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descrença de tantos que querem falar em seu nome... O povo – principalmente ao povo – 

devemos esse momento atual. É como se houvesse uma mão invisível – não a do mercado, 

da qual já falaram tanto, mas outra, bem mais sábia e permanente, a mão do povo – 

tecendo nosso destino e construindo nosso futuro.” Luis Inácio Lula da Silva, DISCURSO DO 

PRÉ-SAL, BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2009 

 

 

 

1. Introdução 

 

Os últimos 20 anos foram marcados pela era da globalização. Baseada em um 

modelo de capitalismo que prioriza o lucro acima do bem estar da humanidade, esta era 

trouxe cada nação e a maioria das populações para uma maior percepção de que fazemos 

parte de um mesmo todo. Do Brasil ao Japão, da África do Sul à Sibéria, o avanço do 

capitalismo vêm padronizando o consumo, as mercadorias e os serviços. A revolução da 

internet (como uma linguagem universal) possibilitou uma ampla conexão entre os povos e 

a recente crise econômica, social e ambiental, bem como seus impactos mundiais, nos 

mostra mais uma vez que estamos todos interligados, seja para o bem ou para o mal.  
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“Rendo homenagem muito especial, por fim, a todos os 

que defenderam a Petrobrás quando ela foi atacada ao 

longo de sua história – e ainda hoje – e aos funcionários e 

petroleiros que se mantiveram de pé quando a empresa 

passou a ser tratada como uma herança maldita do 

período jurássico. Benditos amigos e companheiros do 

dinossauro, que sobreviveu à extinção, deu a volta por 

cima, mostrou o seu valor. E descobriu o pré-sal – 

patrimônio da União, riqueza do Brasil e passaporte para 

o nosso futuro.  

Olho para trás e vejo que há algo em comum em todos 

esses momentos, algo que unifica e dá sentido a essa 

caminhada, algo que nos trouxe até aqui e ao dia de hoje: 

é, sinceramente, a capacidade do povo brasileiro de 

acreditar em si mesmo e no nosso país. Foi em meio à  

 



 

Neste início de século, cada um de nós sente o clima mudar a cada ano que passa: 

mais quente, mais chuvoso, a biosfera se altera com uma rapidez jamais vista. A previsão 

para as próximas décadas é ameaçadora: escassez de recursos naturais, como energia, água 

e alimentos a nível global; cálculos prevêem que mais de um terço da população, ou seja, 

mais de 2 bilhões de pessoas, serão atingidas diretamente e, segundo as Nações Unidas, 

mais de 200 milhões de pessoas poderão se tornar refugiados climáticos até 2050 por 

consequência da crise ambiental.  

Muito diferente do início do século XX, a humanidade cada vez mais se 

conscientiza do seu papel no delicado equilíbrio da natureza. Em todos os campos do 

conhecimento, em todos os poros da sociedade, o tema do aquecimento global aparece com 

força. Nunca o meio ambiente foi tão pautado. Além dos vastos filmes, livros, artigos e 

pesquisas que denunciam a sociedade baseada na extração do petróleo, as maiores empresas 

e os principais governos do planeta têm procurado em suas práticas amenizar as causas e 

enfrentar as consequências desta escolha. 

Ser "verde" tornou-se um imperativo. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

são redirecionados, novos mercados e oportunidades de negócio aparecem; algumas nações, 

mais que outras, compreenderam o panorama e vêm se comprometendo com pautas e metas 

para o equilíbrio entre o lucro e o ambiente sustentável.  

Neste contexto, grande parte da energia que move o planeta, baseada no petróleo, no 

gás e no carvão mineral é fonte de altíssima emissão de poluentes à atmosfera terrestre. 

Estas emissões são uma das principais causas do desarranjo socioambiental na 

contemporaneidade. Uma forma de superar as mazelas trazidas pela queima destes 

combustíveis fósseis são as novas fontes de energia para servir à população mundial, 

atualmente na casa dos 7 bilhões. São as chamadas energias renováveis. São chamadas 

assim pois suas tecnologias utilizam a natureza de forma quase não poluente, aproveitando 

o ciclo natural da biosfera, para capturar energia (solar, eólica, oceânica etc.) renovável.  

Tudo indica que elas serão o "petróleo" do século XXI. Só no ano passado, segundo 

a Agência Internacional de Energia (órgão da OCDE), o mundo investiu mais de US$155 

bilhões em novas energias limpas e planeja investir, entre 2010 e 2030, mais US$ 9,1 

trilhões. Os países que mais investiram em energias renováveis foram os EUA, a China e a 

Espanha, sendo a energia eólica a que atrai a maior parte dos investimentos (US$ 50,2 

bilhões em 2007), seguida da energia solar (US$ 28,6 bilhões), cujos investimentos 

crescem a uma taxa média anual de 254%, desde 2004.  

No decorrer da história humana, prever panoramas e estar preparado para as 

mudanças, têm se mostrado vantajoso. Momentos como este na história, de previsões 

alarmantes, mobiliza nações e líderes e é neste contexto que pretendemos, com o presente 

artigo, refletir sobre os caminhos da Petrobrás, uma empresa que apresenta sua identidade e 

imagem associadas à força dos brasileiros e à "cara" do Brasil – e compreender como esta 

empresa tem se posicionado frente a este diagnóstico global.  

