobre os sistemas de fracionamento da burguesia, cabe destacar a multiplicidade de 

possibilidades, as quais podem ou não se efetivar como motores dinamizadores das lutas 

políticas. É nesse sentido que se faz necessário distinguir as frações puras, ou seja, 

agrupamentos das classes dominantes que compartilham determinadas posições objetivas; das 

frações autônomas, que de fato emergem como força social mobilizada e realizada, não 

apenas potenciais (FARIAS, 2009). 

O primeiro sistema de fracionamento que aqui se destaca está relacionado com as 

funções do ciclo de reprodução do capital, cujo processo constitui-se por três momentos 

complementares e contraditórios (SAES, 2014). O primeiro momento corresponde à função 

monetária, que é o comércio de dinheiro realizado pelo capital bancário; o segundo momento 

corresponde à função produtiva, que se refere à produção de mercadorias, realizada pelo 

capital industrial; e o terceiro momento reporta-se à função mercantil, que diz respeito ao 

comércio das mercadorias, realizado pelo capital comercial. Salienta-se que o capital 

financeiro não se confunde com o capital bancário, sendo aquele definido pela fusão do 

capital industrial com o capital bancário sob a dominância de um deles, nesse sentido o capital 

financeiro pode emergir como fração autônoma sem perder de vista suas contradições internas 

ou pode ser atravessado desde fora por diferentes sistemas de fracionamento. 

Um segundo sistema de fracionamento diz respeito à “burguesia do espaço nacional na 

sua relação com o capital estrangeiro” (FARIAS, 2009, p.87). Tal sistema de fracionamento 

remonta três posturas básicas. A da burguesia compradora, que ocupa a posição de extrema 

integração e associação com o capital estrangeiro, constituindo-se como um representante 

interno dos interesses daquele capital
6
. A referida postura geralmente é assumida pelas frações 

                                                           
6
 O termo compradora para designar essa postura de identificação com o capital internacional remonta a 

um período em que havia um entrecruzamento muito forte entre essa postura e as atividades econômicas 

vinculadas ao comércio de exportação e importação. Com o processo de reestruturação produtiva dos anos de 
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do capital bancário e comercial vinculados à exportação e importação e raramente assumidas 

por capitais vinculados à indústria e a expansão do mercado interno. A postura que 

corresponde a uma antípoda da burguesia compradora é a da burguesia nacional, cuja 

organização tende a se realizar pelo entrecruzamento com frações vinculadas ao capital 

industrial e ao mercado interno, as quais desenvolvem uma conduta de contradição aberta 

com os interesses do capital estrangeiro. Entre os dois extremos localiza-se a burguesia 

interna, cuja postura é marcada pela ambiguidade em relação ao capital externo, pois, ao 

mesmo tempo que o seu desenvolvimento vincula-se ao desenvolvimento do capital externo, 

aquele se dá de modo contraditório, pois, a burguesia interna almeja melhorar as condições de 

competição e associação com aquele capital, pleiteando, assim, políticas que possibilitem a 

realização dessas ambições, sobretudo no que diz respeito a sua presença nos mercados 

estrangeiros. Do ponto de vista ideológico, é uma fração extremamente frágil, marcada por 

uma dinâmica pendular, a qual tende a inviabilizar a sua reprodução como classe hegemônica 

no interior do bloco no poder por um período alargado (MARTUSCELLI, 2018). De acordo 

com Martuscelli: 

Dois fatores parecem, portanto, explicar o deslocamento das burguesias internas nos 

países de capitalismo dependente para a formação de uma frente política com os 

interesses mais alinhados ao imperialismo: o medo da emergência de uma pujante 

burguesia de Estado e os resultados de uma política de natureza mais expansionista, 

que podem tornar a luta dos trabalhadores menos vulnerável nos conflitos 

distributivistas (MARTUSCELLI, 2018b, p.69). 

A burguesia de Estado acima referida vincula-se à distinção entre capital público e 

capital privado, podendo emergir como fração autônoma a partir de uma unificação ideológica 

específica entre um aparelho partidário, um corpo organizacional intermediário e o corpo 

técnico-administrativo de empresas públicas que desempenham funções típicas do capital 

(MUTTI & SEGGATTI, 1979). Nesse caso, “a burguesia de Estado deve manifestar uma 

estratégia econômica, uma linha de comportamento-produtivo minimamente coerente e 

decifrável, mesmo que não necessariamente diferente daquela da burguesia privada” (MUTTI 

& SEGGATTI, 1979, p.20). 

Entre outros tipos de fracionamentos possíveis podem ser destacados, ainda, os 

seguintes, o fracionamento regional, vinculado à origem central ou periférica do capital no 

território nacional; o fracionamento por posição ocupada no mercado, ou seja, se constitui 

capital monopolista ou não; e o fracionamento de escala do capital, que pode ser pequeno, 

                                                                                                                                                                                     
1970 e o desenvolvimento de novos processos de integração entre o capital periférico e imperialista o termo 

compradora pode ser substituído pelo de burguesia associada, que designa a mesma postura, mas não enclausura 

os portadores dessa conduta nas atividades puramente mercantis, pois isso já não corresponde necessariamente à 

realidade, embora seja um entrecruzamento provável (MARTUSCELLI, 2009).  
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médio ou grande. Desse modo, verifica-se que os diferentes sistemas de fracionamento se 

constituem com possibilidades diversas de combinação que podem ou não se realizar como 

fração autônoma. A constatação da existência dessas frações deve ser feita sempre se levando 

em consideração o caráter singular das conjunturas. Portanto, sendo as possibilidades de 

fracionamento diversas, cabe ao investigador, partindo das diversas possibilidades e 

formulações, identificar na conjuntura em questão aquela contradição que assume o caráter de 

contradição principal reunindo e arrastando consigo uma série de contradições secundárias na 

disputa pela hegemonia do bloco no poder cujo reflexo pode ser percebido nas políticas 

aplicadas ou negligenciadas pelo Estado. 

No que tange à relação entre o bloco no poder com os aparelhos de Estado destaca-se 

que tal relação pode se dar pela presença direta ou não direta dos membros das classes e 

frações dominantes nos aparelhos estatais. A ocupação desses aparelhos por membros 

exógenos às classes dominantes tende a indicar um maior grau de autonomia relativa do 

Estado perante os interesses específicos de uma fração aumentando, com isso, a probabilidade 

“de o aparelho de Estado conceder benefícios às classes e frações subordinadas, a fim de obter 

a legitimação da ordem” (FARIAS, 2009, p.94). Ressalva-se, no entanto, que essa ausência 

aumenta a probabilidade e, portanto, não constitui uma determinação mecânica inexorável, 

pois, as instituições estatais podem estar ocupadas por membros oriundos de classes ou 

categorias sociais que, embora não participem do bloco no poder, sejam extremamente 

identificadas do ponto de vista ideológico com uma das frações dominantes. 

Verificou-se até aqui, a superação do fetichismo de Estado pela teoria da conjuntura, a 

qual demonstrou que a produção dos acontecimentos políticos se dá pela movimentação dos 

grupos diversos que compõem determinada formação social. A teoria do bloco no poder e das 

frações burguesas, por seu turno, demonstrou que as movimentações dos grupos diversos não 

são nem equivalentes e nem transcendentes em sua importância, ou seja, a dinâmica política 

das classes dominantes tem um potencial explicativo diferenciado nas conjunturas de 

reprodução devido à própria condição de dominância política que exercem, sendo suas 

contradições internas pontos de partida para a emergência de frações autônomas, que só se 

efetivam por práticas políticas capazes de articulá-las e não são reflexos automáticos dessa 

condição potencial. De tais correções teóricas, pretende-se voltar, agora, ao período dos 

governos Lula buscando expor uma caracterização que carregue consigo os acúmulos teóricos 

apresentados. 
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2.5 O Brasil da frente neodesenvolvimentista 

Sobre as conjunturas recentes da formação social brasileira, um diagnóstico que 

aparece em autores de distintas tradições teóricas e atravessa um período de tempo bastante 

significativo é aquele que indica uma divisão no interior da burguesia brasileira. 

Considerando, então, esses dois elementos, a diversidade teórica e a permanência temporal, 

somados à similaridade das caracterizações, toma-se esse fenômeno como um dado da 

realidade nacional. 

O sociólogo Herbert de Souza (1984), por exemplo, ao tomar como objeto de análise 

a conjuntura de transição da ditadura militar ao regime democrático, define a classe 

dominante brasileira como estando dividida em duas correntes, “os liberais internacionalistas: 

setores dissidentes do PDS que ajudaram a constituir a transnacionalização da sociedade 

brasileira nos períodos Castelo, Geisel e Figueiredo” e os liberais nacional-reformistas: 

“lideranças de oposição ao regime anterior que expressam aspirações da classe média e das 

grandes massas marginalizadas” (SOUZA, 1984, p.40). De acordo com o autor 

As duas correntes têm em comum o objetivo de institucionalizar o regime liberal-

democrático, que garanta o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Os liberais 

internacionalistas acentuam a identificação e compatibilidade entre o nosso 

desenvolvimento e a dinâmica do capitalismo mundial (a ordem mundial é benéfica 

à ordem nacional). Os liberais nacional-reformistas colocam ênfase na necessidade 

de atender mais à dinâmica do mercado interno e às necessidades de reformas 

estruturais que integrem no país real os milhões de marginalizados (a ordem mundial 

não é necessariamente benéfica à ordem nacional); (SOUZA, 1984, p. 40 - 41). 

As duas correntes destacadas por Souza, embora com programas divergentes, 

aceitariam o princípio de alternância de poder pela disputa democrática, resolvendo por esses 

meios suas contradições. Essas diferenças programáticas se restringiriam, sobretudo, ao plano 

da política econômica. De um lado, os liberais internacionalistas defenderiam um programa 

composto pelos seguintes pontos: “a) pagar a dívida externa; b) combater a inflação, reduzir 

os gastos públicos e combater a corrupção; c) desestatizar a economia; e d) acabar com todas 

as restrições a atuação do capital transnacional” (SOUZA, 1984, p.42). Do outro lado, os 

liberais nacional-reformistas defenderiam um programa que passasse por:  

a) condicionar o pagamento da dívida externa à não aplicação de uma política 

recessiva sob imposição do FMI; b) combater a inflação sem achatar os salários; c) 

democratizar a gestão econômica sem sacrificar empresas públicas; e d) rever as 

estratégias de desenvolvimento de forma a dar prioridade a empresa nacional, ao 

mercado interno, à criação de empregos e ao combate à miséria (SOUZA, 1984, p. 

42). 

O diagnóstico de Herbert de Souza na conjuntura de transição ao regime democrático 

é semelhante àquele estabelecido por Basílio Sallum Jr que, ao analisar a conjuntura dos anos 
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de 1990, observa uma divisão entre os intelectuais formuladores da política econômica do 

Governo FHC. De um lado estaria a corrente denominada por ele de neoliberal doutrinária, 

que apostava na 

estabilização rápida dos preços por meio das seguintes medidas complementares: a) 

manutenção do câmbio sobrevalorizado frente ao dólar e outras moedas, de forma a 

estabilizar os preços internos e pressioná-los para baixo pelo estímulo à 

concorrência derivada do barateamento das importações; b) preservação e, se 

possível, ampliação, da “abertura comercial” para reforçar o papel do câmbio 

apreciado na redução dos preços das importações; c) o barateamento das divisas e a 

abertura comercial permitiriam a renovação rápida do parque industrial instalado e 

maior competitividade nas exportações; d) política de juros altos, tanto para atrair 

capital estrangeiro - que mantivesse um bom nível de reservas cambiais e 

financiasse o déficit nas transações do Brasil com o exterior, como para reduzir o 

nível de atividade econômica interna – evitando assim que o crescimento das 

importações provocasse maior desequilíbrio nas contas externas; e) realização de um 

ajuste fiscal progressivo, de médio prazo, baseado na recuperação da carga 

tributária, no controle progressivo de gastos públicos e em reformas estruturais 

(previdência, administrativa e tributária) que equilibrassem “em definitivo” as 

contas públicas; f) não oferecer estímulos diretos à atividades econômicas 

específicas, o que significa condenar as políticas industriais setoriais e, quando 

muito, permitir estímulos horizontais à atividade econômica – exportações, 

pequenas empresas, etc.; devendo o Estado concentrar-se na preservação da 

concorrência, através da regulação e fiscalização das atividades produtivas, 

principalmente dos serviços públicos (mas não estatais) (SALLUM Jr., 1999, p. 33). 

Frente a esse neoliberalismo doutrinário, formara-se um grupo de intelectuais 

dissidentes, definidos por Sallum Jr como liberal-desenvolvimentistas, os quais resgatariam o 

antigo desenvolvimentismo, agora, sob a supremacia neoliberal, em que “também dá-se 

prioridade à estabilização monetária, mas a urgência com que ela é perseguida aparece 

condicionada aos efeitos potenciais destrutivos que as políticas anti-inflacionárias ocasionarão 

no sistema produtivo” (SALLUM Jr., 1999, p.35). 

Se Sallum Jr. buscou observar o processo de cisão ideológica entre grupos de 

intelectuais dirigentes na conjuntura neoliberal dos anos de 1990, esse processo também foi 

observado, na mesma conjuntura, por Boschi e Diniz, entre setores do empresariado 

(BOSCHI e DINIZ, 2003). De acordo com os autores as divergências no empresariado se 

deveram a dois fatores, o primeiro de ordem econômica, vinculado à reestruturação produtiva, 

à abertura econômica e ao sacrífico do crescimento em nome da estabilidade; e o segundo, 

relativo à presença empresarial no âmbito político, pois, referia-se à desconsideração da 

estrutura de representação oficial corporativa por meio das federações empresariais. O 

governo FHC seria um governo excessivamente fechado em sua tecnocracia, excluindo dos 

processos de decisão uma parte do empresariado que estava historicamente acostumada a 

intervir por aqueles meios. Em suma, pode-se dizer que enquanto uma parte do empresariado 

integrou-se ao processo de abertura econômica mediante associação, compras e fusões e 
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adequou-se aos novos mecanismos de influência, tais como o lobby; outra parte inseriu-se 

nesse processo de maneira diferenciada, observando a política neoliberal como uma ameaça, 

pois a 

abertura indiscriminada, juros altos e sobrevalorização da moeda teriam criado um 

ambiente muito favorável aos interesses financeiros em detrimento dos interesses 

industriais, privilegiando ainda o capital estrangeiro em detrimento do doméstico, o 

que também teve implicações negativas para o conjunto da economia ao gerar 

estagnação e altas taxas de desemprego (DINIZ e BOSCHI, 2003, p.25). 

Essa conjuntura crítica para determinados setores empresariais acirrou a cisão no 

interior da burguesia e de suas representações, possibilitando, assim, uma mudança 

progressiva na correlação entre as forças sociais em questão e, por conseguinte, na própria 

conjuntura. Tal modificação ensejou a superação da conjuntura neoliberal ortodoxa dos anos 

1990 e inaugurou um novo ciclo de acontecimentos. Esse novo ciclo de acontecimentos 

começa a esboçar-se com a vitória da chapa encabeçada por Luiz Ignácio Lula da Silva e José 

Alencar nas eleições presidenciais de 2002, alcançando maturidade e vigor no segundo 

mandato, iniciado em 2007. 

Ao realizar a análise dessa última conjuntura, a do Segundo Governo Lula, Armando 

Boito Jr (2012) mobiliza o instrumental teórico do materialismo histórico, sobretudo, o 

arcabouço poulantziano, cujos conceitos foram esboçados na seção anterior. Nesse sentido, 

diferentemente das análises já citadas, Boito pode definir mais precisamente no que de fato 

consiste essa cisão no interior da burguesia brasileira que, de acordo com ele, constitui duas 

frações principais: a burguesia interna e a burguesia associada
7
. O autor frisa que ambas as 

frações correspondem a grandes empresas com elevado grau de poder econômico, atuando 

não raramente como monopólios ou oligopólios, logo, a transferência da hegemonia política 

de uma dessas frações para outra não acarretaria em mudanças substancialmente diferentes na 

política econômica e social ou em rupturas institucionais no Estado e no regime político, ao 

contrário do que ocorreu “em 1930, quando o grande capital cafeeiro foi apeado da 

hegemonia no Estado, ou em 1964, quando a velha burguesia nacional e a frente populista 

foram derrotadas” (BOITO Jr., 2012, p. 74). O que distinguiria efetivamente a burguesia 

interna da burguesia associada seria a sua postura frente ao capital estrangeiro, pois, enquanto 

esta trabalharia na perspectiva de expandir a influência do capital externo no sentido de, com 

isso, ampliar também seus ganhos e influência, aquela manteria uma postura ambígua em 

                                                           
7
 Embora a definição sobre a postura da fração associada não mude na obra de Boito Jr (os artigos 

produzidos entre 2007 e 2017 reunidos na obra Reforma e Crise Política no Brasil), o autor usa de modo 

indiferenciado distintas nomenclaturas para caracterizar a mesma fração, tais como burguesia compradora, 

burguesia associada, burguesia integrada ou burguesia internacionalizada. Neste trabalho, para fins de unicidade 

conceitual, utilizar-se-á somente o termo burguesia associada. 
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relação ao capital externo, pois embora possa associar-se a ele, entende o mesmo como um 

concorrente, muitas vezes desproporcional, no mercado interno e nos mercados regionais 

onde possa vir a atuar. Desse modo a fração da burguesia interna procura, por meio da ação 

estatal, impor limites e controles sobre a expansão do capital externo. Armando Boito aponta 

que foi durante a conjuntura de implementação do neoliberalismo que essas frações se 

constituíram, pois a burguesia associada seria efeito dos 

Grupos financeiros nacionais [que] beneficiaram-se com a política de juros elevados 

e de liberdade para entrada e saída de capitais, empresas nacionais que se associaram 

a grupos estrangeiros para participar de leilões de empresas estatais, empresas 

comerciais ligadas à importação, os grupos empresariais das áreas de saúde e de 

educação, uma parte dos setores internacionalizados da indústria local (BOITO Jr., 

2012, p.75.76). 

Por outro lado, a burguesia interna seria o efeito de outro setor do empresariado que 

encarou a abertura comercial como uma ameaça concorrencial no, antes quase exclusivo, 

mercado interno, sendo formada assim pelos  

grandes industriais brasileiros que junto com o agronegócio, formam o segmento 

mais importante da grande burguesia interna, [e que] mantinham uma relação 

contraditória com o programa neoliberal. Apoiavam, como toda a burguesia, a 

política social do neoliberalismo: desindexação dos salários, desregulamentação das 

relações de trabalho, redução e corte nos direitos sociais – nas áreas de saúde 

pública, de previdência pública e de educação. Porém, relutavam em aceitar ou 

mesmo se opunham a aspectos importantes da política econômica neoliberal: 

rejeitavam a politica de abertura comercial, que ameaçava o mercado cativo que o 

desenvolvimentismo criara para a indústria local, e procuravam manter posições de 

força que tinham conquistado no capitalismo brasileiro e que eram ameaçadas pelas 

reformas neoliberais (BOITO Jr., 2012, p.76). 

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, a fração hegemônica no interior do 

bloco no poder era, de acordo com o autor, a fração da burguesia associada, a qual se fazia 

representar na cena política pela aliança parlamentar entre o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) e o Partido da Frente Liberal (PFL), que logrou aplicar o programa 

neoliberal com êxito, a despeito das contrariedades impostas pela burguesia interna. 

A burguesia interna, por seu turno, se unificaria pela concorrência contra o capital 

internacional e – com intuito de melhorar a sua posição no interior do bloco no poder e 

oferecer alguma resistência às medidas da fração neoliberalizante – teria se aproximado do 

movimento operário e popular em expansão, formando com ele uma frente política, a 

chamada frente neodesenvolvimentista, organizada na cena política pela representação do 

Partido dos Trabalhadores (PT). 

A arquitetura dessa frente estaria desenhada, naquele contexto conjuntural, do seguinte 

modo. A força dirigente seria a burguesia interna com o seu projeto neodesenvolvimentista, 
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enquanto o movimento operário e popular estaria servindo como força principal. Esse 

descompasso entre força principal e força dirigente constituiu uma instabilidade na referida 

frente política, porém, mesmo assim, tal frente conseguiu impor uma série de medidas 

econômicas importantes para a burguesia interna, tais como 

A desativação a frio da Alca, a diplomacia e a política de comércio exterior visando 

à conquista de novos mercados no hemisfério sul, o fortalecimento das relações da 

economia brasileira com as economias sul-americanas, o congelamento do programa 

de privatização, o fortalecimento econômico e político das empresas estatais 

remanescentes e o novo papel do BNDES na formação de poderosas empresas 

brasileiras nos mais diferentes segmentos da economia (BOITO Jr., 2012, p.81). 

O objetivo da frente dirigida pela burguesia interna seria, portanto, a aplicação do 

programa econômico neodesenvolvimentista, que tem como fundamento básico o 

fortalecimento dessa fração burguesa mediante a associação com o Estado. Entre os pontos 

fundamentais desse programa destacam-se as políticas de ativação da demanda interna, o 

financiamento público de grandes empresas nacionais e de grandes obras de infraestrutura, 

uma política externa de apoio à expansão do capital nacional e medidas anticíclicas para 

contenção ou retardamento de crises (BOITO Jr, 2018). O referido programa não ambiciona a 

superação do modelo neoliberal, trata-se de “um conjunto de medidas que configuram uma 

estratégia de desenvolvimento capitalista mais ou menos coerente” (BOITO Jr, 2018, p. 265) 

que se desenvolve nos marcos de uma configuração mais ampla, estável e duradoura, o 

modelo econômico neoliberal. 

 Desde sua formação, a frente neodesenvolvimentista apresentava destacados pontos 

de fissura, tanto no interior da própria burguesia interna como entre a burguesia interna e o 

movimento operário e popular. Três seriam as contradições que oporiam os setores da 

burguesia interna. A primeira seria a contradição entre a grande indústria e o sistema bancário 

nacional, pois embora ambos se unifiquem em torno do protecionismo frente ao capital 

estrangeiro, entram em contradição em relação “a taxa básica de juros elevada, que aumenta o 

gasto público, dificultando a expansão e melhoria dos serviços de infraestrutura”; e a 

“liberdade dos bancos para fixarem o spread bancário, aumentando os custos do tomador de 

empréstimo” (BOITO Jr, 2012, p.100). Até aquele momento a medida governamental que 

servia como “o algodão entre os cristais” era o aumento do orçamento do BNDES e a 

“multiplicação dos programas de crédito subsidiado para a grande indústria e para o 

agronegócio” (BOITO Jr, 2012, p.100). A segunda contradição se referiria à relação da grande 

indústria com o agronegócio, pois o objetivo fundamental deste último setor consistiria na 

facilitação da entrada dos seus produtos nos mercados dos EUA e da Europa, os quais exigem 
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como contrapartida, a abertura do mercado interno aos manufaturados estrangeiros, o que 

contraria os interesses dos industriais. A terceira das contradições, por fim, seria a contradição 

entre capital público e capital privado. Ou seja, até que ponto o Estado deveria fortalecer e 

estender a atuação de empresas públicas nacionais ou apostar na construção de grandes 

empresas privadas.  

Para além dessas três contradições principais no seio da burguesia interna, Boito 

menciona duas grandes contradições entre a burguesia interna e o movimento operário- 

popular que comprometem a estabilidade da frente política. A primeira dessas contradições 

envolve um posicionamento referente ao gasto público, pois, de acordo com o autor 

A grande burguesia interna reluta em aceitar as pequenas concessões que o Governo 

Lula exige dela, para que seja possível manter a própria frente. Os grandes 

empresários querem: juros mais baixos, investimento estatal em infraestrutura, 

proteção alfandegária, BNDES a seu serviço, diplomacia empresarial e outras 

benesses, mas rejeitam a contratação de novos funcionários, reajustes para o 

funcionalismo, reajuste do salário mínimo, o gasto da previdência, etc. (BOITO Jr, 

2012,  p.102). 

A questão agrária seria o outro ponto de conflito, pois não seria possível para o 

Governo manter boa relação política com o agronegócio e fazer uma reforma agrária ampla. A 

medida governamental para atenuar essa contradição foi a expansão do crédito para 

agricultura familiar, ou seja, para os camponeses com terra, ignorando uma outra base do 

movimento camponês, a qual é formada por aqueles que ainda não foram assentados, os 

camponeses mais pobres. 

A análise de Armando Boito Jr sobre a conjuntura do Segundo Governo Lula é aquela 

que sistematiza teoricamente as impressões acerca do fenômeno de cisão no interior da 

burguesa brasileira, que em Herbert de Souza aparecia sob o impreciso termo de “correntes”; 

que em Sallum Jr aparece apenas como discordância teórica entre os intelectuais do Governo 

FHC; e em Diniz e Boschi como setores do empresariado mais ou menos satisfeitos. Com a 

mobilização do aparato conceitual do materialismo histórico, Boito Jr pode transpassar a cena 

política, identificando as forças sociais ocultadas pelas siglas partidárias, sua composição e o 

seu modo de articulação. 

Passando então para o quadro conjuntural de constituição do fracionamento principal 

que conformou a burguesia brasileira naquele período considera-se que a burguesia interna 

constituiu-se ideologicamente por um programa neodesenvolvimentista; cujo vetor político 

principal fora a frente neodesenvolvimentista, representada na cena política pelo Partido dos 

Trabalhadores; que organizava, unificava e representava os interesses desses setores 
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empresariais que mantinham uma relação ambígua com a livre presença do capital externo no 

país. A fração burguesa associada, por sua vez, constituiu-se ideologicamente por um 

programa neoliberal ortodoxo; tendo sua presença organizada na cena política por meio da 

aliança parlamentar PSDB-DEM, que representa e organiza aqueles setores do empresariado 

que percebem como favorável aos seus próprios interesses a presença sem restrições do 

capital externo. De um lado a burguesia interna dirigia na referida conjuntura as forças sociais 

neodesenvolvimentistas, organizadas sob a forma de frente política, na qual a força principal 

constituía-se pela classe trabalhadora organizada e o conjunto de outros setores populares. 

Essa frente teria ainda como classe-apoio os trabalhadores da massa marginal (proletariado 

pauperizado e precarizado) cujo consentimento organizava-se pela relação de tipo populista 

estabelecida, sobretudo, com o chefe do executivo, o Presidente Lula. A burguesia associada, 

por seu turno, dirigia as forças sociais neoliberais, organizadas, sobretudo, pela aliança 

parlamentar PSDB-DEM. Isolada do ponto de vista social, as forças neoliberais, marcam 

presença, no entanto, em centros de poder decisivos, tais como as instituições financeiras, a 

partes decisivas da burocracia, como o judiciário, e os principais aparelhos de comunicação de 

massa, pelos quais é organizada a partir de fora a classe-média, cuja função política é de 

classe-apoio. Essa classe-apoio é mobilizada pela disseminação da ideologia da corrupção 

(BOITO Jr, 2017) que, além de estabelecer como alvo de ataque a burguesia interna 

(caracterizada pela associação Capital-Estado), é especialmente eficiente para mobilizar 

aquela classe-apoio, pois 

A classe social que mantém uma relação unívoca e preferencial com a bandeira da 

luta contra corrupção, percebida como mal absoluto da sociedade (capitalista), é a 

classe média. É o mal absoluto para o qual a classe média prescreve o remédio da 

reforma jurídica e moral. Tal postura provém da condição econômica e da ideologia 

meritocrática que caracterizam essa classe social. A crítica da classe média à 

organização social capitalista baseia-se na aspiração do reconhecimento do chamado 

critério do mérito individual (BOITO Jr., 2017, p. 17). 

Soma-se a esse quadro o fato do Presidente da República ser um torneiro mecânico 

sem instrução acadêmica, o que constitui um verdadeiro insulto para os portadores da 

ideologia meritocrática, os quais concebem o trabalho manual como o castigo merecido dos 

incompetentes. 

Toda essa dinâmica pela hegemonia do bloco no poder atravessou o sistema de 

instituições estatais, sendo algumas dessas instituições capturadas pela burguesia associada e 

outras pela burguesia interna. Exemplos de instituições mobilizadas pelos interesses da 

burguesia associada seriam os setores estratégicos do Judiciário, da Polícia Federal e o 

Ministério Público Federal. A burguesia interna, por sua vez, teria capturado as grandes 
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empresas estatais como Banco do Brasil, o BNDES e a Petrobrás. O modo como aquelas 

instituições foram mobilizadas contra essas últimas no processo de destituição da Presidente 

Dilma Rousseff são indicadores significativos dessa caracterização (BOITO Jr, 2018). 

Nesse quadro, então, é possível indicar como contradição principal da conjuntura do 

Segundo Governo Lula o conflito distributivo de classes (BOITO Jr, 2018), que opõe pelo 

aspecto principal da contradição principal a burguesia interna e a burguesia associada; e como 

aspecto secundário as ambições por uma melhor repartição do excedente por parte do campo 

sindical e popular e dos trabalhadores da massa marginal, cuja polarização se desenvolvia 

também com a classe média. 

Neste capítulo foi apresentada a conjuntura política na qual se insere o 

acontecimento de interesse deste trabalho, o estabelecimento do regime de partilha de 

produção para a exploração do pré-sal, assegurado pela aprovação da Lei nº 12.351/2010 

(BRASIL, 2010). Portanto, foi possível delimitar a partir de uma imagem panorâmica do 

referido período o contexto de produção do acontecimento em questão. 

Lograda essa primeira contextualização, impõe-se como objetivo do capítulo 

seguinte uma segunda contextualização, agora, referente à atividade petrolífera no Brasil. A 

realização desse objetivo cumpre a função de lançar luz sobre o significado histórico, 

econômico e político da descoberta do pré-sal e da instituição do regime de partilha. 
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3 O PETRÓLEO, A PETROBRÁS E A PARTILHA 

O presente capítulo, com o objetivo de identificar os sentidos do regime de partilha, 

está dividido em seis seções. Na primeira seção apresenta-se um panorama geral acerca do 

estabelecimento da indústria petrolífera no mundo. Posteriormente, a seção número dois tem 

como propósito a apresentação do processo de inserção do Brasil nessa indústria, que 

culminou na fundação da Petrobrás. A terceira seção trata do período em que a referida 

empresa operava suas atividades sob o regime de monopólio, quando passou por um 

acentuado processo de conglomeração e capacitação técnica. Na quarta seção busca-se 

observar a quebra do regime de monopólio e a instituição do novo marco regulatório, já na 

década de 1990. A penúltima parte, a quinta, pretende reconstituir em linhas gerais o processo 

de descoberta do pré-sal, bem como, o de elucidar os elementos que distinguem e definem o 

regime de partilha. A sexta e última seção cumpre a função de articular esses diferentes 

períodos identificando, então, o significado dessa disputa pelo estabelecimento do marco 

regulatório. 