O Brasil se insere no cenário atual como uma "jovem" República, com pouco mais 

de 100 anos de experiência democrática. Apesar dos nossos governantes desde o início do 

século XX defenderem a soberania e o desenvolvimento nacional autônomo, independente 

e modernizante, o que vemos na prática são governos sempre à cauda dos acontecimentos, 

importando modelos, costumes, conhecimentos e estratégias de países mais desenvolvidos.  

Tal atraso e falta de planejamento a longo prazo são capazes de manter o status da 10ª 

maior economia do planeta ainda como um país de terceiro mundo, ou, em 

desenvolvimento.  



 

Apesar de termos, durante mais de um século, passado por variados regimes 

políticos, da república velha a revolução de 1930, da fase Getulista aos anos de JK, dos 

governos militares a redemocratização, mesmo com a forte industrialização e urbanização 

que o país sofreu ao longo destas mudanças de governo, a pauta de produtos primários tem 

até hoje um importante peso na economia.  

A Petrobrás é um exemplo vigoroso deste atraso. Diferentemente do que apresenta 

Lula em seu discurso, defendemos que a empresa não representa o povo brasileiro, pois 

justifica suas ações e estratégias apelando para a nação quando na verdade prioriza o lucro 

acima dos interesses da sociedade. A história da Petrobrás traz consigo um símbolo, uma 

identidade de nação pronta para o progresso, com recursos abundantes para se tornar 

soberana. Os anos 50, do século XX, se foram, muita coisa mudou desde então, no entanto, 

o discurso de Lula poderia ter sido assinado por Getúlio, ou Juscelino.  

Em pleno século XXI, onde as maiores potências estão redirecionado boa parte dos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de extração de energia 

veremos, a seguir, como a Petrobrás ("a cara do Brasil"), em nome do desenvolvimento  

brasileiro, se prepara para as próximas décadas.  
 
 

2. O Pré-sal e a Petrobrás 

 

O petróleo ainda hoje é chamado de "ouro negro", riqueza, equivalente geral da 

sociedade capitalista. Mas qual será o papel desta energia não renovável para o mundo nos 

próximos 30, 40, 50 anos? Será que perfurar mais petróleo realmente nos levará a um 

futuro próspero? Acreditamos que não.  

A descoberta do pré-sal e sua extração tem sido veiculada pelo Governo e pelos 

meios de comunicação como algo fundamental para o desenvolvimento do país, como o 

passaporte para o nosso futuro. Empresários, governos (municipal, estadual e federal) e 

grande parte da sociedade vislumbram usufruir toda a riqueza potencial que a exploração 

do pré-sal promete. O resultado dessa euforia foi o estabelecimento de um novo marco 

institucional, o qual objetiva assegurar o caráter estratégico e harmônico das decisões 

relativas à produção de petróleo e gás na área do Pré-Sal.
 
A proposta procura comtemplar 

todos os interesses citados porque cria principalmente um Novo Fundo Social para gerir os 

recursos de forma mais adequada, permitindo investimentos de porte, em especial, em 

programas sociais, de educação, de ciência e tecnologia, enfim, no combate à pobreza. 

Mesmo do ponto de vista ambiental tem sido impossível se contrapor à exploração do pré-

sal, pois para a grande maioria da sociedade já esta dado que iremos explorar estas reservas.  

Porém, não devemos esquecer que a riqueza do Pré-Sal ainda é potencial. Segundo 

a própria Petrobrás, se estima que só daqui a 15 anos teremos os primeiros retornos 

positivos dos investimentos realizados. Nesse bojo, o cenário climático internacional vem 

tornando o futuro das empresas de energia muito incerto. Investir com força total poderá ser 

muito arriscado. De fato não é possível prever a taxa de retorno desse investimento, não só 

porque não existe experiência tecnológica de extração nessa área como argumentam alguns, 

mas também porque surgirão novos  problemas ambientais. 

Como qualquer banco faria, o que defendemos é, antes de qualquer coisa, uma 

diversificaçao dos investimentos, toda a cautela agora é pouca. Defendemos que também se 

invista em pesquisas científicas e tecnológicas que auxiliem na busca por energias 

alternativas (energia solar, dos ventos, das marés) paralelamente à exploração do Pré-Sal.  



 

Com o maior potencial para desenvolver energias renováveis entre os países da 

America Latina e Caribe, conforme defendido pelo coordenador do Conselho Mundial de 

Energias Renováveis na América Latina, Stefan Krauter, é uma falácia o Governo e a 

sociedade apoiarem o tipo de estratégia que a Petrobrás apresenta com relação à busca de 

energias para os próximos anos.  