3.1 O surgimento da indústria do petróleo 

O petróleo não constitui uma descoberta recente na história das comunidades 

humanas, pois desde a antiguidade esse tipo de óleo extraído do subsolo já era conhecido, 

sendo utilizado, conforme Morais (2015), para a pavimentação de estradas, o assentamento de 

tijolos ou para promoção de incêndios em campanhas militares. Entretanto, apesar do 

conhecimento sobre a existência do minério não ser uma novidade dos tempos modernos, sua 

aplicação, até meados do século XIX, ocupava apenas posições muito periféricas e, até 

mesmo, desprezíveis nos processos econômicos. 

A relevância econômica do petróleo começa a mudar com o advento da II Revolução 

Industrial, a partir dos anos de 1860. O desenvolvimento abrupto das forças produtivas ainda 

durante a primeira revolução industrial concentrou significativos contingentes populacionais 

em cidades cada vez maiores cuja iluminação provinha da utilização do óleo de baleia como 

combustível básico. Desse modo, o aumento da demanda por combustível para a iluminação 

das cidades e a limitada capacidade de produção a partir da caça dos cetáceos fez com que a 

recém-descoberta querosene ocupasse logo uma posição central como combustível 

substitutivo para a iluminação. 

O primeiro poço de petróleo com viabilidade comercial foi desenvolvido em 1859, 

nos EUA. Durante a década de 1860 uma série de outros poços foi identificada, criando assim 
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um excedente considerável de querosene no mercado interno estadunidense que, desde então, 

passou a exportar o derivado para o mercado europeu, cada vez mais dependente do 

querosene, produto que em 1880, de acordo com José Mauro de Morais (2015), já se 

consolidava como principal artigo de exportação da economia dos EUA. Foi nessa mesma 

década que se consolidou o primeiro grande grupo monopolista do petróleo, a Standard Oil 

Trust, que “reuniu, em uma única organização líder, 14 empresas diretamente controladas e 

26 empresas associadas” (MORAIS, 2015 p.12), as quais agiam de modo coordenado, 

controlando 85% do mercado de refino existente na época (PIMENTEL, 2011). 

O segundo movimento que impulsionou o protagonismo do petróleo nas economias 

centrais foi a invenção do motor de combustão interna à gasolina, significativamente mais 

eficiente, potente e compacto do que o motor a vapor. Tal desenvolvimento tecnológico 

alterou a matriz energética das grandes potências mundiais, tanto no âmbito de sua economia 

doméstica de consumo – principalmente, com o desenvolvimento do automóvel – como do 

ponto de vista do seu aparato técnico-militar, constituindo um dos focos principais da corrida 

armamentista no pré-guerra. 

Ainda no século XIX, Inglaterra e Rússia buscaram entrar no mercado petrolífero 

dominado pelos EUA. Esta pela prospecção e exploração de novas jazidas, descobertas “após 

o governo do Czar ter desistido do monopólio que matinha sobre a primitiva coleta manual de 

petróleo em pequenos poços” (MORAIS, 2015, p.13), a intenção era substituir as crescentes 

importações provenientes dos EUA. Aquela, a Inglaterra, de acordo com o mesmo autor 

(MORAIS, 2015), buscava manter o controle que tinha sobre os mares, desse modo, sua 

preocupação inicial centrava-se sobre o comércio internacional do petróleo estadunidense, 

fazendo com que a coroa inglesa apresentasse ao mundo, ainda em 1884, o primeiro navio 

tanque destinado ao transporte de petróleo e de querosene. 

A partir do início do século XX, os governos dos países centrais mais importantes 

passaram a apoiar os empresários nacionais nas explorações de petróleo, motivados 

por razões de ordem estratégica. O apoio se efetivou por meio do aporte de recursos 

financeiros ou por ações diplomáticas ativas, que visavam facilitar as atividades de 

exploração das empresas petroleiras daqueles países nos países periféricos com alto 

potencial de existência de reservas de petróleo (MORAIS, 2015, p.13). 

Os ingleses, logo no alvorecer do século XX, dedicam-se à prospecção do Oriente 

Médio, encontrando, a partir da fundação da Anglo-Persian Oil Company
8
, significativas 

acumulações no Irã. Logo após a Primeira Grande Guerra – em que quase 80% do petróleo 

utilizado pela Tríplice Entente (MORAIS, 2015) fora fornecido pelos EUA (um dos fatores 

                                                           
8
 Atualmente, British Petroleum. 
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decisivos para a vitória) – França, Inglaterra e EUA começam uma corrida no rumo do 

mesmo Oriente Médio provocando uma série de grandes descobertas que alteraram o papel 

geopolítico daquela região. Essa nova configuração na produção mundial ocasionou uma 

situação de superprodução petrolífera favorecendo a constituição 

do primeiro grande cartel no setor, formado pelas empresas Standard Oil of New 

Jersey (Esso), Standard Oil of New York (Socony), Standard of California (Socal), 

Anglo-Persian e Royal Dutch-Shell. Em 1928, os dirigentes dessas empresas 

reuniram-se na Escócia para adotar um acordo com objetivos de controlar a 

produção e evitar quedas nos preços mundiais de petróleo. Conhecido com As-Is 

Agreement (Acordo “como está”), cada empresa teria direito a uma quota, isto é, um 

montante em volumes de petróleo para a venda em mercados mundiais selecionados. 

Logo depois, juntaram-se ao acordo as empresas Gulf e Texaco, que formaram com 

as cinco demais petroleiras o denominado grupo das ‘Sete Irmãs’ do petróleo, que 

dominou a exploração de petróleo e a produção de derivados após a Segunda Guerra 

Mundial (MORAIS, 2015, p.15).  

Paralelamente a supremacia do grande cartel imperialista de Inglaterra, França e 

EUA, corporificado nas empresas tipificadas como International Oil Companies
9
 (IOCs), 

emergem nos países periféricos um novo tipo de firma petroleira, as quais ficariam 

conhecidas pela alcunha de National Oil Companies (NOCs). Esse novo tipo de empresa 

petroleira surge com os processos de nacionalização de jazidas ocorridas pioneiramente na 

Rússia Soviética e no México, ambos em 1917. No processo de constituição dessas empresas 

a América Latina cumpre um papel de destaque, sendo do subcontinente as primeiras e mais 

importantes petrolíferas nacionais, tais como a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 

empresa argentina fundada em 1922; a Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa mexicana 

fundada em 1938; a Petrobrás, empresa brasileira fundada em 1953; a Petróleos de Venezuela 

(PDVSA), fundada em 1976, entre outras. 

Os processos de nacionalização das jazidas petrolíferas e a fundação de grandes 

empresas nacionais inauguraram um período de conflitos e disputas entre as grandes empresas 

centrais e as empresas dos países periféricos. A título de ilustração o jornalista Ricardo Bueno 

                                                           
9
 A utilização dessa nomenclatura neste trabalho dar-se-á por motivo de conveniência, pois esses são 

os termos difundidos pela literatura. No entanto, apesar dos termos serem utilizados aqui, é de suma importância 

que se destaque o caráter ideológico dessa distinção que opõe companhias nacionais e companhias 

internacionais. Primeiro, porque se o critério utilizado para definição de uma ONC for o caráter público ou 

privado das empresas, a Companhia Estatal Francesa (hoje a privada, Total S.A), por exemplo, não estaria apta a 

compor, como compunha e compõe, o grupo da IOCs. Em segundo lugar, vale ressaltar que todas as empresas do 

setor de petróleo são nacionais e tem sua origem facilmente identificada. Essa distinção entre IOCs e NOCs 

opõe, realmente, as petroleiras do capitalismo central (Inglaterra, EUA, França, Holanda, Canadá, etc.) às do 

capitalismo periférico (Argentina, México, Brasil, Venezuela, Irã, Iraque, etc.). Chamar as empresas do 

capitalismo central pela alcunha de empresas internacionais cumpre, única e exclusivamente, a função de ocultar 

a vinculação dessas companhias com os interesses dos seus respectivos Estados, com os quais trabalham de 

modo coordenado.  
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(1980) cita três exemplos paradigmáticos de conflito aberto entre companhias 

“internacionais” e os governos de Estados-nacionais constituídos. 

O primeiro desses exemplos é o caso iraniano, em que o diretor da Anglo-Persian, sir 

Willian Fraser, negara-se a aceitar a proposta de incorporar pelo menos dois diretores 

indicados pelo governo iraniano. Como contraproposta, Fraser ofereceu dividir pela metade as 

rendas petroleiras com o governo do Irã, a condição seria a desistência por parte do governo 

de acessar as contas da empresa. O então primeiro-ministro Mohammed Mossadegh não 

aceitou a contraproposta dos ingleses e em maio de 1951 nacionalizou todo o setor petrolífero 

do país persa. Em pouco tempo, a Inglaterra organizou um embargo comercial ao Irã 

paralisando por completo as exportações petrolíferas do país. Em 1953 Mossadegh foi 

derrubado por um golpe de Estado sob a acusação de colaboração com a URSS, sendo 

reestabelecido assim o poder absoluto do Xá. Neste novo cenário 

o governo iraniano foi declarado formalmente proprietário das jazidas encontradas 

no seu próprio país. Mas, em compensação, a extração e a comercialização do óleo 

foram declaradas prerrogativas de um consórcio internacional no qual a Anglo, com 

nome mudado para British Petroleum, ficou com 40%; a Shell ganhou 14% e a 

companhia estatal francesa CFP, 6%; cada uma das maiores empresas norte-

americanas ficou com 7%. Os 5% restantes foram entregues a um consórcio de 

pequenas companhias norte-americanas (BUENO, 1980, p 27). 

O segundo exemplo destacado pelo autor refere-se à Venezuela, quando o governo 

da junta militar presidida por Rómulo Betancourt impôs um contrato de divisão igualitária das 

rendas petroleiras entre as IOCs e o Estado venezuelano. Três anos após a investida contra as 

petroleiras Betancourt foi “derrubado por um golpe militar estimulado pelas companhias 

petrolíferas” (BUENO, 1980, p 27), no ano de 1948. 

O terceiro caso abordado por Bueno é o do México que, embora tivesse o subsolo 

nacionalizado pela constituição de 1917, dependia, até a fundação da PEMEX, das IOCs para 

executar a exploração de suas jazidas, que na época sustentavam a segunda maior produção 

do mundo, abaixo apenas do EUA. O caso específico citado por Bueno refere-se a uma 

decisão da Suprema Corte de Justiça do México, a qual ordenara o aumento dos salários dos 

trabalhadores da indústria petrolífera. Em resposta à medida do Estado mexicano as IOCs 

desencadearam uma guerra financeira transferindo remessas de dólares para fora do país, 

pressionando o governo a desvalorizar o peso para, com isso, neutralizar o aumento real dos 

salários. O governo mexicano, no entanto, resistiu às pressões das companhias dos países 

centrais e, com apoio popular, estabeleceu a fundação da já mencionada PEMEX, a estatal 

mexicana do petróleo. 
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O caso do México foi uma das primeiras grandes derrotas das IOCs frente a uma 

ONC, o que voltaria a se repetir no Brasil em 1953 e, posteriormente, nas principais regiões 

petrolíferas do mundo. Para uma dimensão do grau de oligopolização do setor, vale destacar 

que em 1953 as Sete Irmãs detinham, no mundo todo, “92% das reservas provadas de 

petróleo, 87% da produção, 73% da capacidade de refinação, 29% do transporte por 

petroleiros, 72% da distribuição de derivados e 64% das áreas cedidas pelos governos para 

exploração por companhias estrangeiras” (BUENO, 1980, p 31). 

Na intenção de resistir ao poder quase absoluto do cartel das Sete Irmãs, em 1960 foi 

fundada no Iraque a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, que reunira 

incialmente Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Iraque e Irã. Essa organização interessada em 

defender os interesses dos países produtores contra a pressão do rebaixamento de preços por 

parte da IOCs abriu um caminho de nacionalizações que reverteu o jogo da exploração 

petrolífera mundial a favor das empresas estatais. Desde então o modelo das grandes 

empresas nacionais se tornou hegemônico, inclusive em alguns países do capitalismo central 

como Canadá e Noruega. Já na segunda década do século XXI, de acordo com Sauer e 

Rodrigues (2016), as empresas nacionais controlavam cerca de 90% das reservas provadas, 

sendo responsáveis, também, por algo em torno de 75% da produção mundial, cenário 

impensável até a década de 1970. 

A indústria petrolífera no Brasil desenvolveu-se na sucessão desses diferentes 

contextos de conflitos entre as companhias “internacionais” e as empresas nacionais. Por meio 

da Petrobrás o país constituiu-se como uma das nações pioneiras no enfrentamento ao cartel 

das Sete Irmãs, abrindo caminho para um processo que se estenderia pelas principais regiões 

produtoras de petróleo no mundo. A dinâmica de acontecimentos que ensejou tal pioneirismo 

abrindo caminho para o estabelecimento de uma estatal do porte da Petrobrás constituirá o 

objeto de exposição da seção que segue. 

3.2 O petróleo no Brasil e a fundação da Petrobrás 

A primeira menção oficial sobre a prospecção de petróleo no Brasil data de 1864, 

quando o imperador D. Pedro II autoriza, de acordo com Morais (2015), um particular a 

prospectar minérios, dentre eles o petróleo, na região da Bahia. A finalidade da exploração era 

a extração de óleo a ser utilizado como combustível para a iluminação. No decorrer do século 

XIX outras autorizações foram concedidas, mas, tal como a primeira, não podem ser 

consideradas campanhas de exploração petrolífera, pois, conforme José Mauro de Morais 

(2015), o petróleo constituía apenas um entre os diversos minérios sondados pelos 
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exploradores. A única prospecção exclusiva de petróleo em território brasileiro durante o 

século XIX ocorreu em 1897 no município de Bofete, em São Paulo. O poço perfurado não 

demonstrou capacidade comercial de produção e logo foi abandonado. 

Até o fim da Primeira Grande Guerra as buscas por petróleo não ganham nenhum 

tipo de impulso, incentivo ou regulação por parte do Estado brasileiro, pois a demanda por 

derivados de petróleo no Brasil ainda era muito baixa. É só a partir dos anos de 1920 que 

começam as primeiras movimentações do setor público em relação ao estabelecimento de 

uma legislação petrolífera. De acordo com José Mauro Morais (2015), em 1923 o deputado 

Eusébio de Oliveira apresenta uma proposta de regulamentação que não exclui a participação 

de capitais estrangeiros. Em 1927, os deputados Simões Lopes e Marcondes Filho apresentam 

um segundo texto, o qual proibia estrangeiros de explorar ou serem proprietários de jazidas, 

vinculando, também, o direito de exploração a autorização prévia do Estado. O texto ainda 

considerava como prerrogativa legítima do poder público a expropriação de jazidas 

particulares. Em 1930, o novo relator, o deputado Gracho Cardoso, retira do texto a proibição 

do direito de exploração por estrangeiros, estabelecendo uma participação mínima de capitais 

nacionais. 

A Revolução de 1930, no seu impulso centralizador, industrializante e de matiz 

nacionalista abre uma nova perspectiva acerca da exploração petrolífera no Brasil, onde se 

constituiu um quadro de disputas entre a nova burocracia instalada no Estado, os capitais 

privados nacionais e os capitais privados estrangeiros, tal como destacado por Cohn (1968). 

Em 1934, com a instauração do Código de Minas, o Estado avança sobre as intenções 

privadas e desvincula a propriedade do solo da propriedade do subsolo, declarando que esse 

último compõe propriedade da União. 

Durante esse primeiro período de disputas que vai até 1938, ano da fundação do 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP), a contradição principal que dinamiza a política 

petrolífera brasileira é aquela que se dá entre o capital privado nacional e o capital público, 

pois, entre ambos havia um consenso nacionalista que, em parte, neutralizava a ação do 

capital estrangeiro. Se o governo nacionalizava o subsolo com a argumentação de defesa do 

interesse nacional perante os grandes conglomerados internacionais, o contra-argumento 

daqueles que se colocavam contrários à nacionalização do subsolo não abdicava de uma 

lógica nacionalista. Uma das mais famosas críticas ao novo Código de Minas, por exemplo, 

veio do escritor e empresário interessado no setor petroleiro Monteiro Lobato, que defendia a 

posição de que o governo, ao tomar para si a exclusividade sobre a exploração petrolífera sem 
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estar dotado de capacidades técnicas para executá-la, impossibilitava que outros cidadãos 

brasileiros mobilizassem recursos para a produção de petróleo no país. A imobilização da 

indústria petrolífera nacional era, segundo ele, justamente o interesse do capital internacional, 

pois, para esse seria conveniente manter o Brasil como país consumidor, evitando, também, o 

surgimento de novos concorrentes e o aumento da oferta, o que acabaria por comprometer os 

preços (COHN, 1968). 

O governo, no entanto, apesar do despreparo técnico, já trabalhava, ainda que de 

modo incipiente, na busca por campos de petróleo no Brasil. Nesse sentido, diante da ausência 

de mão de obra nacional qualificada, o Estado brasileiro, por meio do Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), vinculado ao Ministério da Agricultura, efetivou a contratação 

de geólogos estrangeiros para a prospecção de petróleo no território nacional. Os dois 

geólogos estrangeiros contratados pelo DNPM nos anos de 1930, Victor Oppenheim e Mark 

Malanphy, acabaram, entretanto, entrando para a história petrolífera brasileira sob a forte 

suspeita de trabalhar contra as intenções nacionalistas do governo brasileiro. Os indícios mais 

fortes nesse sentido são os relatórios emitidos por tais geólogos, os quais desaconselham o 

prosseguimento das prospecções numa região que, pouco tempo depois, em 1939, mostrara-se 

produtiva. Trata-se das descobertas na região de Lobato, na Bahia, onde se constituíram as 

primeiras acumulações relevantes do Brasil, embora ainda sem comercialidade. Um segundo 

indício é a atitude dos dois geólogos na fundação de uma empresa privada de consultoria 

internacional cuja finalidade era a de indicar, de acordo com Gabriel Cohn (1968), a compra 

de terrenos com características geológicas propícias à prospecção de petróleo no território 

brasileiro. 

Ao contrário dos geólogos vinculados às ações inglesas e norte-americanas, que 

pareciam sabotar a exploração petrolífera no Brasil, os geólogos alemães que prospectaram o 

território nacional durante o mesmo período demonstraram-se, conforme Cohn (1968), 

decididos e interessados, pelo menos aparentemente, no descobrimento de prováveis jazidas. 

Dois são os motivos que, em retrospectiva, ensejam a confiança sobre a seriedade do trabalho 

dos alemães. Primeiro, o óbvio interesse estratégico do Estado-nacional alemão em acessar 

regiões petrolíferas alternativas às existentes, quase todas controladas pelos EUA e pela 

Inglaterra. O outro motivo que parece confirmar a atitude dos profissionais alemães são os 

relatórios emitidos por eles, os quais se demonstraram corretos com o passar do tempo.  

O quadro desse período que vai de 1934 a 1938 se constitui então, de acordo com 

Cohn, da seguinte maneira: 
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De um lado, órgãos públicos mal estruturados e mal aparelhados, funcionando 

conforme o padrão tradicional da burocracia rotineira; do outro, empresários mais 

servidos de ousadia do que de recursos e que eram levados, em parte por interesse 

próprio, a procurar apoio nessa máquina administrativa, ficando, finalmente, à mercê 

de sua incompetência ou mesmo do arbítrio dos órgãos oficiais; por último, os 

grandes grupos petrolíferos internacionais, que não aparecem abertamente no 

cenário por um motivo básico, qual seja, a situação de superprodução em áreas já 

exploradas de outros países (COHN, 1968, p.33). 

Esse contexto começa a mudar com a iminência da guerra na Europa, pois a 

possibilidade de conflito bélico alça os militares ao centro da cena de política petrolífera. 

Nessa nova conjuntura, a segurança nacional emerge com importância destacada, fazendo que 

um padrão de ação pragmático e imediatista se sobreponha às disputas dos grupos internos e 

suas concepções políticas de fundo. Tal configuração acelera os processos de aplicação de 

medidas nacionalizantes e de mobilização estatal para o setor. Assim, em 1938, o presidente 

Vargas assina um decreto relativo ao controle do governo federal sobre “a importação, a 

exportação, o transporte, a implantação de oleodutos e o comércio de petróleo e derivados, 

além de estabelecer controle de preços dos derivados” (MORAIS, 2015, p.44).  

 No ano de 1938 foi nacionalizada a atividade de refino, sendo criado também o 

Conselho Nacional do Petróleo, que deveria definir a “execução da política do petróleo e o 

controle do abastecimento, as atividades de pesquisa, lavra e industrialização” (MORAIS, 

2015, p.44). O Conselho Nacional do Petróleo era composto pelo Presidente da República e 

pelos Ministros da Guerra, da Marinha, da Fazenda, da Agricultura, da Viação e obras 

públicas e da Aeronáutica (COHN, 1968). Sua divisão interna contava, ainda, com órgãos 

técnicos e administrativos marcados por um padrão de ação técnica que se distanciava do 

padrão burocrático tradicional. 

A conjuntura de nacionalização e de mobilização estatal a partir das medidas citadas 

no parágrafo anterior rendeu resultados positivos para a prospecção de petróleo no Brasil. 

Logo em 1939 realizou-se a primeira descoberta significativa de petróleo em território 

brasileiro, na cidade de Lobato, no Recôncavo Baiano. A primeira descoberta com potencial 

comercial foi feita pouco anos depois, em agosto de 1941, no município de Candeias, na 

mesma região. 

Com o fim da Guerra, no entanto, o imediatismo de caráter puramente técnico cedeu 

lugar às disputas de cunho político, de visões gerais sobre o destino da exploração de petróleo 

no Brasil. Nessa nova configuração entram em cena os empresários nacionais que organizam 

duas importantes conferências sobre o tema: o I Encontro Nacional de Economia promovido 
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pela Associação Comercial do Rio De Janeiro, em 1943; e a Conferência das Classes 

Produtoras do Brasil, ocorrida em Teresópolis, no ano de 1945.  

De modo geral, em ambos esses encontros, os empresários manifestaram seu acordo 

em dois pontos básicos: em primeiro lugar, reconheciam caber ao Estado importante 

papel no fomento à industrialização do país; em seguida, tratavam de deixar claras 

as reivindicações da indústria no sentido de ter maior liberdade de movimentos, em 

todas as áreas (COHN, 1968, p.74). 

No cenário do Pós Segunda Guerra – marcado pela progressiva aproximação 

geopolítica com os EUA e pela desestruturação do Estado-Novo – a constituição promulgada 

em 1946 passou a admitir a exploração de minerais por estrangeiros desde que esses 

constituíssem empresas no Brasil. Em 1948 foi enviado ao congresso o anteprojeto do 

Estatuto do Petróleo, que, regulamentando as diretrizes constitucionais, buscava reverter o 

processo de nacionalização começado nos anos 1930 (COHN, 1968)  .  

As discussões acerca das diretrizes reguladas pela proposta do Estatuto de 1948 

passaram também, e principalmente, pelas forças armadas que, em discussões travadas no 

interior do Clube Militar, polarizavam entre duas posições. A primeira articulava-se em torno 

do General Juarez Távora, que compreendia a existência de motivos “econômicos, políticos e 

estratégicos” que deveriam aproximar o Brasil da contribuição estatal e privada dos EUA para 

a exploração petrolífera. Segundo ele, o Brasil dispunha de recursos fundamentais não só para 

o seu abastecimento interno, mas também para o abastecimento do hemisfério ocidental, dessa 

maneira, por não possuir os recursos técnicos necessários à exploração comercial, o Brasil 

deveria contar com o auxílio dos EUA. O General Horta Barbosa, por outro lado, entendia 

não ser admissível “conferir a terceiros o exercício de uma atividade que se confunde com a 

própria soberania nacional”, para o General, “só o Estado tem qualidade para explorá-lo [o 

petróleo], em nome e no interesse dos mais altos ideais do povo” (BARBOSA APUD COHN, 

P.92). 

Da publicidade dada aos debates feitos no interior do clube militar, movimentações 

de grupos nacionalistas, trabalhistas e comunistas inauguram a campanha do “Petróleo é 

nosso”. De acordo com Gabriel Cohn, “as empresas nacionais, ao menos nas áreas mais 

complexas da atividade econômica (como a indústria do petróleo) tendiam a aproximar-se dos 

grupos internacionais dominantes” (COHN, 1968, p.102), por outro lado, existiam também 

grupos empresariais vinculados às propostas de manutenção e aprofundamento das políticas 

nacionalistas, tais como a Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais “que 

elaborou um projeto com a proposição de estatização integral da exploração e da 

comercialização do petróleo, por meio do documento Tese Mineira do Petróleo” (MORAIS, 
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2015, p.51), cuja preocupação relacionava-se com a autossuficiência, capaz de reduzir preços 

e, portanto, os custos de produção do empresariado doméstico. 

 Contrapondo-se aos argumentos econômicos do empresariado mineiro, entra em 

cena a argumentação típica da Guerra Fria, que entendia qualquer ação que não fosse pró-

EUA como manifestação do interesse soviético. Nas palavras de Cohn, “o problema todo é 

posto, então, nestes termos: para explorar seu petróleo, o Brasil necessita de ajuda norte-

americana; os comunistas querem embaraçar a obtenção dessa ajuda” (COHN, 1968, p.120). 

Um exemplo elucidativo do clima político da época pode ser observado num dos muitos 

editoriais publicados pelo jornal O Estado de São Paulo, abaixo segue o trecho de um deles: 

o excesso de nacionalismo agora manifestado nos debates sobre o petróleo é o 

resultados de manhosa campanha inspirada e dirigida pelos comunistas 

internacionais que, explorando o sentimento beócio dos nossos jacobinos 

retardatários, perseguem seu único intuito, que é o de que o Brasil não disponha, 

comercial ou industrialmente, dessa riqueza, no caso de uma conflagração universal 

(Editorial de O Estado de São Paulo apud CUPERTINO,1976, p.61). 

Nesse cenário de acirramento em que pelas diferentes formas de regular o setor 

petrolífero se evoca o argumento não implausível de uma terceira guerra mundial, o 

Presidente Getúlio Vargas encaminha ao congresso um projeto de lei para a fundação da 

Petrobrás, que se justificaria pela argumentação nacionalista anexada ao projeto. A referida 

mensagem presidencial reforça o tom nacionalista e a importância da criação de uma empresa 

nacional, entretanto, o projeto em si é considerado pelos defensores da nacionalização da 

atividade petrolífera como excessivamente brando, pois o monopólio estaria previsto somente 

para a pesquisa e a lavra (CUPERTINO, 1976), não incluindo “disposições relativas ao 

monopólio estatal sobre as diversas atividades do setor de petróleo” (MORAIS, 2015 p. 51). 

Considerando então que os próprios setores nacionalistas que a priori constituíam a 

base de apoio do governo no congresso desacreditavam a proposta enviada pelo executivo, 

setores da oposição, leia-se setores da UDN, passaram a advogar também uma proposta mais 

nacionalista. O sentimento popular generalizado construído pela campanha do “petróleo é 

nosso” e a indecisão de Vargas sobre um projeto fortemente nacionalista reconfiguraram de 

tal modo a correlação de forças políticas que reforçaram o caráter estatizante da proposta 

inicial. 
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Na Câmara dos deputados, o Deputado Euzébio da Rocha, do PTB, propôs um 

substitutivo que fora bem aceito pelos setores petro-nacionalistas
10

 da oposição e da situação. 

O substitutivo, que logo depois fora aprovado como lei nº. 2.004 de 1953, declarava:  

o monopólio da União no tocante à pesquisa, lavra, refinação (respeitadas as 

concessões já feitas), e transporte marítimo ou por meio de condutos do petróleo no 

Brasil. Esse monopólio passava a ser exercido por meio do Conselho Nacional do 

Petróleo, como órgão de orientação e fiscalização; e por intermédio da Petrobrás e 

das suas subsidiárias (COHN, 1968, p.177). 

Destacando-se, então, o acontecimento de aprovação da lei 2.004/1953, a questão 

que fica é: qual correlação de forças foi capaz de produzir tal acontecimento naquela 

conjuntura? Sem a pretensão de uma resposta original acerca da questão colocada é possível, 

a partir das indicações do principal estudo sobre a temática no período – o livro Petróleo e 

Nacionalismo, de Gabriel Cohn (1968) – esboçar o tipo de amarração entre os agrupamentos 

específicos que, convertidos em forças sociais petro-nacionalistas, sobrepuseram-se às 

chamadas forças sociais entreguistas. 

Compondo as forças sociais petro-nacionalistas destacam-se os seguintes elementos 

como os determinantes para a sua vitória legislativa: a) a existência de uma liderança 

populista respaldada por amplas massas populares, caso de Getúlio Vargas; b) uma burocracia 

estatal modernizante e industrializante identificada com essa liderança; c) a existência de um 

grupo de militares nacionalistas que considerava a existência de uma correspondência entre 

controle nacional sobre o petróleo e soberania nacional de um modo geral; d) massivas 

mobilizações populares organizadas por setores não governistas, caso dos comunistas e da 

União Nacional dos Estudantes (UNE); e e) uma oposição parlamentar constituída por um 

partido sem fortes laços sociais, o que possibilitou uma flexibilização das suas posições. Do 

lado das forças sociais chamadas de entreguistas é possível destacar como fatores 

determinantes da sua derrota a divisão da burguesia brasileira, incapaz de impor-se de modo 

unificado e autônomo na cena política; e o desinteresse das grandes companhias anglo-

americanas no desenvolvimento de petróleo no Brasil, interessadas em manter o país como 

mercado consumidor e, provavelmente, com a expectativa de que o país não fosse capaz de 

desenvolver tal indústria de maneira endógena. 

Até aqui se traçou, em linhas gerais, o caminho tortuoso que levou à fundação da 

Petrobrás e ao estabelecimento do monopólio. Na seção seguinte a tentativa é a de 

                                                           
10

 Vale salientar a utilização do termo petro-nacionalistas para caracterizar as referidas forças sociais. 

Pois essas forças eram compostas tanto por grupos com amplas visões nacionalistas e protecionistas, como 

também por grupos orientados por convicções liberais que, no entanto, admitiam as especificidades que 

justificavam a necessidade de nacionalizar o setor de petróleo.  
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reconstituir, também em linhas gerais, o processo de consolidação da empresa no período em 

que o monopólio foi exercido, entre 1954 e 1999. 

3.3 Do monopólio às águas profundas 

Sancionada a lei 2.004 em 3 de outubro de 1953, instituiu-se e instalou-se no ano 

seguinte a Petrobrás. A empresa recebeu como herança do Conselho Nacional do Petróleo, 

agora responsável por exercer o monopólio nas funções de fiscalização e orientação, duas 

refinarias (uma delas em construção), alguns tímidos campos de desenvolvimento, 20 navios 

petroleiros e, obviamente, o escasso corpo técnico empregado no CNP (MORAIS, 2015).  

As duas primeiras grandes missões da Petrobrás consistiam em: primeiro, encontrar 

novas acumulações de petróleo e gás em território brasileiro; e, segundo, construir novas 

refinarias para diminuir a dependência das importações. 

Para cumprir sua missão, a Petrobrás iria desempenhar, em paralelo e como 

consequência de suas atribuições no setor de petróleo, o papel de agente indutor do 

desenvolvimento de instituições de pesquisa, empresas fornecedoras de serviços 

petrolíferos, firmas de engenharia e fabricantes de bens industriais essenciais às 

atividades produtivas do petróleo (MORAIS, 2015, p. 54.55). 

Para dar prosseguimento aos seus objetivos, a Petrobras contratou o ex-geólogo chefe 

da Standard Oil, Walter Link, que trouxe consigo uma extensa equipe de especialistas. Link 

realizou estudos no Paraná, no Recôncavo Baiano, na Bacia Amazônica, na Bacia Sergipe-

Alagoas, em Mato Grosso e em Goiás. Suas expectativas iniciais indicavam, conforme Morais 

(2015), a possibilidade de grandes acumulações na região amazônica. Após uma série de 

perfurações tais expectativas não se confirmaram. 

Entre 1960 e 1961, Link redigiu uma série de relatórios sobre as características 

geológicas do território brasileiro, apontando que os estudos feitos por ele não indicavam 

acumulações significativas. Sua sugestão foi que a exploração se concentrasse no Recôncavo 

Baiano, onde as chances de se encontrar e produzir petróleo seriam maiores (MORAIS, 2015; 

PINHEIRO MACHADO, 2018). 

Devido à experiência negativa em relação aos técnicos estrangeiros e a euforia 

nacionalista acerca do petróleo, os relatórios de Link foram alvo de desconfiança, levando a 

empresa à contratação de especialistas soviéticos cujos relatórios apontavam para a existência 

significativa de petróleo no Brasil (PINHEIRO MACHADO, 2018). Paralelamente aos 

relatórios de estrangeiros a empresa concentrou esforços na formação de técnicos nacionais. 

Já no ano de 1955 a empresa havia fundado o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de 

Petróleo, localizado na atual UFRJ. Logo em 1963 foi criado o CENPES, Centro de Pesquisa 
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e Desenvolvimento, seu objetivo era o desenvolvimento tecnológico e adaptação das 

tecnologias importadas às particularidades brasileiras. Na sua primeira década de existência a 

empresa experimentou um rápido crescimento, como ressalta José Mauro de Morais 

o número total de funcionários da Petrobrás mais que dobrou em dez anos, passando 

de 17.514 pessoas, em 1958, para 36.048, em 1967; os técnicos de nível superior 

passaram de 614, em 1958, para 2.358, em 1967. Nas áreas de capacitação, Caldas 

(2005) registra os seguintes resultados, de 1955 a 1964: o número de técnicos que 

concluíram cursos de formação em refinação petroquímica, Geologia, perfuração e 

produção e manutenção de equipamentos totalizou 676 pessoas; em cursos de 

aperfeiçoamentos no exterior, o número de técnicos formados foi de 138 (MORAIS, 

2015, p.61). 

Já com alguma estrutura e experiência que possibilitaram descobertas importantes 

em terra, tais como as descoberta em Tabuleiro dos Martins e Coqueiro Seco, no estado de 

Alagoas em 1957; em Carmópolis, no Sergipe, em 1963; e Miranga, na Bahia, em 1965; a 

Petrobrás decide, no ano de 1967, avançar sobre a exploração no mar. O primeiro 

desenvolvimento marítimo da empresa acontece em 1968, no campo de Guaricema, litoral de 

Sergipe. O poço pioneiro localizava-se abaixo de uma lâmina d’água de 28 metros, uma 

profundidade bastante tímida se comparada com as profundidades trabalhadas na época, que 

já ultrapassavam os 300 metros (MORAIS, 2015). 

É nesse mesmo período de avanço no rumo da prospecção marítima que a empresa 

passa a fundar subsidiárias e organizar um grande conglomerado nacional de energia. A 

primeira subsidiária data de 1967, trata-se da Petroquisa, que tinha como objetivo principal o 

“desenvolvimento da indústria petroquímica nacional” (ALVEAL, 1994, p.97). Em 1971 foi 

criada a Petrobrás Distribuidora, responsável por alçar o grupo à posição de líder no mercado 

de distribuição de derivados. Em 1972 criam-se duas subsidiárias, uma da Petroquisa, a 

Petroquímica do Nordeste-Copene, responsável pela “implantação do Polo Petroquímico de 

Camaçari” (ALVEAL, 2015, p.98); e a outra, diretamente vinculada a Petrobrás, a Braspetro, 

cujo objetivo consistia em explorar petróleo fora do território brasileiro. Já em 1976 são 

criadas mais duas subsidiárias, a Intelbrás e a Petrofértil, a primeira mantinha 

responsabilidade sobre exportações e importações de petróleo e derivados, enquanto a 

segunda era responsável por produzir e desenvolver fertilizantes. Por fim, em 1977 é criada a 

Petromisa, responsável pela pesquisa de potássios e enxofre no Sergipe e no Amazonas 

(ALVEAL, 1994). 

O rápido processo de conglomeração pelo qual passou a empresa foi acompanhado de 

um processo intenso de capacitação tecnológica, especialmente no que se refere aos processos 

de produção em águas profundas. A partir de 1975, a Petrobrás começa a produzir no Brasil, 
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em parceria com empresas estrangeiras, plataformas fixas para produção em alto mar. Com o 

sucesso progressivo das instalações no mar, o CENPES passa a desenvolver projetos de 

plataformas voltadas a atender as especificidades da produção petrolífera no litoral brasileiro, 

o que possibilita o desenvolvimento da capacidade da empresa de prospectar e produzir 

petróleo na costa brasileira. Já em 1977, a empresa alcança perfurações que ultrapassam os 

300 metros de lâmina d’água, em 1980 essa profundidade já alcança os 400 metros e logo em 

1982 as perfurações são capazes de atravessar 500 metros de lâmina d’água (MORAIS, 2015). 

Essa capacitação num espaço curto de tempo possibilitou ao Brasil descobertas de 

grande relevância, como os casos dos campos de Albacora e Marlim, ambos situados em 

profundidades ainda não exploradas pela indústria da época. Como salienta Morais 

iniciar a produção de petróleo nos campos de Marlim e Albacora, descobertos em 

1984 e 1985, respectivamente, localizados em águas que iam até cerca de 1,100 

metros de profundidade, representou um novo desafio tecnológico para a Petrobrás, 

uma vez que os equipamentos submarinos para a produção offshore disponíveis no 

mundo, na primeira metade da década de 1980, tinham sido desenvolvidos para 

profundidade no mar inferiores a 400 metros (MORAIS, 2015, p. 91). 

A importação dos equipamentos necessários à exploração desses campos mostrava-se 

como incerta, primeiramente, porque sua utilização em águas tão profundas constituiria fato 

inédito na indústria de exploração petrolífera; e, em segundo lugar, porque em meados de 

1980 o preço do barril de petróleo havia sofrido uma significativa queda, o que representava 

uma baixa nos investimentos em desenvolvimento tecnológico por parte das grandes empresas 

internacionais. 

Com a intenção de superar as adversidades impostas pelo cenário internacional do 

petróleo e pela limitação tecnológica, a Petrobrás cria, no ano de 1986, o primeiro Procap, 

Programa de Capacitação Tecnológica em Sistemas de Produção em Águas Profundas. O 

projeto consistia em capacitar a empresa com equipamentos, sistemas e conhecimentos que 

possibilitassem a produção de petróleo nos recém-descobertos campos de Albacora e Marlim 

(MORAIS, 2015). O programa centrava-se no desenvolvimento de quatro competências: a) 

formação de recursos humanos, b) pesquisa e desenvolvimento, c) capacidade de gestão e 

implantação de empreendimentos e d) articulação com a indústria. O Procap foi encerrado em 

1991 e recebeu investimentos da ordem de 68 milhões de dólares, tendo como resultado 

tecnológico o desenvolvimento de 161 patentes e o desenvolvimento dos campos citados. Tais 

façanhas resultaram no reconhecimento internacional da empresa pela quebra de dois recordes 

no desenvolvimento de poços em águas profundas, “o primeiro poço em produção, MRL-3, 

localizado a 721 metros de lâmina d’água, registrou, em 1991, recorde mundial em 
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completação submarina”, recorde que fora novamente “obtido, em 1994, com o poço Marlim 

4, a 1.027 metros de lâmina d’água” (MORAIS, 2015, p. 135). 

A decisão de executar o projeto, em 1993, decorreu da determinação de evitar que o 

recorde de profundidade de 721 metros de lâmina d’água (alcançado pela Petrobrás 

três anos antes, 1991), fosse ultrapassado por um novo projeto da petroleira Shell, 

em um campo de petróleo em fase final de implantação no Golfo do México. Após 

decisão da Petrobrás de realizar os investimentos, o projeto de poço Marlim 4 

deveria ser executado em curto espaço de tempo. Dispunha-se de apenas cinco 

meses para os trabalhos de completação e para começar a extração, a ser efetivada 

em condições complexas à época, em razão da profundidade do reservatório de 

petróleo, isto é, lâmina d’água acima de 1000 metros (MORAIS, 2015, p.140). 

Com o sucesso do primeiro Procap para a capacitação da empresa na produção de 

petróleo em águas com mais de 1000 metros de profundidade, a primeira experiência do 

Procap foi rebatizada de Procap 1000, pois, logo em 1992 seria inaugurado o projeto Procap 

2000. A finalidade desse projeto era capacitar a empresa para a produção de petróleo em 

profundidades superiores aos 2000 metros de lâmina d’água, sendo também uma expectativa 

alcançar a autossuficiência antes dos anos 2000. Tal como o Procap 1000, o procap 2000 foi 

muito bem sucedido, alcançando um nível de complexidade tecnológica inédito na indústria 

petrolífera. O encerramento do projeto no ano de 2000 deu lugar, já no mesmo ano, a terceira 

fase do projeto, o Procap 3000, que, entre outros desenvolvimentos, tinha como propósito o 

desenvolvimento de produção de petróleo em poços localizados abaixo de 3000 metros de 

lâmina d’água. Os diferentes Procap foram ciclos de investimento e desenvolvimento 

tecnológico importantíssimos para a Petrobrás, colocando a empresa no topo do mundo 

quando o assunto era a produção de petróleo em águas profundas. O programa consistiu, 

efetivamente, num conjunto de desafios tecnológicos vencidos pela empresa, a qual se 

posicionou como vanguarda tecnológica mundial, abrindo as portas para a autossuficiência 

almejada ainda na década de 1950 (MORAIS, 2015). 

Quando o Procap 1000 foi lançado, 1986, as reservas de petróleo da Petrobrás eram 

de 3,6 bilhões de barris equivalentes de petróleo, e a produção, 572.100 barris/dia de 

petróleo; 25 anos depois, em 2011, quando o Procap 3000 foi encerrado, as reservas 

alcançaram 15,7 bilhões de barris, e a produção, 2,02 milhões de barris/dia. O 

Procap, em suas três versões, foi peça-chave nesse resultado ao desenvolver 

tecnologias imprescindíveis para a produção em águas profundas e ultraprofundas. 

(MORAIS, 2015, p.108.109). 

Constituindo um complexo sistema conglomerado próprio e se tornando uma das 

grandes petroleiras de nível mundial, a Petrobrás nunca se resumiu a entidade passiva 

administrada pelos governos instituídos. A empresa surgiu já com significativo grau de 

autonomia e na medida em que avançava em suas conquistas técnicas e empresariais forjou 

um forte sentido de unidade interna que buscava neutralizar ao máximo as orientações 

políticas de governo, as quais possuem caráter efêmero (ALVEAL, 1994). 
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Pontos de conflito importantes entre a empresa e os governos constituídos são 

observados em alguns momentos-chave do período de monopólio, entre eles estão os 

estabelecimentos dos contratos de risco e do Programa Nacional do Álcool, ambos outorgados 

pelo ditador General Ernesto Geisel. Os contratos de risco permitiam a entrada das gigantes 

do petróleo no Brasil, as quais poderiam arrematar áreas para perfuração e, caso encontrassem 

petróleo em quantidade comercial, teriam seus custos de prospecção restituídos, bem como 

receberiam pagamentos em óleo excedente que poderiam chegar à ordem dos 35% (BUENO, 

1980). O Pró-álcool, por seu turno, foi reservado exclusivamente à iniciativa privada, seja ela 

nacional ou estrangeira, impossibilitando, assim, a presença da Petrobrás. Ricardo Bueno 

(1980) relata em seu livro – A Farsa do Petróleo – o embaraço entre parte dos empresários 

brasileiros e o diretor comercial da Petrobrás Carlos Sant’Anna que, em entrevista à Gazeta 

Mercantil em agosto de 1980, defendeu a entrada de Petrobrás no programa Pró-álcool como 

parceiro minoritário do capital privado nacional, justificando essa posição com a experiência e 

a capacidade técnica da empresa. De acordo com Bueno, 

a tímida proposta de Sant’Anna de associação minoritária da Petrobrás com as 

empresas privadas foi fortemente atacada pelos empresários, no dia seguinte à sua 

entrevista. O presidente da Associação Brasileira das Empresas Comerciais 

Exportadoras, Humberto Costa Pinto, afirmou que ‘o Estado já provou que é a pior 

solução em termos de eficiência. Uma posição como essa da Petrobrás espanta o 

capital privado’. E completou: ‘Sou favorável a que venha capital estrangeiro, desde 

que seja de risco, pois não acredito que as multinacionais, dentro das condições em 

que evoluiu o país, tenham algum aspecto predatório (BUENO, 1980, p.65). 

É possível observar, portanto, que embora a Petrobrás tenha conseguido cumprir sua 

dupla função, a de empresa tecnicamente competente e a de ente dinamizador da acumulação 

privada nacional (ALVEAL, 1994), a empresa, pelo menos desde o governo Geisel até o 

governo Lula, passou por um processo contínuo de desestruturação, ou seja, intervenções 

políticas “visando reduzir a estatura econômica e política do grupo estatal” (ALVEAL, 1994, 

p.150). Esse processo alcança seu ápice nos anos de 1990, quando parte das subsidiárias da 

empresa são privatizadas, a legislação monopolista é quebrada e um novo marco regulatório é 

instituído. Tais são os temas da próxima seção. 

3.4 O fim do monopólio e o regime de concessão 

Como já destacado, desde o governo Geisel a Petrobrás, assim como outras estatais, 

vinha sofrendo pressões que prenunciavam as políticas da década de 1990. Durante o final dos 

anos de 1970 e durante toda a década de 1980 algumas decisões políticas por parte do 

governo acabaram prejudicando a empresa, tais como a política de preços administrados, de 

restrição orçamentária e de exclusão da Petrobrás do Pró-álcool. Essas políticas, como 
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salienta Carmen Alveal (1994), respondem a dois tipos diferenciados de interesses. Por um 

lado, o interesse do empresariado doméstico que estabelece relações de dependência com a 

Petrobrás, o qual visava neutralizar ao máximo o aumento dos preços de petróleo e derivados 

provocados pelas crises do petróleo, sua estratégia consistia em transferir tais custos para a 

estatal. Por outro lado, estavam os interesses daqueles setores que competiam com a empresa, 

como as grandes petroleiras estrangeiras e os usineiros beneficiados pelo Pró-Álcool. 

O fim da ditadura poderia ter significado uma reversão dessa tendência de 

desestruturação da estatal, visto que a Constituição de 1988 “impedia qualquer cessão ou 

concessão por parte da União de qualquer atividade do setor petrolífero, à exceção das 

atividades de distribuição” reafirmando que “o monopólio da União era exercido 

exclusivamente pela Petrobrás, nos termos da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953” (LIMA, 

2011, p.18). No entanto, tal expectativa não se confirmou, pois durante a década de 1990 o 

Brasil foi governando por setores ideologicamente alinhados ao neoliberalismo, os quais 

promoveram um programa de desestruturação do Setor Produtivo Estatal e de abertura da 

economia ao capital estrangeiro. 

O primeiro grande processo de desmembramento do Sistema Petrobrás começa com 

o Governo Collor e o seu Programa Nacional de Desestatização, que privatizou o Sistema 

Petroquisa, responsável na época por “cerca de 80% da indústria petroquímica brasileira” 

(ALVEAL, 1994, p.98). Logo em 1995, a Petrobrás tem que absorver um novo choque, a 

aprovação da Emenda Constitucional nº 9, que autorizava a União a contratar “com empresas 

estatais ou privadas, a exploração e a produção de petróleo e gás natural, observadas as 

condições estabelecidas em lei” (LIMA, 2011, p.18). Os principais setores de oposição ao fim 

do monopólio eram constituídos pelos trabalhadores do setor de Petróleo que, naquele ano, 

organizaram uma greve com 32 dias de duração que, embora não tenha suspendido a quebra 

do monopólio, foi capaz de frustrar os planos mais radicais e imediatos de privatizar a 

empresa. 

A aprovação da emenda nº9 instaurou uma nova realidade para o desenvolvimento da 

indústria do petróleo no Brasil, abrindo, assim, espaço para um processo parlamentar 

responsável por instituir um novo marco regulatório para essa nova realidade sem monopólio. 

Nesse sentido foi aprovada no ano de 1997 a lei nº 9.478 que, além de instituir o regime de 

concessão, fundou duas instituições responsáveis por operar o novo marco regulatório, o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o qual se vincula ao Executivo Federal 

como órgão de assessoramento da Presidência da República, sendo responsável pela 
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formulação das diretrizes gerais da exploração petrolífera no Brasil; e a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), responsável pela regulação, fiscalização e realização dos contratos mediante 

a promoção das licitações (MORAIS, 2015).  

Além do estabelecimento desses dois novos órgãos e da implementação do novo 

regime de exploração, a lei conta com dois artigos que merecem ser ressaltados. O primeiro 

deles é o artigo 62, que determinava o controle acionário da Petrobrás pela União com a 

“propriedade de, no mínimo, 50% das ações mais uma ação do capital votante, 

impossibilitando, pelo menos naquele momento, a completa privatização de empresa” 

(MORAIS, 2015, p. 197). O segundo artigo que merece destaque é o artigo 22, que no sentido 

de dotar a ANP de conhecimentos para realização dos leilões, determinava que  

a Petrobrás transferisse à ANP todo o acervo de informações e dados geológicos e 

geofísicos que havia acumulado durante o exercício do monopólio, relativos às 

bacias sedimentares e às atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo. 

O mesmo artigo estabeleceu que a Petrobrás será remunerada pelos dados e 

informações utilizados pelas empresas interessadas nos leilões (MORAIS, 2015, 

P.202). 

A ANP, de posse desse conhecimento, antes de promover as licitações de blocos 

exploratórios, promoveu uma concorrência internacional para contratar uma consultoria capaz 

de assessorá-la no processo de organização dos leilões, visto que tanto o marco regulatório 

quanto a ANP eram uma novidade. A empresa vencedora foi a britânica Gaffney, Cline & 

Associates, responsável, então, por capacitar a ANP nesse processo. 

Em 1998 aconteceu a chamada rodada zero, o primeiro leilão do petróleo sob o 

regime de concessões. Essa rodada contou apenas com a participação da Petrobrás, pois seu 

objetivo era o de ajustar juridicamente os contratos da Petrobrás nos blocos em que ela já 

desenvolvia petróleo. 

O primeiro leilão de fato ocorre no ano de 1999 que, de acordo com informações 

disponíveis no site da ANP, resultou na concessão de áreas para 10 companhias de seis 

diferentes países. Desde então ocorreram 15 leilões sob esse regime de exploração cujo 

funcionamento será explicado nos parágrafos que seguem. 

Partindo das orientações e diretrizes políticas gerais estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Política Energética, a Agência Nacional do Petróleo seleciona blocos 

exploratórios a serem licitados em leilões organizados e promovidos pela própria ANP. Um 

bloco exploratório, de acordo com a definição do geólogo Marco Antônio Pinheiro Machado 

(2018), constitui um polígono delimitado por coordenadas geográficas e determinada 
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profundidade, em suma, constituem a área que as empresas ou consórcios vencedores vão 

executar as atividades de prospecção. 

Selecionada as áreas, a ANP publica um edital com informações gerais sobre os 

blocos que vão a leilão e as exigências mínimas de prospecção, tais como percentuais 

mínimos de investimento, de uso de conteúdo local, de tempo em relação à perfuração, entre 

outras especificações que variam de acordo com cada edital. As empresas interessadas devem 

pagar por uma taxa de participação nos leilões e apresentar determinadas especificações 

previstas também em edital. Atendendo aos protocolos para participação, as petroleiras 

depositam em evento público um envelope lacrado que contém uma proposta de bônus de 

assinatura e um Programa Exploratório Mínimo. Aqueles que lograrem maior pontuação de 

acordo com os critérios estabelecidos em edital obtém o direito de explorar a área angariada 

por determinado período de acordo com os compromissos estabelecidos. 

O papel do Estado no regime de concessão se resume, portanto, a contratar as 

empresas e fiscalizar suas atividades. O rendimento da União nesse modelo provém de quatro 

pagamentos estabelecidos pela Lei do Petróleo de 1997. O primeiro deles é o chamado Bônus 

de Assinatura, o qual constitui um valor oferecido pelas empresas durante o processo 

licitatório, a empresa vencedora deve fazer o pagamento numa única parcela “no ato de 

assinatura do Contrato de Concessão” (MORAIS, 2015, p.208). 

O segundo pagamento ao Estado constitui a Participação Especial, uma quantia paga 

trimestralmente que se refere aos casos em que se tem uma produção acima do inicialmente 

previsto (RODRIGUES, 2016). A base de valores que devem ser transferido ao Estado em 

cada caso está regulamentada pelo Decreto 2.705/1998, sendo as alíquotas calculadas sobre a 

receita líquida de cada campo, chegando ao valor máximo de 40% das rendas.  

O terceiro pagamento refere-se à ocupação ou retenção de área, sendo calculado por 

quilometro quadrado retido para que se execute a exploração. O valor a ser transferido à 

União é instituído pelo edital e os pagamentos são anuais. 

 O quarto tipo de pagamento é o principal do Regime de Concessão, trata-se dos 

disputados Royalties, que nada mais são do que uma compensação paga ao Estado pela 

exploração privada de um recurso não renovável (RODRIGUES, 2016). Seu valor é pago 

mensalmente em moeda nacional, sendo a alíquota prevista no regime de concessões de no 

máximo 10% e no mínimo 5%, percentual aplicado quando se verifica um elevado grau de 

risco exploratório. 
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Os royalties para concessão são distribuídos de modo diferenciado a partir da 

combinação de duas variáveis, a exploração ser em mar ou em terra; e alíquota ser igual ou 

superior a 5%. Com a finalidade de demonstrar de modo detalhado a distribuição dos royalties 

segundo a lei 9.478/1997, reproduz-se abaixo o quadro elaborado por José Mauro de Morais. 

Quadro 1: Distribuição dos pagamentos ao setor público no regime de 

concessão. 

Beneficiários 
Alíquotas dos royalties 

Participação especial 5% do valor da 
produção 

Maior que 5% até 10% 

Estados 
confrontantes 
com poços de 

petróleo 
marítimos 

30% 22,50% 40% 

Municípios 

Confrontantes: 
30% 

Confrontantes: 22,50% 

Confrontantes: 10% Embarque e 
desembarque: 

10% 

Embarque 
desembarque: 7,5% 

União 
Comando da 

Marinha: 20% 

Comando da Marinha: 
15% 

MME: 40% 

Ministério da CT & I: 
25% 

Ministério do Meio 
Ambiente: 10% 

Fundo Especial 10% 7,50% 0% 

Fonte: Reprodução de Morais (2015, p.225). 

Além dos pagamentos ao Estado, outra questão importante que envolve os marcos 

regulatórios e impactam a economia nacional é a política de conteúdo local, ou seja, a 

exigência de que parte das compras de equipamentos e serviços por parte das concessionárias 

fossem feitas no Brasil. O objetivo da política é “acelerar o desenvolvimento tecnológico, a 

produção industrial e a geração de empregos” (MORAIS, 2015, p.204). 

Considerando uma comparação entre os governos Fernando Henrique Cardoso e 

Lula, verifica-se uma drástica diferença em relação à política de conteúdo local. Nas quatro 

rodadas de licitações ocorridas entre 1999 e 2002, durante o governo FHC, não havia um 

“percentual mínimo obrigatório de compras no mercado Brasileiro” (MORAIS, 2015, p.104). 

Além disso, em 1999 foi também criado o Repetro, Regime Aduaneiro Especial para 

importação e a exportação de bens e serviços destinados à exploração e à produção de 
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petróleo e gás natural. O objetivo era “diminuir o custo das importações de máquinas e 

equipamentos utilizados na exploração e na produção de petróleo” (MORAIS, 2015, p.202). 

Em contraste às políticas adotadas pelos governos do PSDB, as cinco rodadas 

licitatórias promovidas no período Lula, entre 2003 e 2008, previam em edital a exigência de 

percentuais mínimos de compras a serem realizadas no país. Essa diferença de política teve 

impactos significativos na participação da indústria brasileira na cadeia de exploração de 

petróleo. A partir dos dados da ANP publicado por Morais (2015, p.213), foi possível 

verificar que no governo FHC as médias de conteúdo local aplicados nas etapas de exploração 

e desenvolvimento correspondiam, respectivamente, a 33,5% e 42,2%. Nas licitações 

ocorridas durante o Governo Lula essas médias foram de 77,4% para a etapa de exploração e 

83,4% para a etapa de desenvolvimento, uma diferença significativa. 

  Ao contrário do que se imaginava a abertura do setor de petróleo nos anos 1990 não 

significou a perda de hegemonia da Petrobrás. A empresa, mesmo sem a proteção 

monopolística ainda era responsável na segunda década do século XXI, conforme Pinheiro 

Machado (2018), por 90% da produção petrolífera brasileira e por 98% da capacidade de 

refino. Essa supremacia da Petrobrás em muito se deve ao que foi conquistado durante o 

monopólio, um conhecimento apurado do território nacional e a capacidade de resistir a 

períodos de crise sem abandonar projetos de pesquisa e desenvolvimento que resultaram na 

maior descoberta petrolífera deste século. 

Essa condição de tranquila hegemonia da empresa pode, no entanto, estar ameaçada, 

pois se antes a prospecção e a produção de petróleo no Brasil constituía uma tarefa quase 

heroica – devido à inexistência de acumulações tão significativas, bem como as altíssimas 

profundidades que encareciam e desencorajavam as pesquisas dos privados – com os anúncios 

da descoberta do pré-sal, já se sabe onde está o petróleo, estimando-se com relativa precisão a 

qualidade e a quantidade do óleo disponível, ou seja, passados 50 anos de riscos e largos 

investimentos, o petróleo no Brasil tornou-se com o pré-sal uma atividade com risco quase 

nulo para os recém-chegados. É justamente sobre a descoberta e o desenvolvimento dos 

campos do pré-sal que se disserta a partir da quinta seção. 

3.5 O pré-sal e o regime de partilha 

A possibilidade de descoberta das acumulações petrolíferas do pré-sal começam a se 

desenhar ainda no ano de 2000, com a segunda rodada licitatória da ANP. A Petrobrás, 

interessada em prospectar um conjunto de blocos marítimos contínuos que cobriam uma área 
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de 20.000 quilômetros quadrados, enviou aos EUA um grupo de geólogos e geofísicos que 

tinha a missão de atrair outras petroleiras para formação de um consórcio de exploração do 

chamado Cluster (PINHEIRO MACHADO, 2018). É importante não confundir o Cluster com 

a formação geológica denominada pré-sal. Esta é uma formação geológica que se estende do 

litoral de Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo, o Cluster é um conjunto de blocos 

contínuos que fica localizado no interior dessa formação, mais especificamente na bacia de 

Santos. Para melhor localização, segue abaixo um mapa indicando as bacias produtoras no 

Brasil. 

MAPA 1 – As bacias produtoras de petróleo no Brasil 

Fonte: Petrobrás. 

Após a realização da 2ºRodada da ANP, a Petrobrás, formando quatro consórcios 

diferentes com as empresas Shell, Petrogal, British Gas, Chevron e YPF-Repsol, arrematou os 

quatros blocos de seu interesse na bacia de Santos, constituindo-se, também, como companhia 

operadora em todos eles. Como relata um dos geólogos responsáveis pela prospecção dos 

blocos 

as concessões teriam uma duração de oito anos, divididos em três fases: 3/3/2 anos, 

sendo cada fase com os seus respectivos comprometimentos em investimentos. Na 

primeira fase era obrigatória apenas a aquisição sísmica, o método de prospecção de 

petróleo; na segunda e na terceira, era obrigatória a perfuração de um ou mais poços 

até uma determinada profundidade. Na passagem de uma fase para a outra era 

obrigatória a devolução de 50% e 25%, respectivamente, da área original, a menos 
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que houvesse uma descoberta significativa entre uma fase e outra (PINHEIRO 

MACHADO, 2018, p.85). 

A Petrobrás, munida de conhecimento geológico prévio, participou dos leilões do 

Cluster com um objetivo definido: dividir os custos de prospecção de uma área ainda não 

explorada e, no entanto, promissora devido a sua formação geológica. Com esse objetivo 

traçado, as perfurações a serem feitas também já estavam definidas, sendo suas profundidades 

superiores àquelas exigidas pela a ANP, o que indicaria um desconhecimento por parte da 

agência reguladora sobre as acumulações petrolíferas existentes na área. 