É enganoso também justificar que a exploração do Pré-Sal tirará a décima economia 

do mundo do subdesenvolvimento. Já possuimos dinheiro e riquezas suficiente para investir 

em educação, saúde, cultura e no combate à pobreza. O Brasil já é um dos países mais ricos 

do mundo e está, ao mesmo tempo, entre os cinco piores em relação à distribuição de renda 

do planeta, sua desigualdade econômica e social é comparada apenas aos países mais 

desiguais do continente africano.  

Mostraremos, mais a frente, quão pouco a Petrobrás investe nestas áreas (social, 

cultural e ambiental), mesmo seu lucro tendo quintuplicado nos últimos dez anos e mesmo, 

tanto empresa, quanto Governo, atestarem sua vocação para o desenvolvimento nacional.  

 

 

3. A Estratégia da Petrobrás 

 

 

A Petrobrás hoje se auto intitula uma empresa de energia atuante nos seguintes 

setores: exploração e produção, refino, comercialização, transporte e petroquímica, 

distribuição de derivados, gás natural, biocombustíveis e outras fontes renováveis de 

energia e energia elétrica. Sua missão é atuar de forma segura e rentável, com 

responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo 

produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o 

desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. 

A empresa é líder do setor petrolífero brasileiro e sua estratégia é estar entre as 

cinco maiores companhias de energia do mundo, até 2020. A estratégia é clara: o plano de 

negócios 2009-2013 prevê investimentos de US$ 174,4 bilhões até 2013 para ampliar sua 

participação no mercado de exploração e refino de energias fósseis não renováveis. 

Embora a própria empresa argumente, em seu site oficial, que ela deixou de atuar 

exclusivamente com petróleo, para tornar-se uma empresa integrada de energia no sentido 

mais amplo e afirme que um dos segmentos em que sua atuação tem crescido é o de fontes 

de energia renováveis, ao investir em energia eólica, solar, biocombustíveis, entre outras, 

ajudando a diversificar a matriz energética brasileira, apenas 2% de seus investimentos 

futuros serão voltados para as energias "limpas" (biocombustíveis), de acordo com seu 

plano de negócios 2009-2013.  

Limpas, entre aspas, pois como veremos a seguir, bicombustíveis, não são pouco 

poluentes quando levamos em conta a cadeia de exploração destes recursos. Dos R$2,8 

bilhões que serão investidos em energias "limpas", 84% será feito em etanol e 16% em 

biodiesel, não há menção no documento sobre investimentos em segmentos como energia 

eólica, solar, oceânica, etc.  Apesar dos investimentos totais da companhia terem mais que 

quintuplicado entre 2000 e 2008, a proporção dos investimentos destinada a área ambiental 

entre o período foi reduzida a menos de 4% no último ano. Podemos ver isso na Tabela 1 

abaixo.  

O Balanço Social da Petrobrás, dos últimos nove anos, aponta um pico de 

investimento relacionado ao Meio Ambiente, entre os anos de 2002 a 2003. Do total dos 



 

investimentos em Meio Ambiente, mais de 90% estão relacionados a produção e operação 

da Petrobrás. O valor atribuido a energias renováveis não aparece, é apenas mencionado 

nos documentos como uma das fontes de investimento, mas não se sabe o quanto.  
 

 

 

 

Tabela 1 

 

fonte: Balanços Sociais da Petrobrás de 2000 a 2008. 

 

Em 2007, a Petrobrás investiu apenas R$ 52 milhões em biocombustíveis e etanol 

dos 45 bilhões de reais do total de investimentos. É como se uma pessoa que reservasse mil 

reais por ano para encher o tanque do carro, gastasse apenas 1 real com o meio ambiente (e 

ainda com álcool - e o etanol não é o melhor exemplo de energia limpa, como mostraremos 

a seguir) e com os 999 reais restantes enchesse o tanque do carro com gasolina.  

Sabe-se que as principais companhias de petróleo do mundo investem ainda muito 

pouco em energias alternativas, porém, a título de comparação, no ano passado a Britsh 

Petrolium (BP), empresa similar, direcionou mais de 1,4 bilhões de dólares para pesquisas 

em energia solar, eólica e para captura e armazenamento de carbono. Ou seja, em um ano a 

BP investiu mais em energias realmente renováveis que todo o planejamento de 

investimentos da Petrobrás até 2013, apenas em biocombustíveis.  

 

 

4. A sustentabilidade a caminho de Copenhagem 

 

O caminho para a Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas 

(COP15), que acontecerá em Copenhaguem entre os dias 7 a 18 de dezembro de 2009 e que 

reunirá boa parte dos líderes de todo o globo, deverá ser pavimentado com mais do que 

boas intenções. De acordo com o relatório de 2008 da Agência Internacional de Energia, 

pesquisa-referência das companhias de petróleo do mundo, existem três cenários de 

concentração de CO2 na atmosfera a serem debatidos no encontro para ser implementados 

no planeta entre 2010 e 2030. 

O primeiro, intitulado Cenário de Referência incorpora os efeitos das políticas e 

medidas governamentais que foram adotadas em meados de 2008, prevendo um aumento 

da temperatura média da Terra em 6 graus. Neste panorama, os combustíveis fósseis 

responderiam por 80% da energia primária global. Outros dois cenários correspondem à 

estabilização das emissões de gases do efeito estufa numa concentração em 550 parte por 

milhão (500 ppm) e 450 partes por milhão (400 ppm).  