Considerando que as prospecções sobre as formações abaixo da camada de sal se 

mostraram positivas, a Petrobrás mobilizou uma série de recursos para viabilizar um 

conhecimento efetivo dos blocos. Tal mobilização por parte da empresa exigiu que fosse feita, 

por exemplo, a maior aquisição de dados sísmicos em três dimensões já feita na história da 

indústria petrolífera (PINHEIRO MACHADO, 2018).  Devido aos altos custos da prospecção 

e as enormes profundidades em que se indicava a possível existência de petróleo, a empresa 

estadunidense Chevron decidiu abandonar o consórcio que compunha, vendendo sua parte 

para a portuguesa Partex. Mais uma vez é impossível não citar o geólogo Pinheiro Machado, 

quem ressalta que 

a maioria das majors, senão todas, era forte e tecnicamente escoltada por antigos 

colegas nossos, agora aposentados. Conhecedores dos meandros da Petrobrás, de 

universidades, de centros de pesquisa e até de órgãos governamentais de todas as 

esferas, regiamente pagos, eles abriram as portas e entregavam as informações aos 

estrangeiros. Todos, sem exceção, julgavam improvável haver no pré-sal campos de 

dimensões capazes de sustentar os estratosféricos gastos de exploração e ainda 

render lucro por trinta anos – o tempo médio de exploração comercial até o 

esgotamento da jazida (PINHEIRO MACHADO, 2018, p. 121-122). 

Após dois anos de espera pelo licenciamento ambiental e a disponibilidade de 

plataformas para perfuração de grandes profundidades, a Petrobrás começa a perfuração do 

primeiro bloco exploratório do Cluster, o Bloco Marítimo da Bacia de Santos – 10, que seria 

explorado em consórcio com a British Gas e com a portuguesa Petrogal, empresa que 

comprara a participação da Chevron. O poço pioneiro, localizada a 240 quilômetros da costa 

do estado do Rio de Janeiro, ficou conhecido inicialmente como Parati. O poço, depois de 

dois anos de perfurações alcançou a profundidade de 7 mil metros, entretanto, não se mostrou 

comercialmente viável. Embora não tenha tido viabilidade comercial, a perfuração foi 

importante para o melhor conhecimento do Cluster, embasando, assim, as futuras perfurações. 

O poço de Parati foi também fundamental para a decisão de não prosseguir as negociações 

com a ExxonMobil, interessada em adquirir os direitos de prospecção do bloco que, mais 

tarde, formaria o Campo de Tupi. 
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A decisão do então diretor de produção, o geólogo Guilherme Estrela mostrou-se 

acertada, pois, logo em 2006 os testes do poço Tupi indicaram boas notícias para a Petrobrás 

no que tange a qualidade do óleo encontrado, fino e leve, de fácil refinação. Apesar dessa 

primeira descoberta, ainda não se sabia as dimensões do reservatório de Tupi. Outras 

perfurações e descobertas importantes se sucederam até que, no ano de 2007, o campo de 

Tupi pode ser dimensionado. No dia 8 de novembro do mesmo ano a então Ministra da Casa 

Civil Dilma Rousseff convocou uma entrevista coletiva para anunciar a descoberta das 

reservas que poderiam chegar a 8 bilhões de barris recuperáveis. Abaixo, cita-se um pequeno 

trecho da entrevista da Ministra. 

Estávamos tratando toda essa questão da indústria do petróleo no Brasil dentro de 

uma dimensão mais reduzida. Éramos simplesmente um país que buscava 

autossuficiência. Uma reserva dessas transforma o país em exportador de petróleo. 

Poderemos passar para um outro patamar, onde estão os países árabes, a Venezuela e 

demais exportadores (ROUSSEFF apud PINHEIRO-MACHADO, 2018, p. 156). 

Logo após Tupi, entre 2007 e 2009 foram descobertos outros grandes campos para 

produção comercial de petróleo, tais como Carioca, Júpiter, Guará, Iracema e Iara, que juntos 

“devem totalizar, por baixo, 25 bilhões de barris como reservas, o suficiente para abastecer o 

Brasil por 25 ou trinta anos” (PINHEIRO MACHADO, 2018, p.201). A principal descoberta 

ocorreria no ano de 2010, trata-se do campo de Libra, cujas estimativas dimensionam reservas 

com algo próximo a 10 bilhões de barris. 

Considerando tais descobertas e a extensão da estrutura geológica que conforma o 

pré-sal, uma área de 150.000 quilômetros quadrados que se estende do litoral de Santa 

Catarina ao litoral do Espírito Santo, as estimativas mais difundidas entre os pesquisadores 

apontam para a existência de aproximadamente 100 bilhões de barris recuperáveis 

(PINHEIRO MACHADO, 2018; SAUER e RODRIGUES, 2016; CAMPELLO, 2018). Em 

estudo feito por pesquisadores da UERJ, estima-se com um grau de confiança de 90% a 

existência de 190 bilhões de barris, sendo estimado com grau de confiança de 10% a 

existência de até 216 bilhões de barris (SAUER e RODRIGUES, 2016). Confirmando-se a 

existência dos 100 bilhões de barris recuperáveis, uma estimativa bastante realista, o Brasil 

passaria a ser o quinto país do mundo em reservas recuperáveis, atrás apenas de Arábia 

Saudita, Venezuela, Irã e Iraque (LIMA, 2011). 

 Esses números reposicionam o Brasil entre os países com as principais reservas, o 

que exigiria um enorme cuidado geopolítico por parte dos governos. Embora o país não se 

tornasse uma Arábia Saudita ou uma Venezuela, o fato das IOCs não possuírem controle 

significativo sobre as reservas mundiais se comparadas com as NOCs sobrevalorizam as 
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reservas brasileiras. Para dimensionar o cenário internacional é suficiente destacar que, juntas, 

as estatais da Venezuela e da Arábia Saudita possuem o controle sobre 35,3% de todas as 

reservas mundiais (PINHEIRO MACHADO, 2018). O pré-sal poderia, então, compor, uma 

estratégia segura para as gigantes do setor. 

Diante dos primeiros anúncios feitos ainda em 2007, o Presidente Lula indicou ao 

CNPE a retirada dos 41 blocos do pré-sal que seriam disponibilizados na 9º rodada de 

licitações da ANP. Em julho de 2008 foi constituída uma comissão interministerial com 

participação da Petrobrás para formulação de uma estratégia de exploração específica para o 

pré-sal (PINHEIRO MACHADO, 2009). Em agosto de 2009, depois de quase um ano de 

discussão e formulação, o Governo apresentou ao Congresso Nacional quatro projetos de lei 

que visavam estabelecer um marco regulatório específico para o pré-sal. 

O primeiro desses projetos, também o mais importante deles, é o PL 5.938/2009, que 

visava instituir o regime de partilha de produção para as áreas do pré-sal, consideradas 

estratégicas. O segundo PL, o 5.939/2009, fundaria uma nova empresa pública, a PETROSAL 

S.A, cuja função seria a de, sem assumir atividades exploratórias ou riscos de investimento, 

representar os interesses da União em todos os consórcios formados. A empresa seria 

responsável também pela comercialização do óleo partilhado com as empresas exploradoras. 

O terceiro projeto de lei, o PL 5.940/2009, ficou conhecido como o projeto do fundo social
11

, 

o qual direcionava a maior parte dos recursos públicos provenientes do pré-sal para uma 

poupança de longo prazo orientada por dois objetivos. O primeiro era o de evitar a chamada 

“doença holandesa”, ou seja, a supervalorização da moeda nacional pela entrada excessiva de 

dólares na economia doméstica, provocando um largo processo de dependência petroleira, 

desindustrialização e desemprego. O segundo objetivo seria o de garantir recursos 

permanentes, mesmo após o fim da exploração petrolífera, para o investimento em áreas 

consideradas prioritárias, tais como educação, saúde, cultura, esporte, ciência e tecnologia, 

combate à pobreza e meio ambiente. Por fim, o PL 5941/2009, estabelecia a prerrogativa de a 

União ceder diretamente a Petrobrás o direito de exploração sobre os campos que não 

ultrapassassem os cinco bilhões de barris recuperáveis
12

. Essa medida, além de aumentar o 

                                                           
11

 Com a aprovação da lei e a instituição do fundo social, esse tem sua administração feita por um 

comitê gestor que conta com a participação obrigatória dos Ministros da Fazenda, do Planejamento Orçamento e 

Gestão e do Presidente do Banco do Brasil. 
12

 De acordo com Pinheiro Machado (2018, p.211): “O futuro mostrou que as áreas acima [áreas da 

cessão onerosa] ultrapassavam em muito os cinco bilhões de barris, o que gerou o chamado ‘excedente da 

Cessão Onerosa’, que foi – por meio de uma reunião do CNPE, presidida pela então presidente Dilma Rousseff, 

em 24 de junho de 2014 – 100% cedido para a Petrobrás sob o regime de partilha. Foi editada uma resolução, 
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valor de mercado da Petrobrás, resultou num aumento da participação acionária da União 

junto à empresa. 

Considerando que o acontecimento que constitui o problema de pesquisa é a 

aprovação do regime de partilha, apresentar-se-á agora um breve resumo do modo de 

funcionamento do modelo, a exemplo do que foi feito com o regime de concessão na seção 

anterior. No capítulo 3, a tramitação legislativa do regime de partilha será explicitada de 

modo mais detalhado, pois, tal processo não passou pela aprovação do PL 5.938/2009, mas 

pela aglutinação da proposta ao PL 5.940/2009 e pela posterior regulamentação dos royalties 

dos contratos de partilha, normatizados pela aprovação, no ano de 2012, do PL 323/2007. 

Tomando como referência a legislação aprovada em 2010, o regime de partilha de 

produção pode ser resumido da seguinte forma. Tal como nas licitações do regime de 

concessão, a ANP oferece em licitação pública o direito de exploração sobre blocos 

determinados. No entanto, ao contrário do que acontece na concessão, na qual a empresa 

vitoriosa é aquela que oferece o maior valor em bônus de assinatura, na partilha os bônus de 

assinatura são fixos e o critério de definição da empresa vitoriosa se dá pelo oferecimento do 

maior percentual de óleo excedente
13

, ou seja, o pagamento à união é feito em barris de 

petróleo e não em dinheiro. 

Essa é a primeira grande diferença em relação à concessão, na qual o óleo do subsolo 

é vendido às empresas concessionárias e à União são pagos quantias referentes aos dividendos 

obtidos. Na partilha, o óleo não deixa de pertencer a União, sendo o óleo excedente dividido 

entre a União e as empresas concessionárias. Essa diferença tem um impacto econômico e 

político significativo, pois põe à disposição do Estado um importante instrumento para 

execução de políticas de subsídio à indústria e de aproximação geopolítica com outros 

Estados e blocos econômicos, oferecendo ao poder público, também, a capacidade de 

influenciar nos processos de formulação internacional dos preços, uma prerrogativa de poucos 

países. 

Uma segunda diferença importante refere-se à participação da Petrobrás que, de 

acordo com a legislação aprovada em 2010, teria a participação mínima obrigatória de 30% 

em todos os consórcios formados para a exploração do pré-sal. Além da participação mínima, 

a empresa brasileira seria a única empresa operadora do pré-sal, sendo responsável, portanto, 

                                                                                                                                                                                     
mas não deu tempo para ser assinado o contrato até o presente, porque Dilma foi deposta e o TCU melou a 

resolução, pedindo vista”.  
13

 Óleo excedente refere-se à quantidade total de barris de petróleo extraídos subtraindo-se os custos 

de produção, os quais também são calculados em barris de petróleo, o chamado óleo-custo.   
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por dirigir todos os consórcios. O monopólio sobre a operação impossibilita a livre atividade 

das empresas internacionais, privadas ou estatais, na condução dos processos de exploração, 

pois, a empresa operadora é aquela responsável por conduzir todo o processo de elaboração e 

execução da exploração, como as decisões sobre a aquisição de equipamentos e serviços, o 

desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias, o ritmo da produção, etc. Ou seja, todas 

as outras empresas que quisessem participar da exploração de algum bloco do pré-sal 

entrariam como empresa investidora, sabendo antecipadamente que o controle de todas as 

operações seria da empresa brasileira. 

Além de parte do óleo excedente e do pagamento do bônus de assinatura fixado em 

edital, a União recebe, ainda sob o regime de partilha, royalties calculados sobre o óleo 

excedente destinado às concessionárias. O percentual estabelecido foi de 15%, para o regime 

de concessão esse percentual varia entre 5% e 10%. A destinação dos royalties foi um dos 

grandes impasses ocorridos durante o processo de tramitação da lei da partilha. A decisão 

final sobre o destino dos royalties só aconteceu com a aprovação da Lei nº 12.734, no ano de 

2012. 

Com a aprovação da lei 12.734/2012 os royalties foram divididos do seguinte modo: 

22% ficam com os estados confrontantes, 5% com os municípios confrontantes, 2% com os 

municípios afetados pelas atividades de embarque e desembarque, 24,5% com um fundo 

destinado aos estados, 24,5% com um fundo destinado aos municípios e 22% destinado ao 

Fundo Social. Em 2013 a discussão sobre os royalties foi reaberta com PL 5.500, o qual tinha 

o objetivo de tornar imediato o uso de parte dos royalties para investimento em saúde e 

educação, flexibilizando, assim, o que estava estabelecido pela lei, na qual os royalties iriam 

para o fundo social e os rendimentos obtidos com esse fundo é que comporiam os recursos 

disponibilizados. Tais movimentações resultaram na aprovação da lei 12.858/2013, que 

autorizava o uso imediato de parte das receitas obtidas com os royalties, devendo ser 75% 

desse montante investido em educação e 25% em saúde. 

Se a disputa sobre os royalties se dá prioritariamente entre os municípios, os estados 

e a União, a disputa sobre o direito de exploração dos campos desenvolve-se entre a Petrobrás 

e as demais companhias de petróleo. O elemento central dessa disputa refere-se à legislação 

que obriga a participação mínima de 30% da Petrobras em todos os consórcios, estabelecendo, 

também, o monopólio da empresa sobre a operação dos campos. 

De acordo com o Campello (2018) existe uma evidente correlação entre os partidos e 

os parlamentares que foram favoráveis à destituição da Presidente Dilma e, ao mesmo tempo, 
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à aprovação do Projeto de Lei Substitutiva 131, que pôs fim à obrigatoriedade de participação 

mínima da Petrobrás e ao monopólio da operação pela empresa. Campello ainda destaca que o 

autor da lei, José Serra, foi alçado ao cargo de Ministro das Relações Exteriores do governo 

constituído no pós-Dilma. Esse mesmo ministro, quando pré-candidato a Presidência da 

República, de acordo com os documentos revelados pelo Wikileaks em 2011, afirmou, em 

Telegrama enviado à Washington em 2 de dezembro de 2009, o seguinte: “Deixa esses caras 

(do PT) fazerem o que eles quiserem. As rodadas de licitações não vão acontecer, e aí nós 

vamos mostrar a todos que o modelo antigo funcionava...E nós mudaremos de volta” 

(REVISTA FÓRUM, ONLINE, 2016). 

O único leilão ocorrido sob a vigência da legislação aprovada em 2010 aconteceu no 

ano de 2013. Nessa primeira rodada do regime de partilha leiloava-se o direito de exploração 

sobre a maior acumulação descoberta no pré-sal, o campo de Libra. Apenas um consórcio 

participou da licitação, nenhuma empresa estadunidense manifestou interesse. O consórcio foi 

formado por duas empresas chinesas, CNPC e CNOOC, cada uma com 10%; uma empresa 

francesa, TOTAL S.A, com 20%; a anglo-holandesa, Shell, também com 20%; e a Petrobrás, 

com 40% (ANP, ONLINE, 2017). O excedente em óleo oferecido à União foi de 41,65%. 

 Após a aprovação do PLS 131/2015
14

 de autoria de José Serra, quatro rodadas do 

pré-sal já ocorreram. A formação dos consórcios em cada uma das rodadas pode ser 

observada nos quadros abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 No senado PLS 131/2015; na Câmara 4567/2016. 
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Quadro 2 – Resultados da 2ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, ano 

de 2017. 

BACIA SETOR BLOCOS 
EMPRESA/CONSÓRCIO 

VENCEDOR 
EXCEDENTE EM ÓLEO 

OFERTADO 

SANTOS 
SS-

AUP2 

Sul de Gato do 
Mato 

Shell Brasil (80%*) e Total 
E&P do Brasil (20%) 

11,53% 

Entorno de 
Sapinhoá 

Petrobras (45%*), Shell 
Brasil (30%) e Repsol 

Sinopec (25%) 
80% 

Norte de 
Carcará 

Statoil Brasil O&G (40%*), 
Petrogal Brasil (20%) e 

ExxonMobil Brasil (40%) 
67,12% 

* operadora 
 Fonte: ANP 

 

Quadro 3 – Resultados da 3ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, ano 

de 2017. 

BACIA SETOR BLOCOS 
EMPRESA/CONSÓRCIO 

VENCEDOR 
EXCEDENTE EM ÓLEO 

OFERTADO 

SANTOS 

SS-
AUP2 

Peroba 
Petrobras (40%*), CNODC 
Brasil (20%) e BP Energy 

(40%) 
76,96% 

SS-AP1 
Alto de Cabo 

Frio Oeste 

Petrobras (40%*), CNODC 
Brasil (20%) e BP Energy 

(40%) 
22,87% 

CAMPOS SC-AP5 
Alto de Cabo 
Frio Central  

Petrobras (50%*) e BP Energy 
(50%)  

75,80% 

* operadora 
 Fonte: ANP 
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Quadro 4 – Resultados da 4ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, ano 

de 2018. 

BACIA SETOR BLOCOS 
EMPRESA/CONSÓRCIO 

VENCEDOR 

EXCEDENTE EM 
ÓLEO 

OFERTADO 

SANTOS 

SS-AUP1 Três Marias 
Petrobras (30%)*; 

Chevron Brazil (30%); 
Shell Brasil (40%) 

49,95% 

SS-AUP2 Uirapuru 

Petrobras (30%)*; 
Petrogal Brasil (14%); 

Statoil Brasil O&G 
(28%); ExxonMobil 

Brasil (28%) 

75,49% 

CAMPOS SC-AP5 
Dois 

Irmãos 
Petrobras (50%*) e BP 

Energy (50%)  
16,43% 

* operadora 
 Fonte: ANP 

 

Quadro 5 – Resultados da 5ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, ano 

de 2018. 

BACIA SETOR BLOCOS 
EMPRESA/CONSÓRCIO 

VENCEDOR 
EXCEDENTE EM 

ÓLEO OFERTADO 

SANTOS 

SS-AUP1 Saturno 
Shell Brasil (50%)*; 
Chevron Brasil Óleo 

(50%) 
70,2% 

SS-AUP1 Titã 
ExxonMobil Brasil 
(64%)*; QPI Brasil 

(36%) 
23,49% 

SC-AUP2 Pau-Brasil 

BP Energy (50%)*; 
Ecopetrol (20%); 

CNOOC Petroleum 
(30%) 

63,79% 

CAMPOS SC-AP5 
Sudoeste de 

Tartaruga 
Verde 

Petrobras (100%)* 10,01% 

* operadora 

  Fonte: ANP 
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Coincidência ou não, José Serra, ainda em 2009, conseguiu fazer uma previsão 

certeira sobre o desenrolar dos leilões ocorridos até oito anos depois. Como já frisado, em 

2013 apenas um consórcio se apresentou para a disputa do mais valioso de todos os campos, 

nesse leilão nenhuma das grandes petroleiras dos EUA compôs consórcio ou apresentou 

proposta. Curiosamente, após a destituição da Presidente Dilma Rousseff os pontos principais 

do regime de partilha foram revertidos e as empresas dos EUA marcaram presença nos 

leilões. De acordo com Campello, a hipótese da coincidência perde força quando os principais 

acontecimentos estranhos, para se dizer o mínimo, são elencados. O autor destaca pelo menos 

cinco: 

1. Ainda em 2008, no furor da descoberta do pré-sal, o roubo de um contêiner da 

Petrobras que saía de Santos para Macaé com informações confidenciais sobre as 

reservas. 2. Em 2009, o treinamento e os encontros de órgãos públicos do Brasil 

com autoridades estadunidenses a fim de debater procedimentos e métodos de 

combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. 3. Em 2010, o escândalo 

posteriormente revelado pelo WikiLeaks que o principal candidato oposicionista, 

José Serra (PSDB/SP), possuía fortes relações pessoais com os maiores interessados 

num marco regulatório voltado aos interesses das transnacionais petrolíferas, 

sobretudo estadunidense (WIKILEAKS, 2011). 4. Entre 2011 e 2012 uma corrida 

interestatal volta-se para as riquezas do pré-sal, especialmente pelas estratégias da 

aliança “geometria do poder e da riqueza” estadunidense e também por interesses de 

países como China, Noruega e França. 5. Em 2013, o caso de espionagem político-

industrial sobre a presidenta Dilma Rousseff e à Petrobras foi revelado pelo ex-

analista de sistemas da National Security Agency (NSA), Edward Snowden 

(CAMPELLO, 2018, p. 17). 

Essa é, até o momento, a história do pré-sal. Com o aporte de um conjunto 

bibliográfico de autores especialistas no tema do petróleo, o capítulo apresentou até aqui uma 

visão panorâmica da indústria do petróleo no Brasil, faz-se, portanto, necessário, agora, 

articular os diferentes momentos que compõem essa larga história, sendo possível, assim, 

mensurar o significado do pré-sal e do regime de partilha, objetivo geral do capítulo e, 

particularmente, da seção seguinte que o encera. 

3.6 Considerações sobre os sentidos do pré-sal e do regime de partilha 

A presente seção tem como objetivo particular o cumprimento do objetivo geral 

deste segundo capítulo, qual seja, identificar e dimensionar o significado do regime de 

partilha em sua relação com a história da atividade petrolífera no Brasil. Nesse sentido, a 

seção será constituída por um conjunto de apreciações que visam constituir uma síntese 

interpretativa daquilo que foi apresentado até aqui. 

Em termos práticos e significativos, a exploração petrolífera no Brasil só começa 

após a Revolução de 1930. Sua causa eficiente foi a substituição da hegemonia da burguesia 

agroexportadora pela hegemonia da, então ascendente, burguesia industrial. A causa 
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determinante – que desencadeou o imediato processo de desenvolvimento da indústria 

petrolífera – foi a iminência da Segunda Guerra Mundial, que conferiu ao petróleo qualidades 

estratégicas, fundamentais às políticas de segurança nacional típicas dos períodos de guerra. 

A ascensão da burguesia industrial favoreceu a articulação de uma instável 

coalização entre determinadas frações da burguesia brasileira, da qual se intuía uma postura 

típica de burguesia nacional; entre setores importantes que ocupavam relevantes centros de 

poder, tais como oficiais das forças armadas e lideranças da envergadura de Getúlio Vargas e 

Joao Goulart; e por fim, entre o crescente proletariado urbano, para quem foi estabelecida a 

primeira legislação de proteção ao trabalho do País. 

Essa concertação advogava no plano político e econômico um projeto nacional-

desenvolvimentista orientado, sobretudo, pelo objetivo de “tornar a empresa industrial a 

unidade-chave do sistema” (OLIVEIRA, 2003, p.48). É nesse contexto nacional-

desenvolvimentista que se tornou possível o estabelecimento do monopólio estatal sobre as 

atividades petrolíferas e a fundação da Petrobrás. Nesse sentido, o regime de monopólio e a 

empresa são produtos típicos do nacional-desenvolvimentismo, o qual ambicionava uma 

completa industrialização do Brasil que, superando o atraso interno, deveria alcançar o 

mesmo padrão de desenvolvimento das nações do capitalismo central. Não por acaso o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao sancionar a Lei 8.987/1995
15

, resumiu-a como 

sendo o fim da Era Vargas (FOLHA DE SÃO PAULO, 1995, ONLINE).  

O golpe de Estado de 1964 promoveu uma completa desorganização das forças 

nacional-desenvolvimentistas, substituindo a articulação Estado-capital nacional-proletariado 

urbano pela articulação Estado-capital nacional-capital externo, agora num padrão autoritário 

modernizante (LEME, 2015) que, ainda desenvolvimentista, garantia a hegemonia política de 

toda burguesia e, no cenário da guerra fria, integrava de vez o capitalismo brasileiro ao 

capitalismo estadunidense, além, é claro, de assegurar a manutenção do latifúndio e a 

expansão das taxas de exploração da força de trabalho. A emergência da Petrobrás como 

“Leviatã produtivo
16

”, nas palavras de Alveal (1994), combinada com o relativo desinteresse 

das petroleiras internacionais na exploração das jazidas brasileiras, garantiu que a empresa 

não entrasse em conflitos significativos com o capital internacional pelo menos até a primeira 

                                                           
15

 A legislação regulamentou o estabelecimento do regime de concessão para a prestação de serviços 

públicos, abrindo caminho para a lei que, em 1997, estabeleceu o regime de concessão para o setor de petróleo. 
16

 De acordo com Alveal (1994, p.58), Leviatã produtivo constitui uma tipificação de um “Ator Estatal 

Produtivo” que não pode ser reduzido a um instrumento passivo da política de governo. Suas características 

determinantes são a existência de uma identidade política própria, de um projeto estratégico próprio, de um 

elevado grau de autonomia relativa e de um baixo grau de dependência. 
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crise do Petróleo, quando as intervenções do Governo Geisel no setor de energia fizeram 

eclodir os primeiros pontos de conflito. 

As intervenções de Geisel no setor de energia respondiam à combinação de duas 

crises principais, a crise internacional do petróleo de 1973 e a crise generalizada dos 

desenvolvimentismos.  O aprofundamento dessa segunda crise a partir de uma reconfiguração 

do capitalismo mundial no fim dos anos de 1970 significou para o Brasil, durante toda a 

década de 1980 e 1990, uma alteração no seu padrão de desenvolvimento dependente. Se 

durante o período desenvolvimentista o padrão de dependência está vinculado a “importação 

de capitais estrangeiros” que acontece “por meio de investimentos nos ‘novos segmentos 

industriais’ e da instalação de filiais das empresas multinacionais” (MARTUSCELLI, 2018, 

p.55-56) no novo padrão de dependência estabelecido pela era do capitalismo neoliberal 

as potências imperialistas impelem as economias dependentes a atrair investimentos 

externos sem garantir como contrapartida a promoção de ‘políticas ativas de 

desenvolvimento’. Ou seja, os capitais estrangeiros que chegam a esses países não se 

destinam à internalização de conhecimento e de tecnologias de ponta, tampouco à 

ampliação do mercado interno. Visam apenas ao apoderamento do que já existia, 

sem nada agregar de novo (MARTUSCELLI, 2018, p.55-56).   

A ascensão do neoliberalismo significou para a Petrobrás o fim do regime de 

monopólio e seguidas tentativas de privatização que, devido aos processos de mobilização 

política, até o momento, somente tiveram força para atingir as suas subsidiárias. A abertura do 

mercado petrolífero brasileiro ao capital internacional, até a descoberta do pré-sal, não causou 

grandes prejuízos à empresa, pois, a operação dos campos no Brasil exigia a mobilização de 

vultosos recursos, sendo também os riscos relativamente altos. Dessa maneira, a manutenção 

do regime de concessão após a descoberta do pré-sal atestaria a empresa como um “núcleo 

integrado de expansão”, cujas funções são de: 

favorecer, completar ou criar as condições para o desenvolvimento do capital 

privado, [pois] o capital estatal não se implanta onde as perspectivas de lucro são 

mais promissoras, mas onde a indústria privada deixou vazios a preencher, e estes 

vazios encontram-se nos setores de produção onde a rentabilidade do capital é 

menos certa (HIRATA, 1980, p.66). 

A retirada dos blocos do pré-sal da 9º Rodada de Licitações da ANP no ano de 2007 

e o estabelecimento do regime de partilha em 2010 frustraram, pelo menos em parte, essa 

expectativa acerca do papel típico desempenhado pelo capital público. Portanto, se o regime 

de partilha não significou a afirmação do capital público como “núcleo integrado de 

expansão”, o que ele significou? 

Para que seja possível dar uma resposta satisfatória a essa questão recorre-se aqui ao 

texto Imperialismo, dependência e capitalismo associado, de Angelita Matos Souza (2008). 
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No referido artigo a autora faz uma análise dos processos de transição ao neoliberalismo pelos 

quais passaram Argentina, Brasil e Espanha. Nas observações de Souza, ela conclui que a 

Argentina representa um caso extremo de capitalismo dependente-subordinado, marcado por 

um processo intenso de desnacionalização, desindustrialização e especialização produtiva. A 

radicalidade do neoliberalismo argentino se deveu a incipiente industrialização do país 

portenho, a qual não legará a existência de “uma burguesia local e/ou uma burocracia 

tecnocrática capaz de opor resistências às reformas neoliberais dos anos 90” (SOUZA, 2008, 

p.18). 

No polo oposto ao caso da Argentina, encontra-se o caso da Espanha, que a partir da 

fusão entre grandes grupos nacionais privados do setor financeiro e de infraestrutura, 

conseguiu consolidar um núcleo duro do capital financeiro espanhol que conduziu o processo 

de internacionalização da economia desde dentro, impondo limites à participação do capital 

internacional.  Dessa maneira, “as inversões estrangeiras em empresas nacionais, menos que à 

compra/controle, destinaram-se à sociedade/associação com o capital local, favorecendo, 

política e economicamente, o poder internacional dos grupos espanhóis” (SOUZA, 2008 p. 

19). Assim, mesmo sendo uma economia dependente, a economia espanhola distingue-se 

qualitativamente das economias dependente-subordinadas, constituindo um padrão de 

dependência-associada. O Brasil, de acordo com Angelita Souza, embora dependente-

subordinado, não tem um grau de subordinação tão acentuado quanto o argentino, pois  

a herança desenvolvimentista dificultou ajustes neoliberais radicais, ao legar um 

parque industrial relativamente integrado, um setor bancário robusto, uma 

diversificação comercial e um dinamismo exportador sem paralelo no continente. 