Total dos Investimentos vs Investimentos em Meio Ambiente (em milhões de reais) 

Descrição 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Investimentos Totais 10.000 14.000 19.000 21.089 22.549 25.710 33.686 45.284 53.000 

Investimentos em Meio Ambiente 
relacionados com a produção 

570 1.100 1.968 2.292 1.533 1.269 1.404 1.977 1.974 

Investimentos Ambientais / Total 
dos Investimentos (%) 

5,7% 7,9% 10,4% 10,9% 6,8% 4,9% 4,2% 4,4% 3,7% 

  



 

O Cenário 550 ppm prevê um aumento na temperatura do planeta em 3 graus e 

uma participação menor dos combustíveis fósseis para cerca de 70% da energia primária 

global. Já o terceiro, intitulado Cenário de 450 ppm, assume uma política mais ampla e 

forte de 2020 pra frente, induzindo desenvolvimentos mais rápidos e o emprego de 

tecnologias carbono neutro prevendo, se tomadas as medidas, um aumento da temperatura 

em 2 graus e uma participação ainda menor de combustíveis fósseis.  

O Cenário de políticas 550 ppm requer  4,1 trilhões de dólares de investimento a 

mais do que o que será investido no Cenário de Referência, entre 2010 e 2030. Os gastos 

adicionais em capital relacionados com energia seriam ainda maiores num cenário 450 

ppm, adicionando mais 2,4 trilhões de dólares de investimento em capacidade de geração 

de energia com baixa liberação de carbono ou carbono-zero e 2,7 trilhões de dólares a mais 

em equipamentos de energia mais eficientes do que no cenário 550ppm. A tabela abaixo 

resume estes dados: 

 
Tabela2 

Cenários de concentração de CO2 na atmosfera 2006-2030 

Cenário Gastos em Comb. Fósseis Temperatura (graus) Investimento Trilhões 

Referência 80% + 6 graus Atual 

550 ppm 70% + 3 graus + US$ 4,1 trilhões 

450 ppm 50% + 2 graus + US$ 9,2 trilhões 

Ideal ?%  ? graus + US$ ?? trilhões 

 

fonte: Agência Internacional de Energia (IEA-OCDE) 

 

 

Por incrível que pareça, a Agencia não trabalha com nenhum cenário de 

estabilização da temperatura nos níveis atuais, a longo prazo. Qual cenário escolheremos? 

Do ponto de vista da humanidade, nenhum desses é confortável. Independetemente da 

postura dos representantes brasileiros em Copenhaguem, de fato, se nada mudar na 

estratégia da maior empresa do país, a escolha brasileira já foi feita.  

A Petrobrás quer mais do que duplicar sua produção de petróleo e gás até 2020. 

Essa é a visão de futuro que a Petrobrás almeja para seus acionistas e para a nação 

brasileira. Após o espetáculo de Copenhaguem, deve-se indagar de fato qual será o 

caminho da Petrobrás.  

 

 

5. O problema dos investimentos em Biocobustíveis e Hidroelétricas  

 

Sabemos que no médio e longo prazos, Governo e empresas, tem apostado 

fortemente na energia baseada nos biocombustíveis e nas hidrelétricas como matriz 

energética brasileira. Mas assim como o petróleo, não devemos apostar nessas fontes de 

energia para o futuro. Os impactos ambientais desses dois tipos de energia são irreversíveis. 

Apesar das duas opções serem energias consideradas limpas, pois as fontes não poluem o 

meio ambiente (correntes d'água, cana-de-açucar, milho, soja, etc.), a agressão em optar por 

estas energias é gigante, por razão da cadeia de produção que envolve ambas: desde o 

desmatamento de vastas quantidades de terra à desapropriação de ecosistemas ricos, onde a 

fauna e a flora serão completamente alteradas. 



 

No caso das hidroelétricas, o que esta construído, obviamente deverá continuar 

sendo utilizado, no entanto, a construção de novas usinas acabam por desmatar e inundar 

imensas áreas verdes. Para se construir uma usina hidrelétrica muitas árvores de madeira de 

lei são derrubadas, outras são submersas e apodrecem debaixo d'água, permitindo a 

proliferação de mosquitos causadores de doenças. Muitos animais silvestres também 

acabam morrendo, por conta da inundação das áreas. Além deste desarranjo ambiental na 

fauna e flora, muitas famílias podem vir a ser deslocadas de suas residências, para dar lugar 

à construção das usinas. 

No caso dos biocombustíveis, a monocultura contribui para a uniformização do solo 

e o aumento do uso de pesticidas, o que causa perda de nutrientes nas terras cultivadas. O 

Brasil é hoje o maior investidor do mundo em biocombustível. A monocultura tem sido 

cada vez mais associada às mazelas ambientais por ocupar imensa quantidade de terras com 

apenas um tipo de vegetação, para o plantio em larga escala. Mais de 70% da água 

consumida no mundo serve para abastecer lavouras e não os seres humanos. Destas 

lavouras, mais de 50% da produção de grãos do mundo é usada ou como combustível ou 

como alimento para animais, segundo a FAO (Nações Unidas). Neste panorama, a 

contradição se revela em números: aproximadamente cinco mil pessoas morrem todos os 

dias no mundo por beberem água poluída e um bilhão de seres humanos ainda não tem 

acesso a água potável para beber (PNUD, Nações Unidas).   

As plantas são como os seres humanos, quanto mais diversa e rica em nutrientes sua 

alimentação, mais forte ela será. Por exemplo, se só comêssemos uma ração composta por 

poucos tipos de proteínas e minerais todos os dias, nosso organismo ficaria muito mais 

frágil e sujeito a doenças. Ficando frágeis as plantas tornam-se mais suscetíveis a pragas e 

pestes, a forma de matá-las é utilizando pesticidas que são nocivos ao solo e ainda mais à 

saúde humana. Além disso, ainda há a opção de devastar o solo para servir de pastagem 

para o gado, como tem sido o caso da extração de madeira ilegal na amazônia. Estas 

práticas acabam por tornar mais e mais terras vastos desertos de areia. É uma cadeia nociva 

que não se esgota. 

Estas energias, hidroelétricas e biocombustíveis, são opções muito mais de interesse 

político e econômico que social, pois privilegiam uma minoria - o agronegócio. Não é saída 

optar por uma tecnologia que continua agredindo o meio ambiente e os seres humanos e 

contribuindo para o aumento do aquecimento global.  

 

 

6. As Energias Renováveis, novos paradigmas 

 

As energias renováveis são consideradas energias alternativas ao modelo 

tradicional, tanto pela sua disponibilidade garantida (presente e futura), quanto pelo seu 

menor impacto ambiental. São diferente dos combustiveis fósseis que precisam de milhares 

de anos para sua formação.  

Diferente também dos biocombustíveis, as fontes eólicas, solares e de força motriz 

como a oceânica (através das ondas e das correntes marítimas), não deslocam populações 

nem precisam ocupar vastas quantias de solo, que poderiam ser utilizados para o plantio de 

alimentos. São formas de energia que estão em processo de desenvolvimento e de 

melhorias até se tornarem energias a serem consumidas em larga escala, porém, 

diferentemente das outras opções (petróleo e biocombustíveis, ou hidroelétricas), elas são 

muito mais integradas ao ambiente.  



 

A energia solar procura aprender com as plantas a fazer "fotossíntese", a cultivar o 

sol. Atualmente sabemos que uma hora de sol dá a terra o mesmo montante de energia 

consumida por toda a humanidade em um ano. Precisamos aprender a capturar esta energia. 

Estudos nos Estados Unidos e no Canadá estão apostando nas correntezas de rios 

para mover hélices embaixo da água gerando energia; outros países como Portugal já estão 

retirando da força das marés oceânicas energia suficiente para abastecer cidades inteiras. 

Outras opções se tornam cada vez mais viáveis como a energia geotérmica que se utiliza do 

calor da Terra.   

As possibilidades tem parecido infinitas. A natureza que sempre nos deu tudo, 

continua nos mostrando que se produzirmos com ela e não contra ela, respeitaremos um 

equilíbrio tênue que demorou bilhões de anos para se desenvolver. A natureza mostra 

também que seremos nós, humanos, ao quebrar esta cadeia, que pagaremos o preço no 

final. Por que não agimos como os países desenvolvidos e nos preparamos para 

investir nestas alternativas?  
 

 

Alguns dados do relatório das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA: 

 

A energia eólica atraiu mais investimento no ano passado do que qualquer outra tecnologia 

de combustível não-fóssil, incluindo grandes hidrelétricas e energia nuclear. Nos EUA e na 

Europa, o aumento da capacidade eólica em 2007 foi de 30% e 40%, respectivamente, da 

nova capacidade energética geral. A capacidade instalada global ultrapassou 100 GW em 

março de 2008. 

A energia solar saltou à frente em 2007, aumentando sua fatia em quase todas categorias 

de investimentos. A energia solar atraiu, de longe, a maioria do capital de risco e 

investimentos de capital privado (US$ 3,7 bilhões). Em 2007, as companhias de energia 

solar chinesas cresceram o equivalente a US$ 2,5 bilhões nos mercados de capitais dos 

Estados Unidos e Europa. 

O investimento global em energias renováveis ao longo de 2007 registrou crescimento de 

60% em relação ao ano anterior, com US$ 148 bilhões aplicados no setor. 
 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Relatório Tendências Globais dos 

Investimentos em Energias Renováveis 2008. 

 

De acordo com Stefan Krauter, países com os menores potenciais em energias 

renováveis do mundo têm investido mais nestas energias que países com os maiores 

potenciais, como o Brasil. Apesar do pouco potencial, a Alemanha nos últimos 10 anos 

investiu em energia eólica (dos ventos) dobrando a participação desta matriz energética no 

total energético do país, passando de 4% para 11%, e do potencial de 25 mil megawatts 

disponíveis para esse tipo de energia, quase 20 mil já estão sendo utilizados (ou seja, com 

80% de aproveitamento). O Brasil, por exemplo, segundo o Ministério das Minas e 

Energia, tem potencial para geração de energia eólica (dos ventos) de até 147 mil 

megawatts, mas atualmente utilizamos menos de 300 megawatts (ou seja, 0,2%). 