Uma burguesia local no setor financeiro, agrário (agrobusiness) e industrial; 

jornalistas, intelectuais, economistas de oposição, bem como representantes da alta 

burocracia, [os quais] conseguiram opor resistências à radicalização das reformas à 

maneira argentina (SOUZA, 2008, p.26).  

Dessa maneira, o Brasil seria o único país da América Latina com condições de, no 

processo de abertura econômica, ter alcançado a posição de dependente-associado, o que não 

aconteceu mais por questões de ordem política do que por questões de ordem econômica 

(SOUZA, 2008).  

Essa pequena explanação sobre o texto de Angelita Souza oferece instrumentos para 

que se descubra o significado da instituição do regime de partilha. Como destacado no 

capítulo I, o Governo Lula foi sustentado por uma frente política orientada pela aplicação de 

um programa neodesenvolvimentista. Esse programa poderia ser resumidamente caracterizado 

como o “desenvolvimentismo da época neoliberal” (BOITO Jr, 2012, p.6), pois se o 

desenvolvimentismo original ambicionava a superação do subdesenvolvimento 
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perspectivando a transformação do Brasil numa economia capitalista completa. O 

neodesenvolvimentismo, limitado pelo modelo neoliberal, não poderia manter tal ambição. 

Dessa maneira, não visava à ruptura com a dependência, mas uma alteração de um padrão de 

dependência subordinada para um padrão de dependência associada. É nesse contexto que se 

insere a instituição do regime de partilha, que sem romper com o modelo neoliberal
17

, impõe, 

como originalmente aprovado, limites à participação do capital externo garantindo o controle 

nacional sobre o processo de produção e de apropriação das rendas. As políticas de conteúdo 

local instituída por cada um dos editais da conjuntura neodesenvolvimentista completam essa 

política na medida em que, tal como o regime de partilha, frustra o padrão de acumulação por 

expropriação típica do neoliberalismo, exigindo, com isso, que a presença do capital externo 

legue à indústria doméstica um mínimo de investimento produtivo. 

Portanto, o regime de partilha significa um reordenamento do padrão de ação estatal 

no setor de petróleo, alterando o regime exploratório típico do neoliberalismo para um regime 

exploratório que, embora não rompa com o modelo neoliberal, estabelece uma adequação do 

setor ao projeto neodesenvolvimentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Um regime de exploração que indicaria um tensionamento com o modelo neoliberal seria o regime 

de monopólio estatal, o qual se consolidou como regime típico do desenvolvimentismo.  
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A BURGUESIA DIANTE DO REGIME DE PARTILHA 
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4 O REGIME DE PARTILHA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa empírica 

que constitui uma amostra das posições defendidas pelos partidos na cena política diante do 

estabelecimento de um marco regulatório específico para a exploração do pré-sal. No intuito 

de cumprir esse objetivo, apresentar-se-á, primeiramente, uma breve reconstituição do 

processo de tramitação do projeto, pois, com isso, será possível localizar e delimitar o 

material que fundamenta a pesquisa. Feito isso, avança-se para as considerações 

metodológicas, ou seja, os passos procedimentais aplicados sobre o material bruto que 

possibilitaram a sua organização e, posterior, interpretação. Após tais considerações 

procedimentais apresenta-se, então, o material empírico organizado, bem como os seus 

resultados parciais. Por fim, nas considerações finais do capítulo, expõe-se uma síntese dos 

resultados obtidos. 

4.1 A tramitação 

O dia 8 de novembro de 2007 foi marcado por dois acontecimentos importantes. O 

primeiro deles foi o anúncio da descoberta do campo de Tupi, feito pela Ministra Dilma 

Rousseff. O segundo acontecimento foi o anúncio da retirada dos 41 blocos do pré-sal da 9º 

Rodada de Licitações da ANP, prevista para ocorrer no dia 27 daquele mesmo mês. 

Um dia após a realização da 9º Rodada da ANP – no dia 28 de novembro – foi 

apresentado na Câmara dos Deputados, por iniciativa do parlamentar do PT de Rondônia 

Eduardo Valverde, um projeto de lei destinado a instituir o regime de partilha de produção 

para as áreas do pré-sal, trata-se do PL 2.502/2007 (BRASIL, 2007). Sob a justificativa da 

descoberta dos novos campos no pré-sal, o projeto indicava de maneira pouco detalhada a 

alteração do regime de concessão para o regime de partilha, sem qualquer menção ao 

estabelecimento de monopólio de operação, de porcentagem mínima de participação da 

Petrobrás, de fundação de empresa pública ou repartição de royalties. Ao todo o PL 

2.502/2007 e sua justificativa ocupavam apenas duas páginas. 

No dia 11 de dezembro o PL 2.502/2007 foi recebido pela Comissão de Trabalho, de 

Administração e de Serviço Público da casa, sendo designado como relator, no dia 13, o 

Deputado Roberto Santiago, do Partido Verde de São Paulo (PV-SP). No dia 3 de outubro de 

2008 o parecer negativo do relator foi publicado. O voto pela rejeição foi justificado por três 

argumentos: primeiro, porque a propriedade do produto da lavra pertencer a União seria, na 

opinião do relator, inconstitucional; segundo, porque não seria justo com o concessionário, 
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quem já deve arcar com os riscos, os investimentos e os demais pagamentos previstos, tais 

como royalties e participação especial; e terceiro, porque o executivo já manteria um poder 

“demasiadamente discricionário” ao definir por decreto presidencial o percentual da 

participação especial a ser paga pelos concessionários (BRASIL, 2008). 

Enquanto o PL 2.502/2007 não avançava na câmara, o poder executivo instituiu, no 

dia 17 de julho de 2008, uma comissão interministerial para propor um novo marco 

regulatório para a exploração petrolífera que estivesse de acordo com a nova realidade que o 

país se encontrava. A comissão fora formada pelos seguintes membros: o Ministro de Minas e 

Energia, Edson Lobão; o Ministro da Fazenda, Guido Mantega; o Ministro da Indústria 

Comércio Exterior e Serviços, Miguel Jorge; o Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo 

Silva; a Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff; o Presidente do BNDES, Luciano 

Galvão Coutinho; o Diretor-Geral da ANP, Haroldo Lima; e o Presidente da Petrobrás, Sérgio 

Gabrielli. Essa comissão foi responsável por formular os quatro PL’s enviados à Câmara no 

dia 1º de setembro de 2009, quais são: o PL 5.938 (BRASIL, 2009b), que propunha a 

instituição do regime de partilha de produção para o pré-sal e outras áreas que pudessem vir a 

ser julgadas como estratégicas. O PL 5.939 (BRASIL, 2009c), que autorizava o executivo a 

criar uma empresa pública (a Petrosal) para gerir os contratos de partilha representando os 

interesses da União. O PL 5.940 (BRASIL, 2009a), que criava um fundo social de longo 

prazo destinado a transformar as rendas obtidas pela União em ativos no exterior cujas 

receitas seriam revertidas em investimento público em áreas determinadas. E, por fim, o PL 

5.941 (BRASIL, 2009d), que permitia a União a contratar diretamente a Petrobrás para 

exploração de petróleo em campos que não ultrapassassem os cinco bilhões de barris 

recuperáveis. Dois dos quatro PL’s citados deram origem a Lei 12.351, a qual instituiu o 

regime de partilha de produção e o Fundo Social do pré-sal, pois o PL 5.938 e o PL 5.940 

foram fundidos num único PL no Senado Federal. Tal processo será reconstituído nos 

parágrafos a seguir. 

O PL 5.940 continha apenas seis páginas, uma metade constituía o texto 

propriamente dito e a outra metade a mensagem enviada pela comissão interministerial ao 

Presidente Lula justificando as razões do PL. Três foram os argumentos principais levantados 

pela comissão justificando a criação do Fundo Social, são eles: a) a finitude da fonte de 

receitas do petróleo; b) a volatilidade em relação à dimensão dessa fonte devido à flutuação 

internacional dos preços; e c) o ingresso de grandes quantias de moeda estrangeira na 

economia nacional (BRASIL, 2009a). 
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O PL 5.938 (BRASIL, 2009b) – que dispunha sobre o novo regime de exploração – 

constituía-se como o mais complexo dos quatros projetos, sendo também o mais importante 

deles, na medida em que os outros três o complementavam. Ao todo o documento enviado à 

Câmara continha 21 páginas, sendo que treze referiam-se a redação da nova legislação, uma 

página reservava-se às coordenadas que delimitavam o pré-sal e sete páginas constituíam a 

mensagem da Comissão Interministerial destinada ao Presidente Lula, justificando a adoção 

do novo regime. 

O referido projeto de lei continha quatro determinações principais, que são o 

estabelecimento do regime de partilha de produção para as áreas do pré-sal e outras áreas 

estratégicas, a exigência de que a Petrobrás fosse a companhia operadora de todos os blocos 

do regime de partilha, a determinação de que a Petrobrás tivesse uma participação mínima de 

30% em todos os consórcios e, por fim, que a administração dos consórcios fosse feita por um 

comitê operacional que teria a metade dos seus integrantes, inclusive o seu Presidente (com 

poder de voto e veto), indicados pela nova empresa responsável por representar a União, a 

Petrosal. A mensagem anexa justifica a instituição da partilha observando que o regime de 

concessões não contemplaria a nova realidade inaugurada com as descobertas no pré-sal, o 

que, de acordo com a mensagem,  

levou o Governo a avaliar a necessidade de mudanças no atual marco legal, 

destinadas a contemplar este novo paradigma na exploração e produção de petróleo 

e gás natural, de modo a aumentar o controle e a participação da União nos futuros 

empreendimentos e, ao mesmo tempo, respeitar os contratos de concessão vigentes 

(BRASIL, 2009b). 

Na câmara o PL 5.938/2009 foi apensado ao PL 2.502/2007, tramitando agora como 

se fosse um único projeto. O deputado designado para a relatoria do PL na Comissão Especial 

formada foi o Deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte 

(PMDB-RN). O parecer do deputado sobre o PL 5.938 foi favorável. O deputado ainda 

propôs oito emendas ao projeto, introduzindo a discussão sobre uma nova repartição acerca 

dos royalties. 

Após passar pelas comissões da casa e receber o parecer positivo do relator, o PL 

chegou ao Plenário da Câmara dos Deputados no dia 17 de Novembro de 2009. A matéria 

passou por todo o processo de discussão e disputa no plenário da Câmara, tendo o seu texto 

final aprovado no dia 10 de março de 2010, quando foi remetido ao Senado, tramitando nessa 

casa como Projeto de Lei da Câmara nº 16 – PLC nº16/2010 (BRASIL, 2010b). 
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Durante o período de discussão na Câmara o PL 5.938 foi emendado diversas vezes, 

no entanto, apenas uma das emendas ganhou relevância no debate público nacional. Trata-se 

da emenda 387, dos deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, pertencentes, 

respectivamente, ao PMDB gaúcho e ao PPS mineiro. A emenda, que ficou conhecida como 

emenda Ibsen, dispunha sobre a repartição dos royalties da exploração de petróleo na 

plataforma continental. A emenda aprovada como uma vitória da Oposição deixava de 

reconhecer a existência de municípios e estados produtores nas explorações feitas no mar, 

dessa maneira, revisava a divisão de royalties estabelecida em 1997, que direcionava os 

recursos que não se destinavam à União para os municípios e estados confrontantes. A 

emenda Ibsen extinguia com essa condição, instituindo a divisão dos royalties entre todos os 

estados e municípios da federação de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos 

Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. 

No senado, o PLC 16 foi apensado ao PLC 7 (BRASIL, 2010c), que na Câmara 

havia tramitado como PL. 5.940. Esse novo projeto de lei então unificou a instituição do 

regime de partilha e a criação do fundo social. Diante dos protestos dos parlamentares do Rio 

de Janeiro e do Espírito Santo na Câmara e no Senado, o Senador Pedro Simon, do PMDB do 

RS, propôs uma emenda (emenda nº 24) que obrigava a União a compensar com seus próprios 

recursos o valor dos royalties subtraídos dos estados e municípios confrontantes prejudicados 

pela nova repartição, estipulada pela emenda Ibsen. 

No dia 15 de junho o projeto de lei – originalmente PL.5.938 e PL. 5.940 – volta à 

Câmara seguindo a tramitação original do PL 5.940. Após passar pelos trâmites necessários, 

no dia 1º de Dezembro, o Relator do PL 5.940, Antônio Palocci, deu parecer favorável ao 

projeto, levando a proposta de redação final à votação. 

O texto foi aprovado com 204 votos favoráveis, 66 votos contrários e duas 

abstenções. Apenas PR, PSDB e DEM orientaram suas bancadas a votar contra o texto. Dos 

votos contrários 20 foram do DEM, 34 do PSDB, 7 do PR, 1 do PDT, 1 do PMDB, 1 do PPS, 

1 do PSB e 1 do PV. Destaca-se entre os votos favoráveis, 2 votos do DEM-BA, 2 do PSDB e 

14 do PR. A aprovação se deu com certa folga, pois 93% dos votos contrários concentraram-

se em três partidos – DEM, PSDB e PR – sendo que, ainda, 2/3 dos parlamentares do PR que 

estavam presentes contrariaram a orientação da liderança partidária votando a favor do 

Governo. Obviamente, cabe salientar a ausência de muitos dos parlamentares que faziam 

oposição no interior dos partidos da base, como nos casos do PP e do PMDB, no entanto, tais 
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deputados parecem ter sido neutralizados por suas lideranças, preferindo ausentar-se a quebrar 

com a fidelidade partidária ou, então, a ter que votar com o Governo. 

Aprovado na Câmara, o PL 5.940 foi remetido à Presidência da República onde foi 

sancionado pelo Presidente no dia 22 de Dezembro de 2010 como Lei 12.351/2010.  O 

projeto teve dois vetos por parte do Presidente Lula. O primeiro refere-se ao § 2º do art. 47, o 

qual obrigava os entes da Federação a investirem 50% dos recursos obtidos com o fundo 

social na educação pública, sendo 80% desse montante direcionado à educação básica e 

infantil. Como justificativa anexada à Lei, o Presidente declarou que 

o Fundo Social constitui uma poupança de longo prazo com vistas a assegurar os 

benefícios intergeracionais decorrentes da exploração do pré-sal. Nesse contexto, 

não é adequado fixar, previamente, quais as áreas a serem priorizadas dentre aquelas 

já contempladas, nas quais está incluída a educação. Por esse motivo, foi criado o 

Conselho Deliberativo do Fundo Social, que será a instância de interface com as 

demandas da sociedade, e possibilitará ajustar, ao longo do tempo, a definição da 

destinação dos recursos resgatados (BRASIL, 2010a). 

O segundo veto refere-se ao artigo 64, que instituía uma nova repartição dos 

royalties, ou seja, a polêmica emenda Ibsen. Justificando tal veto o Presidente declarou que: 

Da forma como redigido, o artigo não estabelece a fórmula ou a alíquota para 

obtenção do montante total dos recursos provenientes dos royalties. Igualmente, não 

é fixado o percentual desses valores que corresponderá à participação da União nem, 

consequentemente, o percentual que será destinado aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Tais dados são imprescindíveis ao cálculo da parte a ser dividida entre a 

União e os demais entes, na forma do caput e dos incisos, e de eventual 

compensação, prevista no § 2o. A proposta também não deixa claro se as regras para 

divisão dos recursos se restringem aos contratos futuros ou se são aplicáveis aos já 

em vigor. Também se observa que não foi adotado critério para a compensação de 

receitas aos Estados e Municípios pela União. Em ambos os casos, a consequência 

poderia ser uma alta litigiosidade entre os diversos atores (BRASIL, 2010a). 

Apresentado então o processo de tramitação da nova legislação desde sua proposição 

até a sua aprovação, cabe agora localizar no tempo e no espaço o material empírico de 

interesse da presente pesquisa.  O material que endossa o presente trabalho foi produzido 

entre os dias 17 de novembro de 2009 e 10 de março de 2010, quando o PL 5.938, ainda 

separado do PL 5.940, foi discutido no plenário da Câmara dos Deputados. Ali foram 

emitidas 376 intervenções que versaram sobre o pré-sal, sobre o regime de partilha e demais 

temas relacionados. O material produzido no plenário da Câmara é significativo como 

amostra das posições dos partidos políticos pela sua publicidade e representatividade, pois 

aquele espaço recebe ampla cobertura midiática, sendo, talvez, o espaço legislativo com mais 

visibilidade. Além disso, por abrigar 513 representantes de diversos estados e causas, 

constitui-se como um espaço legislativo mais amplo e representativo do que o Senado ou que 
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as demais comissões especializadas. Na próxima seção expor-se-ão os procedimentos 

aplicados na organização desse material. 

4.2 Procedimentos metodológicos 

O material sobre o qual se trabalha constitui-se, como já destacado, pelas 376 

intervenções produzidas pelos parlamentares no plenário da Câmara Federal entre novembro 

de 2009 e março de 2010. Todas essas intervenções foram registradas e estão disponíveis para 

acesso na página oficial da Câmara dos Deputados. 

As referidas intervenções foram lidas buscando-se identificar a percepção e a posição 

de cada parlamentar. Dessa maneira os principais argumentos de cada um dos discursos foram 

destacados e organizados num grande quadro. Posteriormente, esses trechos foram reduzidos 

a uma ou mais palavras-chave, as quais deveriam sintetizar a percepção emitida pelo 

parlamentar na sua intervenção sobre determinado tema. Ao todo, observou-se 86 diferentes 

tipos de palavras-chave que apareceram 547 vezes. 

As palavras-chave obtidas foram agrupadas em temas específicos sobre as quais 

versavam. A partir desse procedimento se chegou a seis grandes agrupamentos temáticos, 

quais são: a) referentes à partilha; b) referentes à concessão; c) referentes às questões 

federativas; d) referentes às questões de procedimento; e) referentes às questões de princípio; 

e f) referentes a questões genéricas não classificáveis. 

As frequências das palavras-chave, dos temas e da posição emitida pelos 

parlamentares dos diferentes partidos foram contabilizadas de modo a ensejar uma 

intepretação fundamentada em dados quantitativos. Trechos dos discursos que deram origem 

a esses dados também foram destacados no sentido de ilustrar o processo parlamentar, bem 

como o processo de produção desses dados. Os agrupamentos temáticos citados no parágrafo 

anterior comporão as seções seguintes deste capítulo, nas quais o posicionamento dos partidos 

e o teor dos principais discursos emitidos poderão ser observados de modo mais detalhado. 

No entanto, antes de avançar-se para a observação de cada um dos temas, apresentar-se-ão, na 

seção a seguir, os dados gerais do processo parlamentar, possibilitando com isso uma visão 

geral sobre participação dos partidos no plenário da Câmara. 

4.3 Panorama geral do plenário 

O objetivo da presente seção é apresentar um panorama geral do plenário, a 

distribuição de intervenções por cada partido, a frequência temática em relação às 

intervenções partidárias e a relevância que cada tema tem para cada um dos principais 
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partidos. Tratando-se, portanto, de uma seção voltada à descrição de dados quantitativos, essa 

será constituída por quadros, tabelas, gráficos e comentários breves. 

 A primeira tabela importante para que se obtenha uma visão panorâmica do plenário 

é aquela que indica a quantidade de intervenções feitas por cada partido, que pode ser 

observada abaixo. 

TABELA 1 – Número de intervenções por partido 

PARTIDO INTERVENÇÕES 

DEM 76 
PSDB 55 

PT 44 
PPS 35 

PMDB 35 
PDT 26 

PSOL 25 
PSC 17 
PTB 14 
PR 11 

PSB 10 
PP 9 

PCDOB 7 
PV 6 

PTC 3 
PHS 3 

TOTAL 376 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados coletados na página da Câmara Federal 

Observa-se que DEM e PSDB são os partidos que aparecem no topo da lista com 

maior número de intervenções. Isso se deve, sobretudo, pelo fato de os dois partidos 

constituírem o núcleo duro da Oposição, dessa maneira, ambos tinham o interesse de atrasar 

ao máximo a tramitação do projeto encaminhado pelo Governo. 

O Partido dos Trabalhadores aparece logo atrás, pois, embora não tivesse interesse 

em atrasar o trâmite, por ser o partido do Governo aquele era compelido a defender as suas 

posições diante das desqualificações da Oposição ao projeto. O PMDB e o PPS seguem 

abaixo do PT e, como se observará no gráfico seguinte, tal presença se deve ao papel que tais 

partidos cumprem como operadores dos trabalhos da casa, acelerando ou retardando a 

tramitação do projeto de acordo com seus interesses. 
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GRÁFICO 1 – A frequência temática de cada partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

No gráfico acima se observa a frequência temática das palavras-chave destacadas nos 

discursos emitidos por cada partido. O Partido dos Trabalhadores é o partido cujos discursos 

se voltam para o tema do regime de partilha, isso se deve, provavelmente, porque o PL. 5.938 

que visava instituir o referido regime foi obra dos quadros do partido, que encabeçava o 

Governo. O único partido que acompanha o PT tendo também a maior parte dos seus 

discursos voltados para o regime de partilha é o PDT, mas numa proporção muito mais 

equilibrada. 

O núcleo duro da Oposição concentrou sua atividade fomentando o debate sobre as 

questões federativas, colocando em primeiro plano não o regime de partilha, mas o rateio das 

rendas do petróleo entre os estados e a União. Obviamente, isso fez parte da estratégia da 

Oposição no sentido de enfraquecer a base governista com questões que envolvem o interesse 

dos estados, onde se localizam as bases eleitorais dos parlamentares. 

O PPS e o PMDB chamam a atenção pelo número elevado de intervenções voltadas 

para questões de procedimento, tais como questões de regimento, questões de ordem, entre 

outras. Esse dado pode indicar que tais partidos tem pouca consistência programática, sendo 

formados por políticos com alto grau de conhecimento acerca dos trâmites processuais e 

jurídicos. Destaca-se que o PMDB era o partido do relator do PL 5.938, o Dep. Henrique 

Eduardo Alves; sendo também o Partido do Presidente da Câmara, o Dep. Michel Temer. 
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Vale destacar ainda a participação do PSOL, que é o partido com o maior número de 

intervenções em relação ao tamanho da sua bancada. Nota-se que os discursos do partido têm 

uma presença destacada na categoria outros, isso se deve ao fato do PSOL apontar para 

questões que não são aquelas imediatamente discutidas em plenário. A defesa do monopólio 

estatal da exploração petrolífera é um exemplo que contribui para o número destacado de 

intervenções do PSOL naquela categoria. 

No sentido de ilustrar de modo destacado as características temáticas das 

intervenções, abaixo seguem três gráficos que indicam os padrões de intervenção da 

Oposição, PSDB-DEM; do Governo, PT; e do PMDB, que embora constituísse a base aliada, 

tem uma postura bastante diferenciada em relação à postura petista. 

GRÁFICO 2 – Frequência temática – DEM-PSDB 

  

Fonte: elaboração própria 
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GRÁFICO 3 – Frequência temática – PT 

 

Fonte: Elaboração própria 

GRÁFICO 4 – Frequência temática – PMDB 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Com a observação panorâmica do plenário pode se destacar então que o Partido dos 

Trabalhadores é o partido que mira no regime de partilha como foco principal de suas 

intervenções. A oposição composta por DEM e PSDB foca nas questões federativas no 

sentido de atrasar e dividir a unidade da base aliada. Por fim, o PMDB é o partido responsável 

pelo ritmo dos processos burocráticos. Essa fotografia geral poderá ser observada de modo 

mais detalhado nas seções seguintes, nas quais serão observadas as percepções da cada um 

desses partidos sobre cada um dos temas. 

16% 

51% 

8% 

19% 

0% 

6% 

FREQUÊNCIA TEMÁTICA - PT 

CONCESSÃO

PARTILHA

QUESTÕES FEDERATIVAS

QUESTÕES DE
PROCEDIMENTO

QUESTÕES DE PRINCÍPIO

OUTROS

2% 

15% 

30% 
48% 

0% 

5% 

FREQUÊNCIA TEMÁTICA - PMDB  

CONCESSÃO

PARTILHA

QUESTÕES FEDERATIVAS

QUESTÕES DE
PROCEDIMENTO

QUESTÕES DE PRINCÍPIO

OUTROS



101 
 

4.4 As percepções sobre a partilha 

Nessa seção se tem o objetivo de demonstrar as percepções dos principais partidos 

sobre o regime de partilha, que estava em discussão por meio da tramitação do PL 

5.938/2009. O Partido dos Trabalhadores, como já indicado, fora o partido com mais menções 

ao regime de partilha. Logo depois vieram o Democratas, o PSDB e o PDT. Considerando 

antecipadamente que as percepções sobre a partilha de PT e PDT são favoráveis e a de DEM e 

PSDB contrárias, essas serão agrupadas para facilitar a organização da exposição. 

Na observação das intervenções do Partido dos Trabalhadores as palavras-chave que 

mais apareceram relacionadas à partilha foram Interesse Nacional, Novo Brasil e Projeto 

Estratégico. Tais reivindicações sobre o significado da partilha podem ser observadas em 

trechos de discursos como o de Jorge Boeira, do PT de SC, que disse: “O que nós estamos 

fazendo aqui é protegendo a riqueza nacional, a riqueza do País e garantindo que esses 

recursos sejam direcionados para a distribuição de renda através do Fundo” (BOEIRA, 2009). 

Ou então em trechos do discurso do Dep. Pedro Eugênio, de PE, que disse: “De acordo com o 

projeto, a União retoma o seu direito histórico de ser dona do petróleo, para dele fazer aquilo 

que é de maior interesse do povo brasileiro” (EUGÊNIO, 2009), ou ainda pela defesa do 

capital público feita por José Genuíno (PT-SP), quem destaca: “o sistema de concessão 

privilegia principalmente as empresas privadas; a partilha beneficia sobretudo o setor público, 

sem excluir a participação do setor privado” (GENUÍNO, 2009). Como forma de ilustrar uma 

percepção geral dos parlamentares do PT sobre a partilha, reproduz-se abaixo parte do 

discurso do Dep. Cândido Vaccarezza (PT-SP). 

Discutimos, nesses últimos 3 meses, um grande projeto para a Nação, que foi o 

modelo de partilha. Não é verdade que o que deu autonomia de petróleo ao Brasil foi 

o sistema de concessão. Mas, fazendo justiça à Oposição, havia alguma 

razoabilidade. Temos também sistema de concessão para aquela velha situação. Por 

quê? Porque naquela velha situação havia um risco ao se explorar o petróleo. 

Perfurava-se, havia pesquisas, mas não se tinha certeza de que havia óleo. 

Qual é a situação do óleo do pré-sal? Infelizmente, alguns Deputados têm posição 

impatriótica nesse sentido. O óleo do pré-sal já está descoberto. Falta apenas 

escolher a empresa que vai explorá-lo e quem vai ser seu dono. Se permanecer o 

sistema de concessão, serão as multinacionais; será inclusive a PETROBRAS, da 

qual o Governo tem apenas uma pequena parte - pouco mais de um terço; serão as 

grandes empresas nacionais. No sistema de partilha, o dono desse petróleo será o 

povo brasileiro.  

Com o sistema de partilha, hoje, para se extrair o óleo do fundo do poço, gastam-se, 

mais ou menos, 30 dólares por barril de petróleo. Trinta dólares! Esse óleo é vendido 

a 70 dólares. Sobram 40 dólares. Esse dinheiro será usado para o desenvolvimento 

econômico brasileiro, será usado para acabar com a pobreza, será usado para estudo 

da ciência e tecnologia, será usado para desenvolvimento econômico, distribuição de 

renda e criação de emprego. 
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Por isso, esta é uma noite de felicidade e não de tristeza, de amargura. Aqueles que 

querem a amargura e a tristeza que fiquem com elas. O povo brasileiro está feliz 

porque tem mais emprego, porque tem um Governo que investe no desenvolvimento 

econômico, porque o Brasil é grande. E é grande não só em dimensão, mas porque 

tem política, interfere no mundo e está de cabeça erguida. Por isso, o povo brasileiro 

está feliz (...) 

Portanto, não podemos cair no canto da sereia. O Brasil está feliz. O Brasil tem a 

honra de ser um país de cabeça erguida, que não se agacha diante dos Estados 

Unidos, que não morre de medo. O Brasil, que não tem medo de ser feliz, quer 

desenvolvimento econômico, quer distribuição de renda, quer criação de emprego. 

Esse caminho o Brasil encontrou.  

Como diz o poeta: "Quem sabe onde quer chegar procura certo o caminho e o jeito 

de caminhar". Nós sabemos onde queremos chegar. Nosso País será uma potência 

mundial. Nosso País está crescendo. É por isso que não só os Deputados da base do 

Governo e boa parte da Oposição estão felizes com essa mudança que fizemos. O 

Brasil está feliz. O Brasil quer gritar que o petróleo é nosso. O Brasil quer usar os 

recursos do petróleo da camada pré-sal para o desenvolvimento econômico, para o 

meio ambiente, para a cultura, para a educação, para a ciência e tecnologia 

(VACCAREZZA, 2009). 

A percepção dos deputados do PDT segue a mesma linha do PT, sendo a palavra-

chave Interesse Nacional a mais associada ao regime de partilha. Isso pode ser ilustrado, por 

exemplo, com o discurso de Brizola Neto, do Rio de Janeiro, que disse: 

O importante desse projeto é a retomada do controle soberano, por parte do Estado 

brasileiro, das nossas reservas de petróleo. Não podemos deixar de denunciar o 

oportunismo daqueles que venderam e entregaram os nossos recursos naturais para 

esse sistema predatório aos interesses do povo brasileiro, que é o sistema de 

concessão. Para voltarmos a retomar o controle das nossas reservas soberanas, 

precisamos instituir o regime de partilha (NETO, 2009). 

A percepção da Oposição é, obviamente, bastante diferente. Para o DEM o regime de 

partilha está associado ao Autoritarismo do Executivo, a criação de mais um Cabide de 

Emprego, a aplicação de um Carimbo Eleitoral por parte do governo, a abertura da Corrupção 

no setor de petróleo e a instituição de um modelo típico dos Países Subdesenvolvidos. Abaixo 

seguem alguns trechos que ilustram essas percepções. 

Do deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, podem ser destacados os trechos seguintes: 

Por que o Governo está interessado em sair do modelo atual e ir para um modelo que 

só existe em países subdesenvolvidos? Por acaso? Não! É porque o Governo quer 

ter, cada vez mais, a capacidade e o controle de negociar com os empresários e criar 

estruturas para atender e nomear os seus apaniguados. É essa estrutura que o 

Governo quer produzir.  O que existe de mais retrógrado no mundo é a estatização; é 

o agigantamento do Estado (CAIADO, 2009). 

Sr. Presidente, qual é realmente a proposta que estamos apresentando? É uma 

emenda para recuperar exatamente o sistema de concessão, em relação à partilha. Já 

mostramos todos os defeitos, e até agora a base do Governo não teve como 

contraditar. É o modelo da Líbia e de Angola. Amanhã vai buscar, como disse, o 

IAA, o IBC; vai criar a PETRO-SAL e outros órgãos para aumentar cada vez mais a 

sobrecarga tributária no País. É a isso que estamos assistindo. Ou seja, saímos de um 

modelo moderno, em que o Governo vai calibrar o tributo, os impostos sobre a 

exploração do petróleo, em que vai se ocupar de desenvolver outras matrizes 

energéticas, em que vai caminhar para onde o mundo todo está caminhando, cada 
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vez mais deixando de lado o combustível fóssil, porque é altamente poluente. No 

entanto, não! O Governo quer todo esse monopólio, todo esse risco; quer dizer em 

alto e bom som que tem hoje todo o petróleo, como monopólio no País, e que só há 

uma empresa que pode explorar, a PETROBRAS (CAIADO, 2009b). 

Do deputado Eduardo Sciarra, do Paraná, são reproduzidos os trechos a seguir: 

Esta é uma proposta estatizante, eleitoreira, com preocupações sem dúvida alguma 

estratégicas para o nosso País (...). Quero lembrar também que, dentre os projetos, já 

foi aprovado aqui o projeto de criação da PETRO-SAL, que nasceu para ter, 

teoricamente, 130 funcionários. Eu me lembro de que a INFRAERO nasceu para ter 

600 funcionários; hoje, tem 11.500 concursados e 18 mil terceirizados. Infelizmente, 

esse é o caminho que vemos para esta mudança do marco regulatório. Repito: vamos 

trocar o aumento da arrecadação, o bônus de assinatura, a diminuição da exploração 

- e pode ser um risco no futuro - de uma matriz suja pelo monopólio do risco. O 

Estado não está aí para assumir risco; ele tem outras funções. Risco quem tem de 

correr é a iniciativa privada (SCIARRA, 2009). 

Do Dep. José Maia Filho, do Piauí, destaca-se o parágrafo abaixo: 

Estamos votando aqui, mas talvez não estejamos nos inteirando bem do fato de que 

o Brasil corre o risco de voltar ao atraso. O Brasil, das instituições fortes e de um 

sistema tributário forte, que tem a democracia estabelecida e esse sistema de 

concessão para exploração de petróleo aprovado pelos seus resultados - praticamente 

em 10 anos dobrou a produção -, vai agora voltar, através deste relatório, a adotar 

um sistema que é adotado no Irã, na Líbia, na Venezuela, em países que têm a 

ditadura como sua forma de administração. E nós que, a exemplo da Inglaterra, dos 

Estados Unidos, da Noruega, de países de democracia estabelecida, trabalhamos 

pelo modelo de concessão, corremos o risco de voltar para o sistema de partilha, em 

que os recursos, Sr. Presidente, não são transparentes. Não há nada que nos 

convença, a não ser o discurso nacionalista e ideológico, a sair da concessão para a 

partilha. É uma intromissão do Poder Público no setor privado (MAIA FILHO, 

2009). 

Do Dep. Onix Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, destaca-se o trecho que segue: 

O sistema de concessão demonstrou sua eficiência no mundo todo e, com esse 

sistema, os países que, com êxito, exploram petróleo no mundo conseguiram obter 

os melhores resultados. E, aí, o que faz o Presidente Lula e o Governo do Presidente 

Lula? Deixa de lado o regime de concessão, estabelece um regime de partilha e abre 

a porta para a corrupção na área pública. O argumento? "Vamos ampliar o controle 

público". Conversa fiada! Vão abrir, para institucionalizar ainda mais a roubalheira 

no setor de petróleo brasileiro. É isso o que vai acontecer. Nós não precisamos, em 

nenhum momento, falar sem lembrar que os países que se utilizam do sistema de 

partilha são aqueles que tiveram os piores resultados e viram aumentar 

exponencialmente a corrupção na exploração de petróleo, porque se abre o espaço 

para a burocracia, para a fisiologia, para o empreguismo operarem sobre a riqueza 

nacional (...). Por essa razão, mudar o sistema só tem um único objetivo: abrir a 

porta para que a corrupção volte a se instalar no sistema que hoje está blindado por 

esse mecanismo transparente, que é o da concessão (LORENZONI, 2009). 

O PSDB segue pela mesma linha do Democratas, o que pode ser observado nos 

trechos destacados das intervenções do deputado José Aníbal, de Rondônia, quem declara 

que: "A PETRO-SAL vai servir de cabide de emprego. A questão do Fundo também não tem 

maior relevância no momento. O marco regulatório é a questão central e definirá todo o resto" 

(JOSÉ ANIBAL, 2009).  O Deputado José Aníbal ainda destaca que: 
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O Governo Lula quer pôr um carimbo no pré-sal, quer personalizar o pré-sal. Ele 

não quer, ao contrário do Deputado Henrique Eduardo Alves, que o pré-sal seja uma 

riqueza de todos os brasileiros, ele quer que o pré-sal seja uma riqueza do Governo 

Lula (JOSÉ ANIBAL, 2009b). 

Observando esse embate de percepções sobre o regime de partilha de produção 

percebe-se que existem duas questões de fundo com as quais o Governo e a Oposição 

concordam, embora disputem o seu sentido. A primeira questão que ambos estão de acordo é 

que a partilha de produção representa uma ampliação dos poderes do capital público. A 

segunda questão é que a partilha enseja uma postura do Brasil no cenário internacional menos 

alinhada aos EUA.  As grandes diferenças sobre esses acordos estão nas derivações que cada 

um, Governo ou Oposição, fazem desses fatos. 

Para o Governo a expansão do capital público é entendida como uma medida 

estratégica e necessária para o melhor aproveitamento dos recursos do pré-sal. Para a 

Oposição tal expansão é entendida como um retrocesso burocrático, estatista, autoritário e 

eleitoreiro. Sobre o aumento do grau de autonomia diante da política estadunidense, esse fato 

é entendido pelos parlamentares do Governo como a afirmação da soberania nacional e do 

cumprimento de um novo papel geopolítico pelo Brasil. Para a Oposição, tal afastamento 

corresponde a um alinhamento desnecessário aos países subdesenvolvidos, atrasados e não 

democráticos. 

4.5 As percepções sobre a concessão 

No que se referem às menções feitas acerca do regime de concessão, os dois partidos 

com mais palavras-chave destacadas foram o PSDB e o PT, com 12 palavras cada. O DEM 

vem logo atrás com 10 e o PDT com 5 menções. Tanto no PSDB como no DEM, o discurso 

que predomina é o de que o pré-sal só foi descoberto devido à instituição do regime de 

concessão e que a descoberta do pré-sal sob esse regime confirma a sua eficiência. Um dos 

trechos que ilustram essa perspectiva é o do discurso do deputado José Anibal, do PSDB de 

São Paulo, quem assevera: 

que o Governo quer, atabalhoadamente - já dissemos aqui várias vezes -, colocar um 

carimbo no pré-sal, que foi descoberto em função da lei de 1997, uma lei 

competente, eficiente, que nos permitiu avançar muito. Mas, agora, o Governo quer 

carimbar, e não sabe muito bem como fazer isso, não tem muita ideia de como fazer 

isso (ANÍBAL, 2009c). 

Uma percepção que ainda merece destaque é aquela que vincula a concessão a um 

regime transparente e incorruptível, como fica evidente na fala de Onix Lorenzoni: “O regime 

de concessão implantou-se no Brasil e hoje o País é autossuficiente, com mais de 2 milhões 

de barris/dia, oriundos de um sistema blindado contra a corrupção” (LORENZONI, 2009). 



105 
 

Se a Oposição entende a concessão como um sistema eficiente e incorruptível, o 

Governo percebe a concessão como um regime relacionado aos interesses das empresas 

estrangeiras, isso fica claro no trecho do discurso do Dep. André Vargas (PT-PR), que segue 

abaixo: 

Utilizam-se desse argumento para obstruir e não confessam as reais intenções. Toda 

vez que se vê o Instituto Brasileiro do Petróleo defendendo uma tese, de brasileiro 

só tem o nome, porque são a Shell, a Texaco e a Esso, as petroleiras internacionais 

que querem que o sistema fique como está. Portanto, há uma obstrução contra o 

povo brasileiro. Quando se fala em partilha, estamos fazendo um debate sobre 

partilha de royalties. Isso mobiliza o plenário. Mas a verdadeira partilha, a mudança 

do marco regulatório, é aquela que tira das petroleiras, das multinacionais em favor 

do povo brasileiro, distribui não através dos royalties, mas através do Fundo Social, 

para a educação, para o combate à miséria, para o meio ambiente, para a ciência e 

tecnologia, para a saúde pública e para a educação (VARGAS, 2009). 

Aqui por parte do Governo existe um reforço da oposição entre interesse nacional e 

interesses estrangeiros, vinculando estes à concessão e aquele à partilha. A Oposição, por sua 

vez, tenta vincular a concessão, regime que ela instituiu quando era Governo, a eficiência e a 

transparência, o que teria criado as condições necessárias à descoberta do pré-sal. 

4.6 As questões federativas 

Os partidos com maior frequência no debate sobre as questões federativas foram o 

DEM e o PSDB, no entanto, essa discussão não ficou restrita a essas organizações, se 

estendendo a todas as bancadas. A sobredeterminação da questão regional pode ser percebida, 

por exemplo, quando se observa os discursos opostos entre parlamentares de um mesmo 

partido com origens estaduais distintas. No DEM, enquanto Ronaldo Caiado, de Goiás; Lira 

Maia, do Pará; e Onix Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, defendiam a emenda Ibsen, 

deputados do DEM do Rio de Janeiro, como Solange Couto, posicionavam-se de modo 

contrário. Abaixo seguem alguns trechos dos seus discursos: 

Não é uma luta partidária, mas uma luta em que os Estados do Nordeste, do Norte e 

do Centro-Oeste estão se ombreando, a fim de participar da partilha de recursos 

provenientes da exploração do petróleo a 300 quilômetros do litoral. É isso o que 

estamos pedindo (CAIADO, 2009c). 

É verdade que, da forma como está posto, nós somos contrários ao pré-sal. Somos 

totalmente favoráveis a que se faça uma distribuição equitativa entre Estados e 

Municípios, mas, como está posto, somos contrários (MAIA, 2009). 

Queremos votar a Emenda Ibsen, do Deputado Humberto Souto, queremos apoiar 

essa emenda que faz uma redistribuição muito mais equilibrada, muito mais 

equânime, Deputado Ibsen Pinheiro, da riqueza que deve ser de todos os brasileiros. 

(LORENZONI, 2009b). 

Eu defendo o nosso Rio de Janeiro, para que não perca royalties ou participação 

especial, mas, pela Minoria, estou questionando essa mudança de modelo, que tira a 

concessão, que foi o que trouxe sucesso à exploração do petróleo no Brasil 

(AMARAL, 2009). 
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Sr. Presidente, em face da posição diversa dos partidos, liberamos a bancada. Em 

nome do Rio de Janeiro, somos contra a emenda do nobre Deputado Ibsen Pinheiro, 

que sequer contempla as necessidades dos Estados produtores de petróleo 

(AMARAL, 2009b). 

O mesmo acontece com o PSDB, como pode ser observado a seguir: 

Não é possível que o Estado do Rio de Janeiro ou outros Estados produtores sejam 

lesados. Não é possível que continue essa situação prejudicando e rompendo aquilo 

que já foi estabelecido. O sistema de partilha, dizem, é a salvação do País. Na 

verdade, a salvação do País foi o sistema de concessão (ITAGIBA, 2009). 

A União tem de tirar do seu quinhão para dar aos demais Estados aquilo que eles 

julgam ser seu direito, mas não pode tirar daqueles que têm, em função de uma lei, o 

direito de ter esses recursos disponibilizados (...). A bancada do Estado do Rio de 

Janeiro tem de votar contra esta proposta, que tira do bolso do povo do nosso Estado 

os recursos necessários para a promoção do nosso desenvolvimento. Se os outros 

Estados querem - e acredito que eles querem e podem ter -, devem retirar as suas 

parcelas dos recursos que estão alocados no Governo Federal (ITAGIBA, 2009b). 

Essa emenda fará um pouco de justiça. Em vez de termos uma concentração de 

recursos em 2 ou 3 Estados, faremos uma distribuição, aumentando um pouco mais 

a participação dos Municípios (KAEFER, 2010). 

No PDT a disputa federativa não é menor, vide os trechos reproduzidos abaixo: 

Sou do Estado do Espírito Santo e quero deixar registrado que sou a favor do 

Espírito Santo, porque não se muda a regra em pleno jogo. Quero também dizer a 

todos que é o mesmo que um cidadão ter o emprego e, de repente, perder o 

salário (VIDIGAL, 2010). 

Registro, portanto, o meu repúdio. Ao tempo, agradeço ao Presidente Lula, que vai 

vetar a matéria. Nós, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de outros Estados, 

vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. É um absurdo (MANATO, 2010). 

Ora, o petróleo está a 300 quilômetros da praia do Rio de Janeiro - às vezes, até fora 

do mar territorial brasileiro. E ele vai ficar para o Rio de Janeiro. O povo quer a 

partilha. É esse o desejo do brasileiro, embora o Rio de Janeiro tenha suas razões - 

eu as compreendo. Está aqui o Deputado Brizola Neto reclamando com firmeza - 

não só S.Exa., mas a bancada do Rio de Janeiro. Mas eu quero deixar claro que esse 

é o desejo dos brasileiros, porque o petróleo é do Brasil e do seu povo (DE 

MATTOS, 2010). 

Até mesmo o PSOL – entendido como um partido marcado pela unidade 

programática em relação ao pragmatismo – foi atravessado pela divergência federativa. O 

Dep. Chico Alencar, do Rio de Janeiro, por exemplo, foi liberado pela sua bancada e fez a 

defesa do seu estado. O PT também acabou por liberar a sua bancada, no entanto, não existiu 

a ação de deputados do partido defendendo posições diferenciadas em discurso. As únicas 

observações sobre a emenda Ibsen feitas pelo partido foram no sentido de que aquela consistia 

uma estratégia oposicionista e que não deveria ser votada. Abaixo seguem alguns trechos em 

que tal postura pode ser observada. 

Não constava, do projeto original, a discussão de royalty ou de participação especial. 

Sabíamos que a sua discussão poderia dividir a base aliada em plenário e que a 

Oposição iria se aproveitar dessa divisão, porque é contrária, ideologicamente, ao 

modelo proposto (VALVERDE, 2009). 
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Querer agitar diferenças federativas visa esconder a questão de fundo, ou seja, 

manter o sistema de concessão e não de partilha, como estamos a defender. 

(GENUÍNO, 2009b) 

De uma maneira geral as questões federativas foram incentivadas pela Oposição, isso 

se deveu a três motivos principais: primeiro, a discussão federativa desviava a atenção da 

contradição entre interesse nacional e interesses estrangeiros para a contradição entre os 

interesses da União e os interesses dos estados, tornando o regime de concessão mais 

defensável; segundo, com essa manobra a minoria transformava-se em maioria, pois a questão 

federativa transcendeu as siglas, os programas e as orientações partidárias, trazendo para um 

plano destacado no interior de todas as bancadas os interesses das unidades federativas, ou 

seja, os interesses dos quadros partidários também interessados em dispor do excedente 

petrolífero; e, terceiro, com ou sem a aprovação da emenda, a discussão e a polêmica acabaria 

por retardar o trâmite, o que atrapalharia as intenções do Governo de qualquer modo. A 

Situação tentou fugir dessa “armadilha” ao máximo, mas tal postura só se percebia nas 

lideranças, tais como José Genuíno ou Henrique Fontana, a maior parte dos deputados, como 

ficou comprovado pela liberação da bancada, preocuparam-se em defender os interesses 

imediatos dos seus círculos eleitorais. 

4.7 As questões de procedimento 

Sobre as questões de procedimento os dois partidos com mais manifestações foram o 

PPS, com 24 palavras-chave; e o PMDB, com 19. Ambos os partidos protagonizaram o 

debate sobre a aceitabilidade da emenda Ibsen pela mesa. Enquanto o PPS defendeu a 

aceitabilidade da Emenda Ibsen, figuras como Michel Temer e Eduardo Cunha tentaram 

retardar ou inviabilizar a votação da emenda, de acordo com os interesses do Governo. 

Percebe-se isso pelos discursos do Dep. Fernando Coruja, do PPS de SC: 

Tenho a impressão, Deputado Michel Temer, com todo o respeito que tenho por 

V.Exa., que nesse caso V.Exa. se posiciona do lado de uma facção política que não 

quer votar a emenda dos Deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto (CORUJA, 

2009). 

O Deputado Eduardo Cunha utiliza um dispositivo genérico para querer uma 

questão específica. V.Exa., que é constitucionalista, que, inclusive, escreveu um 

livro chamado Elementos de Direito Constitucional, sabe que quando há uma lei 

genérica e uma lei específica, um dispositivo específico, prevalece o específico 

(CORUJA, 2009b). 

Por outro lado, Michel Temer e Eduardo Cunha mobilizavam as questões 

regimentais para inviabilizar a votação da emenda. Algo que deve ser registrado é que os 

deputados não discutiam o mérito da questão, apenas trabalhavam de maneira lateral para 

atingir esse ou aquele objetivo. Isso pode ser percebido pela fala de Eduardo Cunha que, 
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aparentemente técnica e neutra, buscava inviabilizar a proposta do seu companheiro de 

partido Ibsen Pinheiro, que propunha uma emenda contrária aos interesses do Governo. “Se 

V.Exa. dá curso ao recurso e o Plenário o acolhe e dá seguimento à votação da emenda, 

significa que V.Exa. está pondo em votação uma emenda que não preencheu o dispositivo 

regimental” (CUNHA, 2010). 

Ainda sobre o PMDB, é importante destacar o seu poder na Câmara dos Deputados. 

O relator da proposta que era do PMDB e, aparentemente, defendia as posturas do Governo, 

foi quem introduziu o debate sobre os royalties, desagradando o Governo. A emenda que 

piorou a situação do Governo e sobre a qual a Oposição se unificou quebrando a unidade 

interna da base aliada foi proposta também por um dos deputados do PMDB, Ibsen Pinheiro. 

Os principais entraves à aprovação dessa emenda, curiosamente, também vieram do PMDB, 

ou seja, do Presidente da Casa, Michel Temer (SP); e de Eduardo Cunha (RJ), que no 

processo, levantava uma série de artigos regimentais no sentido de inviabilizar tal votação. 

As principais atuações do DEM e do PSDB nas questões procedimentais foram pela 

defesa da votação nominal para a emenda Ibsen, como forma de constranger os deputados 

governistas diante dos seus eleitores. O PT, ao contrário, movimentou-se acerca das questões 

regimentais para defender a votação secreta da referida emenda. 

A discussão em torno da admissibilidade da emenda Ibsen gerou um grande atraso no 

processo, porque foi o que unificou a Oposição, que tinha o intuito de, além de atrasar o 

trâmite, desgastar os acordos promovidos pelo Governo com os governadores e as bancadas 

regionais. A questão foi resolvida quando o relator, até então um representante da base aliada, 

mudou sua posição e acolheu no texto final a Emenda Ibsen. Disse ele: 

Sendo assim, humildemente, sem qualquer constrangimento, eu mudo, sim, por 

convencimento, a minha posição. Libero a bancada do PMDB e vou votar a favor da 

proposta que o Plenário quer, aprovando, portanto, a Emenda Ibsen Pinheiro e 

Humberto Souto (Palmas) (ALVES, 2010). 

Mais do que uma vitória da Oposição – que atrasou o processo, dividiu a base 

governista e expôs o Presidente Lula, quem publicamente teve que vetar a distribuição de 

recursos aos estados – a aprovação da emenda Ibsen foi uma vitória do PMDB, que mostrou 

sua força na casa tanto para aqueles que desejassem constituir oposição relevante, quanto para 

aqueles que desejassem obter apoio do plenário para governar.  
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4.8 Questões de princípio e outros 

Nesta seção agrupamos a exposição de dois grupos temáticos, as questões de 

princípio, que envolvem defesas categóricas de determinado princípio sem explicitar o 

motivo, tal como a defesa do municipalismo, por exemplo; e a categoria outros, que reúnem 

os discursos que não formaram um grupo qualificável ou fugiram do tema discutido. 

Nas questões de princípio o DEM aparece cinco vezes com as seguintes palavras-

chave: Contra o fortalecimento do Estado-nacional, Defesa da livre-concorrência, 

Nacionalismo ideologia atrasada, Petróleo não é função do Estado e Defesa do 

municipalismo. O PDT aparece uma vez com Defesa do nacionalismo. O PP aparece uma vez 

com Defesa do municipalismo. O PR, também uma vez com defesa do municipalismo. O 

PSDB, uma vez com o Petróleo não é função do Estado. E, por fim, o PTB, com Defesa do 

municipalismo. Nos demais partidos não se observou palavras-chave classificadas como 

questão de princípio. Aparentemente, esses dados não cumprem nenhuma função explicativa 

relevante, mas como compõem a pesquisa é justo que eles sejam citados. Abaixo segue um 

gráfico que ilustra a exposição. 

GRÁFICO 5 – A frequência das questões de princípio por partido 

 

Fonte: elaboração própria 

No que diz respeitos aos inclassificáveis, a divisão entre os partidos pode ser 

observada no gráfico seguinte. 
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GRÁFICO 6 – Palavras-chave não classificadas por partido 

 

Fonte: elaboração própria 

Tal como as questões de princípio, as palavras-chave não classificáveis 

aparentemente não carregam um potencial explicativo significativo. A presença da Oposição 

no topo da lista dos partidos com mais menções não classificáveis é esperada pelo interesse 

que essa teria em atrasar o trâmite encaminhado pelo Governo. A supressa que se observa é a 

presença do PSOL, que poderia ser explicada pela defesa que o partido fez do regime de 

monopólio, cujas intervenções foram classificadas como questão outra, visto que o partido foi 

uma voz solitária nas menções a tal regime, que não esteve em discussão no plenário. 

4.9 Considerações finais 

A partir da observação da atuação dos partidos políticos no plenário da Câmara dos 

Deputados constatou-se a confirmação das hipóteses derivadas da literatura mobilizada para a 

constituição do referencial teórico acerca da conjuntura do segundo Governo Lula. Os dois 

blocos partidários que dinamizaram e polarizaram a disputa programática sobre o regime de 

exploração petrolífera foram aqueles encabeçados pelo Partido dos Trabalhadores, 

defendendo o regime de partilha por um lado; e, por outro lado, pela aliança parlamentar 

composta por PSDB e DEM, defendendo o regime de concessões. 

Tais defesas , bem como os argumentos mobilizados, estão em consonância com as 

disposições antecipadas pela literatura, de que a aliança DEM-PSDB defenderia um programa 

econômico neoliberal, representando, com isso, os interesses da burguesia associada; e de que 
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o Partido dos Trabalhadores defenderia um programa neodesenvolvimentista, representando, 

assim, a burguesia interna.  Dessa maneira, os três partidos demonstraram um grau destacado 

de coesão interna e de pertinência nos principais desfechos programáticos, constituindo-se 

como direção política e ideológica responsável por polarizar o processo parlamentar. Essa 

atuação destacada justifica-se pela vinculação orgânica que tais partidos mantêm com as 

frações determinadas das classes com presença no bloco no poder, representando no 

parlamento os seus interesses. 

Cabe ainda destacar que os argumentos mobilizados por tais partidos se voltaram 

também para as classes excluídas do bloco no poder e que, no entanto, lhes servem de apoio. 

Tal constatação se evidencia pela mobilização da ideologia da corrupção feita pelos 

parlamentares da Oposição, atendendo aos anseios típicos da classe-media; e, por parte do 

Governo, pela promessa de expansão dos investimentos em programas sociais e serviços 

públicos, os quais são, tipicamente, voltados à classe trabalhadora, aos trabalhadores da massa 

marginal e outros setores populares.  

Outros dois partidos cuja postura parece indicar uma vinculação com forças sociais 

organizadas relevantes são o PDT e o PSOL. Aquele parece compor uma força auxiliar do PT 

na representação dos interesses da burguesia interna, ocupando essa posição de menor 

destaque devido ao seu peso parlamentar reduzido. O PSOL, por seu turno, parece representar 

os interesses de forças sociais organizadas que estão excluídas do bloco no poder. No caso da 

discussão do petróleo, sobretudo os setores organizados em torno do sindicato dos petroleiros, 

dos engenheiros da Petrobrás, outros setores do sindicalismo público e também os estudantes 

universitários organizados, os quais, na época, defenderam nas ruas, tal como o PSOL no 

parlamento, um retorno ao regime do monopólio da União exercido pela Petrobrás 100% 

estatizada. 

Os demais partidos, grandes ou pequenos, parecem ter uma atuação típica dos 

partidos de patronagem, em que a coesão programática é baixa e a intensidade pragmática é 

alta. Tais partidos manifestaram a postura de patronagem de modo ativo ou passivo. O Partido 

Progressista foi um dos que se caracterizaram pela passividade diante do processo, com 41 

parlamentares foi responsável por apenas 9 intervenções, uma proporção muito baixa. Isso se 

deve, talvez, pela sua história vinculada à direita política e sua presença na base de apoio do 

Governo, portanto, o silencio lhe foi conveniente, pois, era de interesse do Governo que o 

trâmite corresse rapidamente, ao passo que era de interesse do PP e dos seus parlamentares 
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mais conservadores não fazerem a defesa pública das propostas de um Governo publicamente 

entendido como de esquerda. 

De modo ativo, a postura da patronagem tem seus melhores exemplos no PPS e no 

PMDB, que, ou não se manifestavam qualificando a matéria, ou reuniam no interior de suas 

fileiras uma pluralidade contraditória de posições. A intenção, aparentemente, era a de 

conquistar posições privilegiadas de barganha política junto à Oposição ou junto ao Governo. 

O PPS, da base aliada do Governo, comprou as dores da Oposição desde dentro do Governo 

com setores do PMDB que, abrigando todo tipo de perspectiva, jogou para os dois lados 

cedendo, por fim, as principais pressões da Oposição que, sabidamente, seriam vetadas pelo 

executivo. 

A conclusão principal a que se chega, portanto, é de que na questão petrolífera o 

padrão de polarização partidária se reproduz tal como o antecipado pela literatura mobilizada. 

No capítulo seguinte será verificada a postura dos setores empresariais que constituem a 

burguesia interna, observando-se, dessa maneira, se para a questão do regime de exploração 

do petróleo, tais setores endossam ou não a posição da sua representação na cena política. 
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5 A BURGUESIA INTERNA DIANTE DO REGIME DE PARTILHA 

“Os homens mudam de boa vontade de senhor, 

crendo com isto melhorar, e esta crença os faz 

tomar armas contra o senhor atual, no que se 

enganam, porque depois por experiência 

compreendem que pioraram. E isso deriva de uma 

outra necessidade natural e ordinária, a qual faz 

com que necessitemos sempre oprimir aqueles de 

quem acabamos de nos tornar príncipes.” 

Nicolau Maquiavel, O Príncipe. 

 

No presente capítulo apresentar-se-á uma descrição da pesquisa empírica feita sobre 

a percepção de alguns dos principais setores da grande burguesia interna acerca do pré-sal e 

do regime de partilha. Sendo o objetivo principal o de observar o posicionamento dos 

principais setores da burguesia interna, constitui o material empírico da amostra os materiais 

coletados – notícias, entrevistas e notas – nas páginas virtuais das principais associações 

empresariais representativas da referida fração burguesa, que são: a Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo, FIESP; a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 

FIRJAN; a Confederação Nacional da Indústria, CNI; a Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ; e o Sindicato Nacional da Indústria de Construção e 

Reparação Naval e Offshore, SINAVAL. 

O procedimento de coleta dos materiais desenvolveu-se por meio de procura nas 

páginas das referidas associações com a aplicação de palavras-chave como petróleo, pré-sal e 

partilha nos mecanismos de busca. Ao contrário da pesquisa feita junto à representação 

política, em que o contexto de produção dos documentos era fechado, possibilitando assim a 

delimitação precisa de um universo, as posições do empresariado encontram-se de modo 

disperso e assistemático, sem uma plataforma única que reúna as intervenções de modo 

organizado. Dessa maneira, devido à escassez e a falta de sistematicidade dos materiais, 

optou-se pela flexibilização dos termos de busca no que tange às datas. O mesmo critério 

sobre a delimitação das datas foi utilizado em relação ao conteúdo dos documentos que, se 

não versavam centralmente sobre o regime de partilha, foram incorporados à pesquisa por 

trazer, a partir de um posicionamento geral sobre energia ou petróleo, uma perspectiva que 

pode elucidar posições sobre a legislação que instituiu o regime de partilha. 



114 
 

Considerando então a escassez e o caráter não sistemático do material empírico, a 

análise e a exposição de tal material não poderá, simplesmente, reproduzir os processos de 

caráter quantitativo e de comparação padronizada aplicada ao capítulo terceiro. Neste 

capítulo, portanto, o procedimento de exposição será fundamentalmente qualitativo e 

descritivo. Dessa maneira, o capítulo será subdividido em seções, sendo cada uma delas 

reservada a cada uma das associações, as quais contam com uma gama diversificada de 

materiais, seja no que se refere ao seu tipo ou a sua quantidade. 

5.1 A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP 

O conjunto de materiais coletados junto à página da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo é composto por 19 documentos, produzidos e publicados pela agência de 

imprensa da própria FIESP. Os documentos reunidos compreendem um período que vai do 

dia 17 de abril de 2009 até o dia 15 de agosto de 2011
18

. Como a FIESP possui uma agência 

de imprensa própria, essa foi a associação que mais tinha documentação disponível, dessa 

maneira, optou-se por não alargar em demasiado os parâmetros de pesquisa no que se refere a 

datas. Abaixo segue um quadro com as datas de publicação e as manchetes de todas as 

notícias, as quais serão expostas em ordem cronológica. Vale salientar que três notícias fazem 

referência a eventos em que representantes da FIESP fizeram-se presentes como palestrantes, 

o conteúdo original desses discursos também foi observado, trata-se do seminário “Vale a 

pena mudar o marco regulatório?” promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, 

que contou com a Presença de Paulo Skaf, Presidente da federação; e dos discursos de 

abertura do XI e XII Encontro Internacional de Energia da FIESP, proferidos por Carlos 

Cavalcanti, diretor do Departamento de Energia da Federação paulista. 