Outros países que também possuem força no petróleo já estão se preparando com 

amplos investimentos em pesquisa e tecnologias para fontes renováveis: Dinamarca, 

Portugal, Estados Unidos, China, Espanha e Reino Unido são grandes exemplos. 

Dinamarca, Suécia, Islândia e Finlândia, elegeram o desenvolvimento sustentável como 



 

uma de suas principais diretrizes econômicas; países que são exemplos de qualidade de 

vida no mundo contemporâneo, vencedores no modelo de sociedade atual, já alocaram boa 

parte dos seus recursos em captação de energia às energias renováveis, solar e eólica. 

Sob este panorama, podemos afirmar como a estratégia de novos negócios da 

Petrobrás, averigando seus relatórios e planejamentos para os próximos anos, tem se 

mostrado retrógrada e conservadora. A empresa tem pensado no imediatismo de seus 

investidores e não se prepara para o futuro próximo, para as mudanças climáticas e para o 

aquecimento global mais atenuado. 

 

 

7. A Marca Petrobrás: da Máscara “Verde” para a "Verde-Amarela"  
 

 
principalmente das leis de incentivo, dos patrocínios culturais e dos gastos em esporte. 

Poucas empresas buscam tanta identidade com um país e com a preservação de seu meio 

ambiente como a Petrobrás. Para entender melhor a origem deste interesse em parecer 

―verde‖ e ―brasileiro‖ analisaremos os últimos dez anos de investimentos da empresa, nas 

áreas sociocultural e ambiental.  

No final dos anos 90 e início do século XXI, a Petrobrás aparecia nas diversas 

mídias do país por meio de reportagens alarmantes. Entre 1999 e 2001 ocorreram os 

maiores, mais graves e mais divulgados desastres ambientais da empresa. Das dezenas de 

acidentes ocorridos neste período, quatro merecem atenção na hora de compreendermos a 

transição realizada pela ―política de responsabilidade corporativa‖ da Petrobrás, à partir de 

2001:  

 

1. 18 de janeiro de 2000: o rompimento de um duto da Petrobrás provocou o vazamento 

de 1,3 mil toneladas de óleo combustível na Baía de Guanabara, prejudicando o meio 

ambiente e a subsistência de centenas de famílias de pescadores;  

2. 16 de julho de 2000: quatro milhões de litros de óleo são despejados nos rios Barigüi e 

Iguaçu, no Paraná, devido a uma ruptura de uma tubulação da Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (Repar - Petrobrás). Foi o maior desastre ambiental provocado pela 

Petrobrás, afentando inclusive o abastecimento de água da grande Curitiba.  

3. 26 de junho de 2000: uma nova mancha de óleo de um quilômetro de extensão apareceu 

próximo à Ilha d'Água, na Baía de Guanabara. Desta vez, 380 litros do combustível 

foram lançados ao mar pelo navio Cantagalo, que presta serviços à Petrobrás.  

Está escrito no site oficial da empresa: “O 

trabalho da marca Petrobrás busca valorizar 

três características da Empresa: tecnologia 

avançada, compromisso com a sociedade 

brasileira e envolvimento com o 

desenvolvimento cultural do País. A Empresa 

busca alinhar o trabalho estratégico de sua 

marca com o próprio planejamento 

estratégico”.  

Imagem é tudo. Nos últimos dez anos, a mão 

invísivel da Petrobrás tem posicionado sua 

imagem como referência nacional, por meio  



 

4. 15 de março de 2001: duas explosões na P-36 culminariam na morte de 11 petroleiros e 

no afundamento, após cinco dias, da maior plataforma submersível do mundo.  

 

A freqüência dos desastres desgastou consideravelmente a imagem da Petrobrás. A 

empresa  foi inclusive ameaçada pela onda de privatizações do governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

Não coincidentemente, foi neste contexto que a Petrobrás reformulou sua política de 

imagem social, realocando algum recurso para a área ambiental e ao terceiro setor 

(organizações não-governamentais e entidades sem fins lucrativos) através de projetos 

socioculturais, esportivos e ambientais. A partir de 2001, começaram os investimentos 

voltados à publicização de empresa "ambientalmente responsável‖ em larga escala. Várias 

campanhas publicitárias foram lançadas com o intuito de reduzir o impacto negativo na 

sociedade brasileira com relação aos acidentes de 1999 a 2001.  

Comparando os Balanços Sociais da Petrobrás, entre 2002 a 2004, o total de 

investimentos em meio ambiente, somou 10,4%(2002), 10,9%(2003) e 6,8%(2004) do total 

geral de investimentos da empresa, conforme mostramos na Tabela 1 acima. Entre 2005 e 

2008, apesar de a quantia total de investimentos da empresa ter duplicado, houve queda 

para 4,9% em 2005, chegando em seu menor investimento, 3,7%, em 2008.  