Quadro 6 – Lista de materiais coletados na página da FIESP 

MATERIAL – FIESP 

DATA MANCHETE 

17/04/2009 
EMPRESÁRIOS LANÇAM PLANO DE AÇÃO 

CONTRA A CRISE, NA FIESP. 

24/04/2009 
MARINHA INICIA DIÁLOGO COM POSSÍVEIS 

FORNECEDORES NACIONAIS. 

29/09/2009 
GOVERNO NÃO ABRE MÃO DO REGIME DE 

PARTILHA, DIZ EDISON LOBÃO. 

                                                           
18

 A data selecionada compreende um período similar ao da tramitação do PL 5.938/2009 no 

Congresso Nacional. 
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02/10/2009 

PRESIDENTE DA PETROBRAS DEBATE PRÉ-SAL 

NO 10º ENCONTRO INTERNACIONAL DE 

ENERGIA 

05/10/2009 
MODELO DE PARTILHA TEM LÓGICA 

ECONÔMICA, DIZ JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI 

06/10/2009 
MONOPÓLIO DA PETROBRAS FAZ GÁS 

NACIONAL FICAR MAIS CARO QUE BOLIVIANO 

07/10/2009 
SÃO PAULO LANÇA PROGRAMA DE 

EXPLORAÇÃO DO PRÉ-SAL 

23/10/2009 
MARCO REGULATÓRIO DO PRÉ-SAL É TEMA DE 

SEMINÁRIO NO IFHC 

09/11/2009 
FIESP RECEBE COMITIVA EMPRESARIAL DA 

FINLÂNDIA 

23/11/2009 
CATÁLOGO COM FORNECEDORES DO SETOR 

NAVAL SERÁ LANÇADO NA FIESP 

26/07/2010 
FINEP LANÇA EDITAIS PARA FINANCIAMENTO 

DE PROJETOS DO PRÉ-SAL 

29/07/2010 
EDITAIS FINEP APRESENTADOS NO CIESP SÃO 

OS PRIMEIROS DA ERA PRÉ-SAL. 

01/08/2010 
DISCURSO DE ABERTURA DO XI ENCONTRO DE 

ENERGIA 

09/08/2010 

MODELOS DE CONCESSÃO E PARTILHA DO PRÉ-

SAL SÃO DISCUTIDOS EM ENCONTRO DA 

FIESP/CIESP 

18/09/2010 

MONOPÓLIO AFETARÁ COMPETITIVIDADE DO 

SETOR PETROLEIRO NO BRASIL, DIZ 

ESPECIALISTA 

11/02/2011 

Ação do Ciesp em São Joaquim da Barra, para apresentar 

as oportunidades no setor de petróleo e gás, atraiu mais 

de 60 empresas. 

08/08/2011 

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA É ASSUNTO DE 

DESTAQUE EM NOVOS INVESTIMENTOS NO PRÉ-

SAL 
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15/08/2011 
LEILÃO DE CONCESSÕES PÚBLICAS É LEI E NÃO 

DEVE HAVER DISCUSSÃO, AFIRMA SKAF. 

15/08/2011 
DISCURSO DE ABERTURA DO XII ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE ENERGIA DA FIESP 

Fonte: elaboração própria 

 Considerando a listagem acima, parte-se, agora, para a exposição descritiva de cada 

um desses materiais, seguindo, como mencionado, a ordem cronológica de publicação. 

O primeiro documento, de 17 de Abril de 2009, trata de apresentar, de modo sucinto, 

a exposição feita, em evento na FIESP, pelo ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis 

Veloso. A exposição do ex-ministro refere-se a um “Plano de Ação Contra a Crise” 

“formulado pelo Fórum Nacional, composto por empresários do Instituto Nacional de Altos 

Estudos (Inae)” (FIESP, ONLINE, 2009a). Dentre as propostas do documento encontra-se 

uma proposição sobre o pré-sal que, mesmo genérica, vale ser registrada. Tal é a proposta: 

“usar o Pré-Sal para transformar o Brasil em um dos grandes produtores de petróleo” (FIESP, 

ONLINE, 2009). 

A notícia seguinte, do dia 24 de abril de 2009, refere-se à palestra proferida pelo o 

Almirante-de-Esquadra, Júlio de Moura Neto, no II Seminário de Defesa da FIESP. O 

Almirante destacou que “o Brasil tem um novo papel no mundo” (NETO, ONLINE, 2009b). 

De acordo com a matéria: “ele reconhece que a descoberta de petróleo na camada do pré-sal é 

um fator importante para justificar os investimentos, e disse que ‘as jazidas estão cada vez 

mais afastadas da costa, a cerca de 160 milhas de distância’” (FIESP, ONLINE, 2009b). De 

maneira geral, a notícia tem como foco principal a política de compras de equipamentos pela 

Marinha no mercado doméstico. 

 A matéria do dia 29 de outubro de 2009 versa sobre o debate acerca do regime de 

partilha promovido pela FIESP no painel de infraestrutura do Congresso da Indústria. O 

debate contou com a participação do Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, quem fez a 

defesa do regime de partilha. Como a matéria trata especificamente do regime de partilha, 

considera-se importante a reprodução do trecho abaixo: 

Na avaliação da Fiesp, regras como a exclusividade da Petrobras como operadora 

das plataformas de exploração, com participação mínima de 30%, e o poder de veto 

da nova Petrosal, que terá função fiscalizadora, são pontos a serem discutidos. 

O diretor de Energia da Fiesp, Carlos Cavalcanti, considera fundamental a 

possibilidade de que novas empresas privadas brasileiras sejam constituídas com 

este fim. “O modelo que está sendo proposto pode impedir o desenvolvimento de 
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outras empresas nacionais na exploração do petróleo. Ao romper o monopólio da 

operação, em 1997, o Brasil mostrou seu valor nessa área porque se submeteu ao 

modelo competitivo de empresas internacionais”, afirmou Cavalcanti. 

O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, reconheceu a competência da 

Petrobras no segmento de exploração, mas alertou que a exclusividade da operação 

poderá trazer acomodação e impedir a incorporação de novas tecnologias mais 

competitivas “Se hoje a Petrobras já é exclusiva na exploração de 80% do petróleo 

brasileiro, é bom que tenha os 20% restantes para que ela possa se sentir provocada. 

Sempre há o que melhorar”, defendeu Skaf. 

Segundo Edison Lobão, a questão da exclusividade da Petrobras – aplicável a 

qualquer outra operadora – obedece a uma lógica e ao interesse nacional (FIESP, 

ONLINE, 2009c). 

Percebe-se nos trechos ressaltados que os três pontos “a serem discutidos” na visão 

da FIESP, são aqueles que alavancam a participação do capital público. Além disso, destaca-

se nas falas de Paulo Skaf e de Carlos Cavalcanti a celebração do fim do regime monopolista 

e o elogio ao “modelo competitivo”. 

O texto do dia 2 de outubro faz um apanhado geral da programação do X Encontro 

Internacional de Energia da FIESP, que contou com a participação do Presidente da Petrobrás 

Sérgio Gabrielli. Sobre o pré-sal e a partilha destaca-se o breve trecho a seguir: 

Em relação ao questionamento sobre uma possível “acomodação” da Petrobras em 

função da exclusividade na operação, Sérgio Gabrielli rebateu: “Não acho que se 

pode acusar a Petrobras de relaxamento de tecnologia nesses 56 anos. A indústria do 

petróleo não permite acomodação para isso. A tecnologia é vital”, reiterou (FIESP, 

ONLINE, 2009d). 

A matéria do dia 5 de outubro refere-se ao mesmo evento que relata o texto anterior, 

mas, agora, de maneira mais completa, repetindo, inclusive, o posicionamento observado no 

texto do dia 29 de setembro, contendo exatamente as mesmas palavras: 

Na avaliação da Fiesp, regras como a exclusividade da Petrobras na condição de 

operadora das plataformas de exploração, com participação mínima de 30%, e o 

poder de veto da nova Petrosal, que terá função fiscalizadora, são pontos a serem 

discutidos. 

Para Carlos Cavalcanti, diretor de Energia da Fiesp, o melhor ambiente para a 

exploração do pré-sal é o de concorrência, e não o “conforto imobilizante do 

monopólio”. 

“Esperamos que o governo federal aperfeiçoe os projetos de lei, para que possamos 

desenvolver a nossa indústria petrolífera, ao contrário de cimentá-la”, destacou 

Cavalcanti (FIESP, ONLINE, 2009e). 

Mais uma vez, o texto aponta para o desacordo da FIESP em relação aos pontos que 

sustentam a expansão do capital público, reforçando, também, a defesa de um ambiente de 

concorrência. 

A matéria do dia 6 de outubro trata de apresentar as criticas do empresariado à 

política de preços estabelecida pela União, cujo objetivo era o de conter o consumo de gás 
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importado da Bolívia. Para a FIESP a política era ineficiente e atrapalhava a indústria 

nacional (FIESP, ONLINE, 2009f). 

O texto do dia 7 de outubro relata as intenções de lançar um programa estadual para 

capacitação da indústria paulista diante das demandas da Petrobrás. De acordo com o texto a 

“ideia do projeto é criar um polo industrial no litoral paulista, para servir de base aos trabalhos 

da Petrobras” (FIESP, ONLINE, 2009g). 

A matéria seguinte, do dia 23 de outubro, relata o evento promovido pela Fundação 

Fernando Henrique Cardoso, intitulado: “Pré-sal: vale a pena mudar o marco regulatório?”. 

Participaram da mesa de debates o Dep. Arlindo Chinaglia, o Dep. Luiz Paulo Velozzo Lucas 

e David Zylbersztain, ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo. Paulo Skaf, Presidente 

da FIESP, foi convidado para fazer a fala de abertura, que teve pouco menos de quatro 

minutos de duração e cuja transcrição se reproduz abaixo: 

Boa tarde a todos! Muito obrigado, Presidente. Eu queria primeiro agradecer muito 

ao senhor e ao instituto FHC pela oportunidade de estarmos juntos aqui num evento 

tão oportuno, discutirmos aqui assuntos referentes ao pré-sal que é interesse 

prioritário para o nosso País, interesse prioritário para o Brasil. E é uma honra muito 

grande, um prazer muito grande podermos estar juntos num debate e numa reunião 

com tantas personalidades, tantos especialistas e num tema de tanta importância. Eu 

apenas gostaria de comentar, Presidente, em relação à concessão e à partilha.  Uma 

curiosidade só pra dar um toque sobre o tema, logicamente as pessoas que vão 

seguir nos seus pronunciamentos são especialistas e vamos aqui aprender. 

Mas, que eu vejo muita semelhança entre concessão e partilha, uma curiosidade e 

uma dúvida que eu tenho é que no caso da partilha o governo teria controle do 

volume de produção. E eu vejo que países como, por exemplo, Emirados, Abu 

Dhabi ou Arábia Saudita em que se tem um petróleo raso, poços rasos, custo talvez 

10 vezes menor do que nós teremos no pré-sal, aumentar ou diminuir a produção de 

acordo com interesses comerciais é uma situação. Agora, no nosso caso, a 7 mil 

metros de profundidades com custo 10 vezes maior, com aqueles equipamentos 

todos a serem amortizados, financiamentos a serem pagos, uma decisão, e até as 

limitações técnicas para aumentar o fluxo de produção ou diminuir. Quer dizer, eu 

não vejo como esse ponto do sistema de partilha, ser, virar, vamos dizer realidade no 

dia-dia, enfim. Dentro da realidade da produção e no andar da carruagem. Então esse 

é um ponto que eu deixaria aqui no ar. E um, eu diria, mais outros dois pontos, 

outras duas questões. Uma delas a questão do monopólio da Petrobrás nas operações 

que me parece também que não vá ao encontro aos interesses maiores do país. 

Qualquer tipo de monopólio, no momento que a Petrobrás tiver monopólio isso pode 

levar a uma acomodação no campo da inovação, da tecnologia e da competitividade. 

E quando disse isso há uns dias atrás uma pessoa que estava presente “mas hoje a 

Petrobrás já tem 80% das operações” mas é exatamente os outros 20% que garantem 

o esforço, a competição e garantem que a Petrobrás se aumente, se inove, busque 

inovação constante, a competitividade constante. Não me parece que seja uma boa 

decisão ela ter 100%, ela ter o monopólio da operação e não como já é hoje que já 

tem 80% ou 90% e esse pequeno percentual forçaria a uma competição saudável 

para a Petrobrás e para o país. 

E também aquele poder de veto do comitê gestor da Petrosal, por parte da Petrosal. 

Que me parece também complicado. Então, só destacaria esses pontos, no sistema 

de partilha essa questão do volume de produção, que em termos reais eu acho muito 

difícil de se poder mexer como em outros países que tem outra realidade. E a 
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questão do monopólio da Petrobrás; e a questão do poder de veto do comitê gestor 

por parte da Petrosal. E de resto espero aprender muito aqui, aproveitar muito a 

oportunidade e agradecer muito ao senhor, Presidente FHC e parabenizar por tudo 

que sempre fez de bom para o nosso país e o senhor sabe que eu tenho uma 

consideração e respeito muito grande pelo senhor e por muitos que estão aqui que já 

foram citados e eu não quero tomar tempo, mas cumprimento aqui a todas as 

autoridades aqui presentes e todos os companheiros que estão aqui. Desejo um 

ótimo seminário a todos! (SKAF, ONLINE, 2009). 

Mais uma vez a fala do representante da FIESP destaca críticas contra as medidas 

que ampliam os poderes e a participação do capital público, tais como o controle do ritmo da 

produção exercido pela empresa operadora, o monopólio da operação a ser exercido pela 

Petrobrás e o poder de veto da Petrosal no comitê gestor. 

O texto seguinte, do dia 9 de novembro, relata o encontro entre empresários 

brasileiros vinculados à FIESP e uma comitiva de empresários finlandeses. Toda matéria trata 

da possibilidade de intercâmbio comercial entre o empresariado brasileiro e finlandês no setor 

de construção naval voltada à exploração petrolífera (FIESP, ONLINE, 2009h). 

A matéria do dia 23 de novembro trata do lançamento de um catálogo integrado de 

fornecedores nacionais da indústria naval. De acordo com o texto “a lista, disponível na 

Internet, vai integrar os fornecedores brasileiros de peças navais e é destinado a contratantes 

globais da Indústria Naval” (FIESP, 2009i). 

A matéria do dia 26 de julho de 2010 comenta a publicação do edital da Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP). O edital procura destinar “R$ 130 milhões a projetos da 

cadeia produtiva de petróleo e gás que ofereçam soluções aos desafios tecnológicos gerados 

pela descoberta da camada de pré-sal” (FIESP, ONLINE, 2010a). A matéria seguinte, do dia 

29 de julho trata do mesmo edital, no entanto, traz mais detalhes sobre as etapas do edital e da 

importância da inovação diante do pré-sal (FIESP, ONLINE, 2010b). 

O texto de 1º de agosto de 2010 trata de relatar a realização do XI Encontro 

Internacional de Energia promovido pela FIESP. No discurso de abertura, Carlos Cavalcanti 

não mencionou a questão da regulação do pré-sal, apenas pontuou a importância da 

descoberta para o estado de São Paulo.  

A Fiesp, sem medo de errar e com uma ponta de otimismo cívico, tem trabalhado 

com o cenário de que a reserva do pré-sal atingirá, ou até superará, os cem bilhões 

de barris. Isso colocará o Brasil entre os cinco maiores produtores de petróleo do 

mundo. A Fiesp também estima que metade dessa reserva será explorada nos limites 

geográficos do Estado de São Paulo, ou seja, cinqüenta bilhões de barris. A riqueza 

da reserva de petróleo e gás do Estado, considerado o preço atual do barril de 

petróleo, projeta a criação de quatro trilhões de dólares de renda apenas com a 

comercialização desse bem natural. Cerca de cem bilhões de dólares anuais, durante 

os próximos sessenta anos, serão agregados ao PIB paulista. Isso representará um 
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golpe de crescimento de mais de vinte por cento da riqueza de São Paulo 

(CAVALCANTI, ONLINE, 2010). 

A matéria do dia 9 de agosto de 2010 versa sobre o debate ocorrido no XI Encontro 

Internacional de Energia. No debate, defendeu o regime de partilha de produção o secretário 

de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério das Minas e Energia, 

Marco Almeida. As críticas ao modelo de partilha e a defesa do regime de concessão ficaram 

por conta do secretário-executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (IBP), Álvaro Teixeira; e da Senadora Kátia Abreu. 

A senadora disse que a proposta do governo em adotar o modelo partilha no pré-sal 

e áreas estratégicas significou um atraso, pois é adotada por países em fase de 

desenvolvimento e que não apresentam, em sua maioria, um quadro institucional 

estável, além de emergentes, como China e Índia. 

Em sua avaliação, o Brasil saiu de um modelo de sucesso e que vinha dando 

excelentes resultados para uma centralização total da renda do pré-sal no governo: 

“Esse excesso de poder no Estado afasta definitivamente o grande interesse da 

iniciativa privada”. Kátia Abreu observou que no modelo anterior a fiscalização era 

realizada por uma agência reguladora independente e autônoma e que a tarefa atual 

será feita pelo Estado, que teria mais competência: “Isso, definitivamente, é uma 

grande brincadeira com todos”, protestou (FIESP, ONLINE, 2010c). 

A matéria do dia 18 de setembro relata a palestra dada pelo representante da 

GasEnergy, empresa de consultoria do setor de petróleo. Abaixo segue um trecho da 

publicação. 

“O sinal que estamos dando nesse momento com o pré-sal é que de queremos atrair 

investidores financeiros. Mas quem vai querer participar de algo que não saberá o 

custo de produção, já que a decisão de veto será dada pela própria Petrosal – a 

companhia que cuidará da produção? Seria como assinar um cheque em branco”, 

argumentou.  

Segundo Tavares, o modelo de concessão tem o bônus de assinatura, no qual o 

governo se apropria no instante zero, antes do risco geológico, antes do risco de 

produção. Atualmente, para cada três barris produzidos em campos de alta 

prospectividade, dois ficam nas mãos do governo. Um barril vai para o produtor 

pagar seus custos, correndo riscos de custo e o geológico. 

“Acho que ainda há muita coisa para se discutir. Não vejo questionamentos sobre o 

assunto, que é de interesse de todos e deveria ser debatido democraticamente. Nessa 

questão do novo modelo, estou muito pessimista”, explicou o especialista (FIESP, 

ONLINE, 2010d) 

A publicação do dia 11 de fevereiro de 2011 versa sobre a realização de evento da 

FIESP no interior de São Paulo. O objetivo do evento era atrair mais empresas a participar da 

cadeia de petróleo e gás. A matéria ressalta que:  

Até 2020, o setor de petróleo e gás deverá investir cerca de US$ 400 bilhões na 

produção e exploração de óleo e gás na costa brasileira. Só a Petrobras responde por 

mais da metade desses recursos, na compra de sondas, turbinas e construção de 

plataformas. A indústria naval deve construir 12 estaleiros, seis dos quais de grande 

porte (FIESP, ONLINE, 2011a). 
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No dia 8 de agosto, a Carta Capital promoveu o debate “Pré-sal – Uma 

transformação da cadeia produtiva do petróleo e gás”. Segundo a imprensa da FIESP: 

Paulo Skaf enfatizou que o pré-sal é uma grande oportunidade para a expansão 

econômica do Brasil, mas as riquezas que serão geradas com as reservas devem ser 

direcionadas principalmente para a indústria brasileira e para a população, de forma 

transparente. 

“Todos esses investimentos têm que se transformar em oportunidades para a 

indústria brasileira”, enfatizou Skaf ao discursar durante o seminário. Ele ainda 

salientou a necessidade de a indústria operar com preços mais competitivos no 

mercado internacional, “com educação, infraestrutura de qualidade e juros baixos”. 

Ao salientar que o pré-sal é uma oportunidade de mão de obra que não pode ser 

perdida, Skaf acrescentou que o Senai trabalha na formação de 40 mil trabalhadores 

para atender à crescente demanda por parte dos fornecedores da Petrobras em meio a 

acelerada atividade de expansão e produção de petróleo e gás (FIESP, ONLINE, 

2011b). 

Os materiais do dia 15 de agosto de 2011 referem-se à cerimônia de abertura do XII 

Encontro Internacional de Energia da FIESP. O primeiro, diz respeito à matéria publicada no 

site da FIESP, da qual se destaca a intervenção de Skaf. 

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo 

Skaf, reforçou nesta segunda-feira (15) a posição da entidade a favor do leilão para 

novas concessões de energia ao afirmar que a prática de concorrência é prevista por 

lei “e não deve haver espaço para discussão”. A realização de leilões garantiria uma 

participação maior da indústria no mercado competitivo do setor energético (FIESP, 

ONLINE, 2011c). 

O segundo material constitui o discurso oficial de abertura do evento, proferido pelo 

diretor do Departamento de Energia da FIESP, Carlos Cavalcanti. O diretor reservou alguns 

parágrafos do seu discurso para a questão petrolífera, disse ele: 

Para manter seu rating de crédito, a Petrobras deve respeitar um limite de 

endividamento. Começa a se vislumbrar, materialmente, o alerta feito pela FIESP 

questionando o papel da Petrobras como operadora única do pré-sal e dos campos 

definidos como estratégicos. É evidente que o Governo escolheu o caminho que 

amarra o ritmo de aproveitamento dos nossos gigantescos campos de petróleo, à 

capacidade de alavancagem da Petrobras. Esse equívoco manietou a ANP, que 

assim, está constrangida em não realizar novos leilões de campos de exploração 

(CAVALCANTI, ONLINE, 2011).  

Observando o material exposto até aqui é possível perceber as seguintes posições da 

FIESP. Em relação ao pré-sal existe um entusiasmo com o crescimento da demanda por 

equipamentos e serviços, fazendo com que a FIESP se mobilize no sentido de capacitar o 

empresariado para suprir essa nova demanda. Sobre o regime de partilha, todas as vezes que 

se manifestou um posicionamento oficial da FIESP; do seu Presidente, Paulo Skaf; ou do 

Diretor do Departamento de Energia, Carlos Cavalcanti, foram pontuadas ressalvas. Os 

pontos mais recorrentes foram o monopólio da operação pela Petrobrás, a presença obrigatória 

da Petrobrás em todos os consórcios com participação mínima de 30%, o poder de veto da 
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Petrosal e o controle sobre o fluxo de produção. Os argumentos mobilizados foram o 

atrelamento da capacidade de produção à capacidade de investimentos da Petrobrás, a 

acomodação derivada de um regime de monopólio e a impossibilidade do capital privado 

poder competir em condições de igualdade com a Petrobrás. Vale salientar que todas as 

defesas do regime de partilha noticiadas foram feitas por membros do Governo Federal, 

enquanto que todos os outros debatedores, políticos ou os chamados especialistas, defenderam 

a manutenção do regime anterior, o que pode indicar um isolamento do Governo na defesa do 

novo regime. 

5.2 A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro não disponibiliza em sua 

página oficial notícias emitidas pela entidade na época da discussão e da aprovação da lei 

12.351/2010. No entanto, como forma de ilustrar a posição da entidade, incorporou-se ao 

material da pesquisa a nota técnica da FIRJAN posicionando-se sobre o PL 4.567/16, de 

autoria do Senador José Serra, o qual desobriga a participação mínima de 30% da Petrobrás, 

tirando-lhe, também, a prerrogativa de única operadora. 

A nota da federação fluminense – “O potencial socioeconômico de investimento do 

pré-sal” – data de outubro de 2015. Em seu sumário, é indicado que a nota busca 

justificar a necessidade de revisão da Lei da Partilha, visando permitir a atuação de 

outras empresas como operadoras dentro do Polígono do Pré-Sal, de acordo com o 

proposto pelo Senador José Serra no Projeto de Lei 131/2015. Esta medida é de 

suma importância para a atratividade e competitividades dos investimentos, assim 

como para a geração de recursos para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil 

(FIRJAN, ONLINE, 2015). 

O primeiro argumento mobilizado pelo documento é que o petróleo é um recurso 

finito em substituição e que pode deixar de ter comercialidade antes mesmo da sua extinção. 

Assim, não faria sentido a aplicação de uma legislação “anticoncorrencial”, a qual tem efeito 

restritivo, tornando toda a cadeia de petróleo e gás dependentes da capacidade de uma única 

empresa (FIRJAN, ONLINE, 2015). 

Além disso, a obrigatoriedade imposta à Petrobras pela Lei da Partilha vai de 

encontro ao novo posicionamento financeiro apresentado pela companhia em seu 

novo Plano de Negócios e Gestão 2015-2019: redução do endividamento e geração 

de valor para os investidores. Para isso, uma medida adotada foi clara: a empresa 

não prevê o investimento em novas áreas exploratórias, ou seja, a Petrobras não 

pretende participar de novas Rodadas de Licitação (FIRJAN, ONLINE, 2015). 

Por fim, a nota destaca, em negrito, cinco parágrafos que deixam claro o 

posicionamento da entidade. Devido à clareza e à importância de tais parágrafos, os mesmos 

são reproduzidos abaixo: 
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Diante disso, percebe-se que a institucionalização do Operador Único cria não 

apenas uma barreira para o desenvolvimento do Pré-Sal, atrasa o avanço 

tecnológico, consequentemente, a redução dos custos de exploração e produção, 

assim como diminui os retornos para a sociedade, principalmente em investimentos 

na Educação e Saúde. 

Ao mesmo tempo, é prejudicial para o próprio Governo. Quando há a 

obrigatoriedade de participação da Petrobras como operadora de todas as áreas o 

leilão se reduz à negociações entre a estatal e outras empresas interessadas na  

participação no consórcio, não ocorrendo, assim, ágio no percentual de óleo 

excedente partilhado com a União. 

Cada ano que se passa sem a licitação de novas áreas é mais um ano que se perde em 

geração de investimentos e arrecadação de participações governamentais. Isso se dá 

pelo fato de que há um intervalo de tempo entre a licitação de uma nova área 

exploratória e o início da produção, como é ilustrado na Figura 1. 

Deve-se entender que os ganhos para o País com a exploração e produção de 

petróleo e gás independem de quem opera e das empresas participantes do consórcio 

no campo. Assim como devemos lembrar que a abertura de mercado traria 

benefícios para a economia brasileira, atraindo divisas e investimentos para a cadeia 

produtiva, sem detrimento aos interesses nacionais, ao passo que estes serão 

defendidos pelo Comitê Operacional, à cargo da PPSA. 

Por isso, o Sistema FIRJAN defende o fim do Operador Único e da obrigatoriedade, 

pois trabalhamos por um mercado mais competitivo e que traga maiores benefícios 

para a sociedade como um todo, diminuindo assim a dependência e vulnerabilidade 

da nossa economia. Por fim, vale a máxima: riqueza não explorada não gera riqueza. 

Percebe-se, assim, que a questão do operador único e da participação mínima da 

Petrobrás são pontos de conflito entre a FIRJAN e a legislação de 2010. Para a federação 

fluminense o monopólio da operação atrasa o processo de exploração, aumentando, assim, os 

custos. Além disso, tornaria toda a cadeia de petróleo e gás dependente da capacidade de 

investimento do capital-público, impossibilitando uma expansão de produção que poderia ser 

alavancada pelo capital privado. 

5.3 A Confederação Nacional da Indústria – CNI 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) congrega as 27 federações estaduais da 

indústria, representando-as nacionalmente de modo unificado, portanto, é a representação 

máxima da indústria nacional. A entidade tem uma publicação anual denominada Agenda 

Legislativa, na qual a confederação patronal se posiciona diante dos principais projetos de lei 

em tramitação no Congresso Nacional. Trata-se, assim, de um posicionamento público e 

oficial. 

Na publicação da Agenda Legislativa de 2010, material que compõe a amostra da 

posição da CNI, a entidade posiciona-se diante do PL.5.938, que previa a instituição do 

regime de partilha de produção. A Confederação declara a sua posição como sendo 

“convergente com ressalvas”. Abaixo segue o texto completo que explica e justifica o 

posicionamento.  
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Diante de seu elevado potencial, a exploração de petróleo e gás na área do pré-sal 

pode representar oportunidade única para o país e para a indústria nacional. O marco 

regulatório para a exploração desses blocos deve ser capaz de atrair o investimento 

privado nacional e estrangeiro. O projeto de lei apresentado pelo governo visa 

construir o arcabouço necessário para o desenvolvimento das atividades em questão. 

Todavia, o projeto carece de aprimoramentos. Nesse sentido, destacam-se 

negativamente a participação e controle excessivos conferidos à PETRO-SAL no 

âmbito do comitê operacional dos consórcios. O poder de veto do presidente, 

indicado pela PETRO-SAL, gera grave desequilíbrio entre a capacidade de decisão 

dos investidores e a da empresa estatal, desestimulando o investimento privado. 

Assim, não se pode permitir que a PETRO-SAL, que não assume qualquer risco 

financeiro no projeto, possua poderes de decisão absolutos sobre os demais 

integrantes do consórcio, que, por sua vez, devem ter representatividade na 

proporção de seu comprometimento financeiro. 

Outro ponto negativo do projeto é a determinação de que a PETROBRAS será a 

operadora única na exploração dos blocos na área do pré-sal. Essa imposição não 

respeita o regime de livre concorrência, caminhando na contramão do 

aperfeiçoamento tecnológico e da redução de custos e preços. A existência de um 

único operador também inviabilizará a maximização dos volumes de petróleo a 

serem produzidos e dificultará o trabalho do regulador na avaliação do desempenho 

dessa operadora, pois não haverá termo de comparação. Desse modo, a indicação do 

operador deve ser feita pelos contratados vencedores das licitações, que são os 

responsáveis pela execução das atividades e que assumem os riscos no contrato de 

partilha de produção (CNI, p.50, 2010).  

Como se observa no texto, dois são os pontos principais de desacordo com o regime de 

partilha. O primeiro deles é o poder conferido à Petrosal, que exerceria um papel de comando 

sobre os outros entes consorciados. O segundo ponto refere-se ao monopólio da operação 

exercido pela Petrobrás que, inviabilizando o regime de livre-concorrência, aumentaria os 

custos da produção e impossibilitaria a vinculação do ritmo de produção à disposição de 

investimento do capital privado. 