Um hipótese é a de que o aumento dos investimentos da empresa em meio 

ambiente, durante os três anos após os maiores acidentes (2002 a 2004), e sua divulgação 

nas mídias e com projetos ambientais, foi uma tentativa de ―esverdeamento‖ da imagem e 

da marca Petrobrás. Certamente foi um meio de silenciar a quase totalidade dos que 

insistiam em denunciar e exigir a responsabilização da empresa, pois seriam as mídias e as 

organizações sociais a receber recursos da empresa através das leis de incentivo, 

patrocínios e anúncios publicitários.  

Havia a necessidade também de ―conquistar‖ aqueles que mais reforçavam o coro 

nos protestos contra as práticas da Petrobrás - as mídias, as organizações não 

governamentais e os movimentos sociais organizados que defendiam as causas sociais, 

ambientais e culturais. Todos esses atores foram rapidamente beneficiados pela mudança 

estratégica de marketing socioambiental da Petrobrás. O cenário tornou-se ideal para que 

uma empresa com muito dinheiro trouxesse para ―o seu lado‖ quem estava levantando 

muito à voz para as denúncias.  

O gráfico 2 abaixo compara o lucro líquido da empresa à quantidade de 

investimentos na área social e ambiental, nos últimos nove anos: 

 
Gráfico 2 

 



 

 

 

Mesmo gastando extremamente pouco nestes projetos, aproximadamente 1,5% do 

seu lucro líquido, este valor garante a Petrobrás à liderança no ranking das empresas que 

mais investem em programas e projetos sociais e culturais no país. Mesmo assim há um 

abismo inquestionável entre os gastos sociais e o tanto que se lucra. 

 

O gráfico 3 a seguir nos mostra que a partir de 2003 há um reposicionamento da 

área de imagem da Petrobrás que aposta mais em projetos socioculturais que em projetos 

externos relacionados ao meio ambiente.  
 

Gráfico 3 

 
 

Os projetos ambientais quando comparados ao lucro líquido da empresa não 

evoluíram. Mesmo com incentivos fiscais em cultura e na área social, os gastos sociais não 

representam nem meio por cento do lucro líquido total da empresa e, em 2008, voltaram ao 

mesmo valor relativo a 2004: na faixa de 1,5% do lucro líquido total da empresa, vide a 

Tabela 3 abaixo. 

 
Tabela 3 

Gasto Social e Ambiental sobre Lucro Líquido 1999 a 2008 (em milhões de reais) 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lucro líquido  1.756 9.767 9.867 8.098 17.795 16.887 23.725 25.919 21.512 32.988 

Projetos Sociais n.d. n.d. n.d. 39 42 312 474 546 534 500 

Programas ou projetos externos Meio 

Ambiente 0 0 0 68 42 17 45 45 52 54 

Proj. Sociais sobre lucro líquido 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,24% 1,85% 2,00% 2,11% 2,48% 1,52% 

Invest. Ambiental sobre lucro líquido 0,00% 0,00% 0,00% 0,84% 0,24% 0,10% 0,19% 0,17% 0,24% 0,16% 

 

 

O Pré-Sal aumentará os investimentos nas áreas sociais? A tabela acima nos 

indica um posicionamento e uma visão política e econômica de empresa que dificilmente 

será modificada, mesmo com o Pré-Sal. 

 

 



 

Davi versus Golias 

Além da maior patrocinadora de ações culturais, sociais e ambientais, a Petrobrás é 

uma das maiores anunciantes da televisão aberta do Brasil. A empresa, também, está 

presente em quase todos os grandes eventos e atividades voltadas à preservação ambiental. 

Dessa forma conquistou milhares de parceiros que passaram a depender basicamente de 

verbas da empresa para manter suas atividades. Fragilizados por essa dependência, as 

ONGs passaram de combatedoras e denunciantes a veículos anunciantes da divulgação da 

face verde-amarela da Petrobrás. 

O silêncio imposto, no entanto, foi quebrado no ano passado. Em dezembro de 

2008, a Petrobrás foi proibida de fazer propaganda usando o selo de ―ambientalmente 

sustentável‖. O Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) decidiu, por 

maioria de votos, pela suspensão de duas campanhas publicitárias da empresa que a 

promoviam como ambientalmente responsável. O pedido de análise partiu de um grupo de 

instituições governamentais e não-governamentais, que acusava a estatal de anunciar um 

comprometimento com o meio ambiente não verdadeiro, pois ela não aderiu à redução da 

taxa de enxofre no diesel brasileiro, de acordo com norma definida pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama). 

Uma das empresas, que como Davi versus Golias, encabeçou esta acusação, foi o 

Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Em dezembro de 2008, o Ethos liderou o 

pedido de exclusão da nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE 

(indicador da Bovespa composto de ações emitidas por empresas que apresentam alto grau 

de comprometimento com sustentabilidade e responsabilidade social) das empresas 

Aracruz, CCR Rodovias, Copel, Iochpe-Maxion, Petrobrás e WEG. Rapidamente a 

Petrobrás desligou-se do seu quadro de associados.  

Após a polêmica exclusão da Petrobrás do Índice de Sustentabilidade Empresarial,  

foi a vez de o conselho do ISE, formado por oito entidades, de suspender a participação do 

Instituto Ethos nas decisões do próprio conselho por um período de doze meses. A decisão 

da BM&FBovespa foi tomada no dia 17 de dezembro de 2008. A suspensão do Instituto 

Ethos do conselho do ISE foi motivada pelo fato de o presidente do conselho deliberativo 

do instituto, Oded Grajew, que dirige também a ONG Movimento Nossa São Paulo, ter 

divulgado detalhes da decisão que excluiu a Petrobrás da carteira — no caso, o não-

cumprimento da norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que 

estabelecia que os níveis de enxofre no diesel deveriam ser reduzidos em 2009 para 50 

partes por milhão (ppm) - mesmo padrão europeu. O enxofre é altamente cancerígeno. 

Hoje, as regiões metropolitanas recebem o óleo com 500 ppm, e o resto do país, com 2 mil 

ppm.
  

Mesmo não cumprindo as resoluções do Conama sobre os níveis de enxofre no 

diesel, mesmo com as denúncias de desastres ambientais causados pela Petrobrás e mesmo 

investindo de forma insignificante em meio ambiente, a Petrobrás insiste no selo ―verde‖. 

Em setembro de 2009, a Carta Capital, revista considerada progressista no espectro dos 

meios de comunicação brasileiro, publicou um anúncio de duas páginas da Petrobrás. Nele, 

vemos a bandeira verde amarela do Brasil, recortada em fotografias de animais e da 

biodiversidade nacional junto a um grande slogan: Na História da Petrobrás, o 

desenvolvimento sustentável sempre foi um compromisso. No futuro não vai ser diferente.  

 

 



 

 

8. Conclusão 

 

A Petrobrás, princesa do governo Lula, permanece na perspectiva de um velho 

nacional-desenvolvimentismo. Segura os preços do diesel e da gasolina em um período de 

disparada do preço do petróleo e projeta realizar investimentos cujo retorno é muito incerto, 

como as duas refinarias a serem construídas no nordeste (possivelmente no Maranhão e no 

Ceará), ou os investimentos na extração do Pré-Sal, que a empresa ainda esta testando as 

tecnologias, ao mesmo tempo em que precisa manter a rentabilidade de seus acionistas. 

Nesta mistura entre interesses públicos e privados, a função da empresa de abastecer o país 

com petróleo, criada durante o governo militar, ainda persiste internamente. Assim, entre 

dar lucro a interesses privados e realizar a política nacional-desenvolvimentista de Lula a 

estratégia de rentabilidade da empresa, dos interesses privados, acaba sendo ofuscada pela 

imagem de ―mãe do Brasil‖.  

Será mesmo um orgulho ter a Petrobrás como símbolo do desenvolvimento 

desta nação?  

 

Não há tempo para sermos pessimistas. Não podemos esquecer que a Petrobrás, 

maior empresa do país, é pública. O governo federal é quem a controla e, no limite, somos 

nós brasileiros que votamos no presidente da companhia. Temos que nos organizar para 

cobrar do governo que ele tenha coerência entre a imagem que divulga sobre a empresa e o 

que ela realmente faz na prática. Não basta dizer que investe no social e gastar menos de 

2% do seu imenso lucro líquido com projetos sociais, culturais e esportivos; não basta 

insistir na imagem de empresa sustentável, enquanto sua meta de crescimento econômico se 

baseia em energias poluentes e em produtos poluentes e até mortíferos, como no caso do 

enxofre no diesel, que mata cerca de 2.000 pessoas por ano na cidade de São Paulo 

(Segundo dados do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental, Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo). 

Esse artigo procurou mostrar que o Brasil não está se preparando para a soberania 

que defende. Temos o maior potencial de energias renováveis da América Latina e não 

estamos percebendo a oportunidade para darmos um salto qualitativo, inserindo o nosso 

país nesse mundo novo da sustentabilidade. Não há tempo para continuar com discursos e 

práticas tão contraditórias. Até quando aceitaremos campanhas de marketing, como as que 

a Petrobrás veicula, que contam o que querem às populações e são opostas às suas práticas 

e ações?  

Ao contrário do mundo consumista de outrora, onde o fim é o lucro pelo lucro, e o 

ter para poder, o presente nos impõe a necessidade da mudança. Sejamos responsáveis! Ser 

verde hoje é ter noção de planejamento a longo prazo, é saber que o consumo desenfreado 

gera sociedades não sustentáveis, desiguais e destrutivas. Todos serão atingidos pelas 

mudanças climáticas, condomínio nenhum ou ilha alguma nos isolará deste fato. 

Estamos todos conectados, para o bem e para o mal. O presente nos impõe a mudança. 

Temos instrumentos, diagnósticos e material suficiente para pautarmos outro modo de vida, 

para propormos e construirmos novos e diferentes caminhos. É uma escolha desta geração 

iniciar estas mudanças.  

 