5.4 A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ 

O material que constitui amostra da posição da Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos não se circunscreve às datas da aprovação da Lei 12.351/2010. 

Tais materiais tratam do posicionamento da ABIMAQ diante da legislação proposta por José 

Serra em 2015, que visava alterar pontos da Lei aprovada em 2010. Os materiais são: uma 

matéria da Agência Brasil que reproduz declarações do diretor da Área de Petróleo da 

ABIMAQ, Alberto Machado, sobre a proposta do Senador José Serra; e a apresentação feita 

pelo mesmo Alberto Machado na Sessão Temática do Plenário do Senado Federal. Do 

primeiro material destaca-se o trecho a seguir: 

Para ele, a liberação da exploração na camada do pré-sal para outras companhias, 

como prevê o Projeto de Lei 131/2015, do senador José Serra (PSDB-SP), ampliará 

a demanda do país por máquinas e equipamentos. O projeto de lei é debatido hoje 

(30) em sessão temática no plenário do Senado. 

“Hoje, quando temos um cliente só, a indústria fica, de alguma forma, amarrada a 

esse cliente. E vemos, por exemplo, o que está acontecendo agora: se o cliente 
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[Petrobras] tiver um pequeno problema, também temos um pequeno problema 

conduzido ou sendo conduzido para todo o setor”, disse Machado no debate sobre o 

regime de partilha e a participação da Petrobras na exploração do pré-sal 

(AGÊNCIA BRASIL, ONLINE, 2015). 

Na apresentação que fez no Senado, Alberto Machado destacou que a alteração da 

proposta:  

Aumenta a demanda potencial de máquinas e equipamentos; Aumenta o número de 

clientes (diversifica mais a demanda); Expõe a indústria nacional aos requisitos de 

empresas estrangeiras, com diferentes tipos de exigências técnicas e contratuais, 

facilitando a internacionalização da indústria nacional; Por não mais depender da 

capacidade financeira e operacional da Petrobras, poderá permitir a execução de 

leilões periódicos de blocos, aumentando a atividade econômica e, por 

consequência, as demandas de máquinas e equipamentos (ABIMAQ, ONLINE, 

2015). 

Machado ainda frisou que “por haver a exigência de participação da PPSA no 

consórcio, além da ANP, a indústria nacional terá mais uma entidade em sua defesa quanto às 

exigências de conteúdo local”. 

Observa-se que para o representante da ABIMAQ, Alberto Machado, o controle da 

Petrosal não aparece como problema, mas como mais uma garantia do cumprimento da 

exigência de conteúdo local. O grande problema, então, seria vincular às demandas do setor 

de petróleo à capacidade de investimento de um único comprador. Desse modo, a ABIMAQ 

vislumbrava que com o fim do monopólio de operações a demanda por máquinas e 

equipamentos seria ampliada e diversificada, favorecendo o setor. 

5.5 O Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore – 

Sinaval  

A página oficial do SINAVAL tem em seu acervo uma coleção de notas para a 

imprensa e uma série de republicações de matérias jornalísticas de outros veículos. 

Observando o conjunto do material disponível não se encontra nenhuma manifestação direta 

favorável ou contrária ao regime de partilha e os seus principais pontos. A questão que 

aparece com mais frequência nos materiais do SINAVAL e nas entrevistas dos seus 

representantes é a defesa da política de conteúdo local. Observando, então, a escassez de 

materiais que estabeleçam uma posição sobre a legislação que regulamentou o regime de 

partilha em 2010, incorporou-se como materiais empíricos alguns documentos que no seu 

conjunto podem oferecer uma amostra satisfatória da posição do SINAVAL sobre a política 

de petróleo como um todo, da qual se pode, sobretudo em comparação com a posição das 

entidades anteriormente relacionadas, inferir a postura do SINAVAL sobre o regime de 

partilha. Abaixo segue um quadro que lista os materiais observados e cujo conteúdo será 

apresentado em ordem cronológica. 
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Quadro 7 – Material empírico que constitui amostra da posição do SINAVAL 

DATA MATERIAL TIPO 

ago/10 
A indústria da construção naval e o desenvolvimento 

brasileiro Informações aos candidatos em 2010 
Propostas aos candidatos 

21/03/2014 

A construção naval brasileira manifesta apoio ao esforço 

de aumento da produção de petróleo e à manutenção da 

política de conteúdo local 

Assessoria de Imprensa 
SINAVAL 

29/06/2015 
SINAVAL vê decisão acertada na prioridade para a 

produção de petróleo 

Assessoria de Imprensa 
SINAVAL 

05/05/2016 

Sérgio Bacci, Vice-Presidente do Sindicato Nacional da 

Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore – 

SINAVAL 

Intervenção na Comissão 
Especial do Senado 
destinada a proferir 

parecer ao Projeto de Lei 
nº 4567, de 2016. 

14/06/2018 
Vice-presidente do SINAVAL espera diálogo com o novo 

Presidente da Petrobras 

Republicação de O Portal 
Marítimo 

Fonte: elaboração própria 

O primeiro material, de agosto de 2010, constitui um pequeno caderno de 

proposições elaboradas pelo sindicato patronal, o qual fora entregue aos candidatos à 

Presidência da República durante a campanha de 2010.  Desse caderno destacam-se dois 

trechos, os quais são reproduzidos abaixo: 

A indústria da construção naval apresenta um balanço positivo, nesses 10 anos de 

recuperação e consolidação. Os desafios da demanda são respondidos com 

investimentos das empresas. O emprego aumentou de 2 mil pessoas, em 2000, para 

mais de 46 mil pessoas em 2010. Os financiamentos anuais do Fundo da Marinha 

Mercante (FMM) aumentaram de R$ 300 milhões, em 2001, para R$ 2,4 bilhões, em 

2009. O SINAVAL propõe aos candidatos a cargos políticos, nas eleições de 2010, 

avançar nas políticas públicas que tornaram o setor novamente importante na 

economia brasileira (SINAVAL, p.5, 2010). 

Os países líderes da construção naval mundial são a Coreia do Sul e a China, não 

por acaso nações com forte presença do Estado (SINAVAL, p.16, 2010).  

No primeiro trecho vale destacar a avaliação positiva das políticas implementadas 

durante a primeira década do século XXI, contrastando os resultados dessa política com a 

situação do setor no ano 2000. O SINAVAL assinala, ainda, que o futuro presidente deve 

avançar naquilo que já vinha sendo feito pelo governo de então, encabeçado pela figura do 

Presidente Lula. O segundo fragmento citado que, embora curto, é bastante esclarecedor, 

afirma a postura do SINAVAL na demanda pela presença do Estado para o fortalecimento do 

setor naval, uma postura que não fora observada de maneira direta nas declarações das outras 

entidades patronais. 
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O segundo material, já de março de 2014, refere-se a uma nota do SINAVAL à 

imprensa apoiando os esforços da Petrobrás para o aumento da produção de petróleo. Dessa 

nota destacam-se os excertos seguintes: 

A Petrobras é o principal cliente da construção naval brasileira e os estaleiros 

cumprem sua missão estratégica de atender a parte da demanda. (...) 

A política de conteúdo local vem sendo executada com bom senso e em parâmetros 

competitivos. É uma diretriz política do Estado brasileiro e uma regra da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em ambiente político e 

regulatório onde a Petrobras existe e cumpre sua missão de executora de concessões 

públicas das reservas brasileiras de petróleo. Sem a construção naval brasileira, a 

Petrobras teria ainda mais dificuldades de conseguir nos prazos adequados os 

equipamentos, os navios e as estruturas flutuantes necessários para executar sua 

curva de produção de petróleo (SINAVAL, ONLINE, 2014).  

Nos trechos acima se percebe um reconhecimento por parte do SINAVAL da relação 

de interdependência entre o setor da construção naval nacional e a Petrobrás. Afirma-se 

publicamente que a Petrobrás é o principal cliente dos estaleiros nacionais. Além disso, 

observa-se uma defesa pública do ambiente político e regulatório em que a Petrobrás atua sob 

os desígnios do conteúdo local. 

O material seguinte também se refere a uma nota à imprensa publicada pelo 

SINAVAL, que data de junho de 2015. De modo geral, a nota manifesta a aprovação da 

entidade ao plano de negócios anunciado pela Petrobrás. O que chama, entretanto, atenção no 

documento, diferenciando a postura do SINAVAL em relação à posição de outras entidades 

patronais, é a crítica feita à Operação Lava-Jato que, nas palavras do presidente do referido 

sindicato, “tem uma característica de punição, na medida que inviabiliza as empresas ao 

restringir seu acesso ao mercado de capitais e a novos contratos de construção” (SINAVAL, 

ONLINE, 2015). 

O quarto material é aquele que, de modo mais explícito, aborda as questões 

fundamentais sobre o regime de partilha. Trata-se da intervenção feita pelo Vice-presidente do 

SINAVAL Sérgio Bacci, no dia 5 de maio de 2016 na Comissão Especial do Senado que 

deveria proferir um parecer sobre o PL 4.567/2016 de autoria do Senador José Serra. A 

proposta do Senador do PSDB desobrigava os consórcios formados a contarem com a 

participação mínima de 30% da Petrobrás, abrindo, também, a condição de empresa operadora 

a qualquer companhia, função que, pela legislação original, era reservada exclusivamente à 

Petrobrás. 

Abaixo se transcreve alguns trechos importantes da fala de Sérgio Bacci no Senado, 

que está disponível em áudio e vídeo na página oficial do Senado Federal. 
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A Petrobrás foi importantíssima nessa nossa retomada da indústria naval. Se a gente 

pegar historicamente a indústria naval no mundo, nos países que deram certo, como 

Coréia, Japão, China, Noruega, Romênia, Polônia, EUA. Por que essa indústria deu 

certos nesses países? Tiveram dois caminhos. Ou tinha uma demanda induzida por 

parte do governo, é o caso da China. A Cosco que é a maior empresa de navegação 

do mundo é uma empresa estatal e é demandada, a indústria naval demanda da 

Cosco. Então na China temos essa peculiaridade. Nos demais países você tem 

incentivo de ordem fiscal ou de ordem de financiamento com subsídios para que 

essa indústria possa andar pra frente, é o caso dos EUA. Nos EUA tem uma lei que 

chama John Act, que cerceia a entrada de estrangeiros na construção naval. Quem 

quiser construir navio nos EUA tem que construir em estaleiros americanos pra ter 

bandeira americana (...). 

O caminho que se adotava no país através da Petrobrás era um caminho correto, do 

meu ponto de vista, porque ele induzia a demanda através da Transpetro, com seus 

navios petroleiros; através dos barcos de apoio da Petrobrás para atender as 

plataformas de petróleo e também através da Sete Brasil com a demanda das sondas 

(...). 

O que a gente tem escutado é que a Petrobrás hoje tem uma baixa capacidade de 

investimento, portanto, a lógica que está posta lá é que é melhor afretar embarcações 

do estrangeiro, pagando o afretamento para empresas estrangeiras do que construir 

no Brasil que, segundo dizem, é mais caro, é mais oneroso para Petrobrás. Só que 

temos que analisar do ponto de vista do conjunto da obra. O barco pode ser uma 

pouco mais caro, mas ele tá gerando emprego no Brasil, tá gerando emprego na 

cadeia produtiva brasileira, tá gerando impostos no Brasil das empresas brasileiras 

que operam essas embarcações e essas sondas. Então não é verdade que o 

afretamento é mais barato quando a gente coloca vis a vis os benefícios de um e os 

benefícios de outro pensando do ponto de vista do país. 

Do ponto de vista do Sindicato da Indústria Naval, nós entendemos que a Petrobrás 

estava no caminho correto demandando a nossa indústria. Em função da dita baixa 

capacidade de investimento da Petrobrás, fala-se agora que a Petrobrás deixe de ser 

operador único e passe a participar de forma igualitária com outros operadores. 

Bom, e a indústria naval nesse cenário? A gente entende que se a Petrobrás não tem 

capacidade de investimento e outros operadores irão operar no lugar da Petrobrás, 

precisamos ter uma legislação que preserve os empregos da indústria naval no 

Brasil. E como é que se faz isso? Através de... garantindo que os operadores que vão 

operar essas sondas e esses navios no Brasil construam no Brasil com conteúdo local 

gerando emprego no Brasil. O conteúdo local tá posto, pode ter uma ou outra 

mudança na política de conteúdo local, mas a gente acredita que é necessário ter, 

como têm em todos os países que tiveram a sua indústria naval forte, barreiras para 

que essa indústria se fortaleça mais, porque se isso não acontecer acho que muito em 

breve chegaremos aos mesmos 1900 empregos que a gente tinha no ano 2000 (...). 

Pensando enquanto brasileiro, cometeram-se erros? Cometeram-se erros. Mas então 

vamos punir quem cometeu os erros e deixar a indústria funcionar, vamos continuar 

funcionando a indústria! Acontece é que, o que acontece no país hoje é comete-se 

erro e aí então é terra arrasada. Proíbe-se as empresas de contratar com o governo, 

proíbe-se... Quem vai fazer isso? Alguém tem que fazer a infraestrutura no Brasil, 

alguém tem que construir navio, alguém tem que construir plataforma ou nós vamos 

trazer tudo do exterior? (...). 

Só tem dois caminhos essa demanda, ou através da indução do Estado ou através de 

financiamento para você poder competir com as indústrias navais que tem no mundo 

(BACCI, ONLINE, 2016). 

Observa-se na intervenção de Sérgio Bacci quatro pontos fundamentais: O primeiro 

ponto refere-se à percepção do vice-presidente do SINAVAL sobre o papel do setor público, 

que para ele é indispensável ao fortalecimento do setor da construção naval nacional, seja pela 

criação de demanda ou pela aplicação de uma política de reserva de mercado com 
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financiamento subsidiado. O segundo ponto a ser destacado é a avaliação sobre a política de 

atuação da Petrobrás, que é considerada correta e indispensável ao setor naval. O terceiro 

elemento a ser destacado é a postura diante da crise na Petrobrás que, pelos termos utilizados 

por Bacci, é encarada de maneira duvidosa, como uma especulação. Ao se referir à crise na 

empresa o executivo utiliza termos como “o que a gente tem escutado”, “dita baixa 

capacidade”, “fala-se agora que a Petrobrás”, ou seja, termos que tratam da crise da empresa 

de maneira contestável e que, diante do cenário posto, torna ainda mais necessário a defesa da 

manutenção do conteúdo local. O quarto elemento de destaque refere-se ao comentário sobre 

a Operação Lava-Jato, cujas consequências restritivas em relação ao estabelecimento de 

novos contratos com o Governo são criticadas, pois, colocaria as grandes obras de 

infraestrutura sob a responsabilidade de indústrias estrangeiras. Um quinto elemento que vale 

ainda ser destacado refere-se mais a uma ausência do que a uma presença, pois não se 

observou na fala de Bacci nenhuma crítica aberta ao monopólio de operações ou a 

participação mínima da Petrobrás, que, além de constituir a temática central da sessão na 

Comissão Especial, foram os pontos criticados de modo público e ativo por todas as outras 

entidades patronais. 

Por fim, o último material – a declaração do Vice-presidente do SINAVAL ao Portal 

Marítimo, já em 2018 – cumpre a função de demonstrar o padrão de relação entre entidade e a 

Petrobrás no período pós-Dilma. Sobre a demissão de Pedro Parente, por exemplo, Bacci 

discorda dos analistas que defendem a qualidade do ex-presidente da Petrobras 

enquanto gestor da companhia, para ele um bom gestor é aquele que escuta e tenta 

mediar situações. “Ele (Parente) radicalizou o ponto de vista dele com a intenção de 

resolver o problema de caixa da Petrobras e esqueceu que a empresa tem um papel 

fundamental para a economia brasileira e tudo que gira em torno da companhia”, 

diz. 

Para ele, a política de preços adotada pelo então presidente da Petrobras foi 

inconsequente, uma vez que provocou o desabastecimento do País com a greve dos 

caminhoneiros e “forçou a mão” do já enfraquecido Governo Federal. “A conta 

quem paga no final é o conjunto dos brasileiros”, diz Bacci (SINAVAL, ONLINE, 

2018). 

O trecho ilustra uma posição de tensão e desaprovação em relação às políticas da 

Petrobrás durante o Governo Temer. Nos materiais observados durante os governos petistas, 

constatou-se uma postura diferenciada, a qual parecia indicar uma reiterada aprovação das 

políticas dos Governos Lula, cuja continuidade era defendida pelo sindicato. 

Observa-se que, no geral, o SINAVAL mantém uma postura distinta em relação às 

demais entidades observadas. A organização da indústria naval foi a única que não manifestou 

contrariedade em relação ao favorecimento da Petrobrás para a exploração do pré-sal diante 
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das demais petroleiras. Foi também a entidade que frisou de modo mais veemente a 

importância do capital público e, particularmente, da Petrobrás para o fortalecimento das suas 

atividades econômicas. 

5.6 Considerações finais 

Considerando o que foi exposto até aqui, percebe-se que, com exceção do 

SINAVAL, existe um consenso entre as demais entidades – FIESP, FIRJAN, CNI e 

ABIMAQ – sobre o capital público. No seu conjunto essas organizações patronais centram 

suas críticas à participação obrigatória mínima de 30% da Petrobrás nos consórcios de 

exploração, bem como ao monopólio das operações exercido pela Petrobrás e ao poder, 

considerado excessivo, da empresa fundada para gerir os contratos em nome da União, a 

Petrosal. Os principais argumentos mobilizados referem-se à dependência da cadeia produtiva 

à capacidade de investimento de um único comprador e, também, a provável acomodação da 

Petrobrás diante da falta de competição – o que levaria a um aumento de custos. O consenso 

em torno de tais pontos parece, para a questão do petróleo, contribuir com o movimento de 

retorno do pêndulo político da burguesia interna em direção à hegemonia da burguesia 

associada. 

O setor da burguesia interna que contraria a postura supracitada, de realinhamento à 

burguesia associada, é o setor da indústria naval, representado pelo SINAVAL. Esse sindicato 

foi o único que não apresentou crítica ao exercício do monopólio da operação pela Petrobrás, 

à participação mínima obrigatória de 30% da empresa ou ao excesso de poder conferido ao 

capital público. Contrariando tal tendência, o SINAVAL indicou a presença do capital público 

como sendo um elemento desejável e necessário ao fortalecimento da indústria naval. Por fim, 

considerando que a Lava-jato é entendida por parte da literatura como uma reação da 

burguesia associada para desorganizar a unidade da burguesia interna, as recorrentes críticas à 

operação Lava-jato parecem indicar uma resistência desse setor diante das investidas da 

burguesia associada, o que não aconteceu com outros setores que patrocinaram 

midiaticamente a operação, tal como a FIESP. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da presente dissertação buscou-se observar uma parte do conflito 

distributivo sobre as rendas provenientes do então recém-descoberto pré-sal. Mais 

precisamente a disputa que opôs a burguesia interna e a sua representação partidária na cena 

política durante o período do Segundo Governo Lula. 

No primeiro capítulo foi exposta a leitura que melhor reconstitui a conjuntura 

política em que se realizou a referida descoberta petrolífera, o período do Segundo Governo 

Lula. A partir da argumentação exposta conclui-se que a análise mais adequada sobre aquela 

conjuntura é a que observa a contradição entre as frações da burguesia brasileira. Em suma, 

tal análise considera que o período foi marcado pela contradição entre: uma frente dirigida 

pela burguesia interna que se fazia representar na cena política pelo Partido dos 

Trabalhadores; e a burguesia associada, representada na cena política pela aliança parlamentar 

DEM-PSDB. 

 No capítulo segundo pretendeu-se contextualizar a descoberta do pré-sal e a 

instituição do regime de partilha em relação à história da produção petrolífera no Brasil. O 

objetivo era o de identificar o sentido econômico e político do regime de partilha de produção, 

proposto pela Presidência da República. A conclusão foi a de que o regime de partilha de 

produção significa uma expansão do capital público sobre o pré-sal, atendendo aos interesses 

dos ocupantes da máquina pública, que teriam vultosos recursos a sua disposição; aos 

interesses da grande burguesia interna, que teria a demanda por serviços e equipamentos 

alavancada pela política de conteúdo local garantida pela hegemonia administrativa do capital 

público sobre a produção petrolífera; e aos interesses da classe trabalhadora, de outros setores 

populares e dos trabalhadores da massa marginal, os quais teriam garantido o aumento de 

investimentos nos serviços públicos dos quais são os usuários típicos. 

O setor prejudicado pela expansão do capital público nos moldes citados seria o do 

capital externo, que, de acordo com a legislação proposta, acessaria as rendas do pré-sal 

subordinando à gestão dos seus investimentos ao arbítrio de duas empresas públicas 

brasileiras: à Petrosal, no comitê gestor; e à Petrobrás, nos consórcios de exploração. Essa 

configuração aponta para uma alteração do padrão de associação dependente-subordinado 

para o padrão de associação dependente-associado, pois, pelo menos no que tange ao setor de 

petróleo, a participação do capital externo estaria condicionada à existência de um legado 

econômico e tecnológico, restringindo o processo de acumulação por espoliação.   
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No terceiro capítulo o objetivo era o de observar o comportamento dos partidos na 

cena política no processo que resultou na aprovação do regime de partilha de produção. A 

hipótese incialmente derivada da literatura se mostrou correta. O Partido dos Trabalhadores 

defendeu o regime de partilha de produção em sua integralidade, ao passo que o PSDB e o 

DEM polarizaram com a defesa da manutenção do regime de concessão. Da pesquisa 

empírica observou-se ainda a ação dos partidos de patronagem que, não fechando uma 

posição programática firme e unificada, transitaram pelas posições do Governo e da Oposição 

desempenhando um papel fundamental no resultado do processo legislativo. 

No último capítulo o objeto de observação foi a postura de alguns dos principais 

setores da grande burguesia interna diante da proposição que visava instituir o regime de 

partilha de produção. A hipótese de pesquisa sobre a direção das práticas da burguesia interna 

mostrou-se parcialmente correta, pois, embora os setores mais determinantes da burguesia 

interna não tenham defendido a instituição do regime de partilha – mobilizando, inclusive, 

argumentos similares aos da representação da burguesia associada na cena política – essa 

postura não foi uma unanimidade. Um dos setores observados, o setor da construção naval, 

abdicou de corroborar com as críticas frisadas pelos outros setores da burguesia interna. Além 

disso, o setor da construção naval apontou para demandas próprias não observadas no 

conjunto da burguesia interna, as quais pareciam nutrir maior simpatia pelo regime de partilha 

e pelas políticas de expansão do capital público. 

Considerando os resultados parciais de cada capítulo e a observação das hipóteses 

auxiliares, destaca-se a confirmação da hipótese principal enunciada na introdução desta 

dissertação. Qual seja, as divergências sobre o tamanho e as funções do capital público 

compuseram um ponto de tensionamento e discordância entre a burguesia interna e a sua 

representação na cena política.  

Tais divergências assumiram as características de um conflito de baixa intensidade
19

, 

pois não motivaram campanhas públicas por parte das entidades patronais com o intuito de 

desgastar o Governo, ao contrário do que viria a ocorrer em 2015, quando a tentativa de 

restauração da CPMF por parte do Governo Dilma desencadeou a campanha “Não vou pagar 

o pato”, responsável pelas primeiras mobilizações de massa que reivindicavam o 

impedimento da Presidente Dilma Rousseff. A atuação e as discordâncias sobre o regime de 

                                                           
19

 A observação sobre a intensidade do conflito deve-se às pertinentes contribuições feitas pelos 

membros da banca de defesa. Os equívocos e imprecisões são de inteira responsabilidade do autor desta 

dissertação. 
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partilha em 2009 e 2010 foram de caráter mais brando, tal como evidencia a posição da CNI, 

“convergente com ressalvas”. Nesse sentido, mesmo não sendo atendida em suas 

reivindicações contra a expansão do capital público, a burguesia interna não sinalizou naquela 

conjuntura uma postura de oposição ou sabotagem ao Governo instituído.  Isso não significa 

que o pré-sal não tenha cumprido um papel relevante na constelação de fatores que explicam 

o golpe de 2016. Entretanto, indica que a contradição do capital público com o capital privado 

no setor de petróleo não compôs um ponto determinante para a mobilização da burguesia 

interna contra os Governos petistas, sendo, por outro lado, o ponto que pode explicar o 

desencadeamento acelerado da ofensiva imperialista e seus representantes internos contra o 

aquele Governo. 

A confirmação da hipótese principal foi verificada pelo material empírico analisado, 

entretanto, alguns resultados não previstos pelas hipóteses – tais como o papel dos partidos de 

patronagem e a postura do SINAVAL – ensejam novas questões de pesquisa que não se 

encerram com a presente dissertação. Na tentativa de antecipar algumas possibilidades 

explicativas relacionando o empírico observado e a teoria já consolidada, nos parágrafos a 

seguir fazem-se algumas considerações. 

Pela pesquisa realizada nota-se a existência de um entrecruzamento entre a 

contradição capital público versus capital privado; e a contradição entre a representação 

partidária versus grande burguesia interna, existindo uma coerência na qual o capital público 

se combina com a representação partidária na cena política e o capital privado coincide com a 

grande burguesia interna. Tal entrecruzamento deve-se, muito provavelmente, pelo fato do 

partido que representa os interesses da burguesia interna na cena política ser, na verdade, o 

partido da frente política dirigida pela burguesia interna e não um partido puro dessa fração de 

classe. Tal distinção enseja uma defasagem entre a classe reinante e a fração hegemônica no 

bloco no poder. 

Essa observação sobre tal defasagem entre classe reinante e fração dominante foi o 

que deve ter permitido a aprovação do regime de partilha na cena política, pelo menos por um 

curto período, a despeito das práticas políticas da burguesia interna que apontavam para a 

direção contrária. Ou seja, a não coincidência entre a fração dominante e a fração que ocupa 

os lugares privilegiados na cena política, como observado pela literatura citada no capítulo 

primeiro, aumenta a probabilidade do grau de autonomia relativa do Estado se elevar, o que, 

por consequência, tende a criar possibilidades de concessão distributiva às classes 

subordinadas visando à manutenção da ordem. 
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A referida elevação do grau de autonomia relativa do aparelho de Estado é o que 

enseja o citado receio da burguesia interna de observar a emergência de uma burguesia de 

Estado que lhe ofereça constrangimentos. Considerando que a burguesia interna não tem um 

partido próprio para chamar de seu, o restabelecimento do controle sobre essa autonomia 

relativa – que tende a aumentar pelo provável crescimento da popularidade derivada das 

concessões distributivas às classes subordinadas – só pode ser reestabelecido pela fração 

associada. Portanto, por um retorno da fração interna à hegemonia da burguesia associada. 

Comparativamente, no setor do petróleo, o movimento pendular de retorno da 

burguesia interna é antecipado, pois a burguesia interna de um país dependente e subordinado 

não tem condições de oferecer alternativas de capital privado com capacidade de competir 

com o capital público na complexa exploração petrolífera offshore. Dessa forma, quando a 

burguesia interna resiste à expansão do capital público para o setor de petróleo, ela acaba, 

invariavelmente, defendendo os interesses do capital estrangeiro e dos seus representantes 

internos associados. 

A posição do SINAVAL, representante de um setor da burguesia interna 

explicitamente dependente e vinculado à expansão do capital público, sinaliza que o 

movimento pendular da burguesia interna não se realiza como uma unidade absoluta e, 

portanto, não é inevitável. Ou seja, existem fissuras importantes na grande burguesia interna 

que abrem caminho, pelo menos potencialmente, para a formação de uma burguesia nacional 

de Estado. Um processo que se desenvolve, como já destacado, pela unidade estratégico-

ideológica entre um partido político hegemônico na cena política, um corpo intermediário e o 

corpo técnico-administrativo das empresas públicas
20

. 

Pelo o que pode ser conjecturado a partir da pesquisa, essa hipótese não é improvável 

pela indisposição absoluta (seja cultural ou psicológica) de todos os setores da burguesia 

interna em associar-se com o capital público no enfrentamento à burguesia associada e ao 

capital externo, mas é antes improvável pelo papel de contenção exercido pelos partidos de 

patronagem que trocam o seu indispensável apoio no parlamento pelo direito de constituir o 

corpo intermediário entre a representação política e o corpo técnico-adminsitrativo das 

empresas públicas. Ou seja, quando a unidade da grande burguesia interna se rompe, a sua 

parte mais significativa tende ao movimento de retorno ao momento de hegemonia da 

burguesia associada. Como consequência dessa movimentação o partido da burguesia 

                                                           
20

 Ou, como no caso da construção naval, de setores quase que completamente dependentes de 

empresas públicas. 
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associada ascende na cena política, o que resulta num reposicionamento dos partidos de 

patronagem que, vislumbrando a manutenção dos seus postos nos aparelhos intermediários, 

desembarcam da base de sustentação do governo em crise. Nesse momento, quase que 

instantaneamente, o governo instituído cai sem oferecer possibilidade de resistência, 

inviabilizando que os setores mais “estatistas” da burguesia interna emerjam, a partir do 

processo de luta política, como uma nova fração autônoma, a burguesia de Estado, pois o 

controle de um mesmo partido sobre o governo e os aparelhos estatais intermediários – 

condição indispensável ao processo – já não existe. 

Considerando esse roteiro político, o presente trabalho deixa como hipótese aberta a 

futuras pesquisas a afirmação de que, em linhas gerais
21

, o itinerário político descrito acima 

foi aquele que produziu o golpe de 2016. Nesse sentido, caberia verificar a relação existente 

entre o movimento pendular da burguesia interna no bloco no poder e o movimento pendular 

dos partidos de patronagem na cena política, observando que este (o movimento pendular na 

cena política), ao inviabilizar a emergência da burguesia de Estado como fração autônoma, 

garante o êxito daquele (o movimento pendular no bloco no poder). 
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 Destaca-se o termo “em linhas gerais”, pois o movimento pendular dos partidos de patronagem na 

conjuntura do golpe não se deveu somente a tentativa de manutenção dos cargos intermediários, mas, muito 

provavelmente também, pelo instinto de autopreservação dos quadros políticos em relação às investidas da 

operação lava-jato. Nas palavras do Senador Romero Jucá, a necessidade de “estancar a sangria”. 
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