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Roteiro

A Petrobras do poço ao posto, ao poste e ao pasto
O pré-sal e a soberania energética
O preço de paridade de importação – PPI
Os efeitos do PPI



Atribuições da Petrobras

A Petrobras foi criada pela vontade do povo
brasileiro, para garantir o abastecimento
interno e para impulsionar o
desenvolvimento nacional.

A Petrobras do poço ao posto, ao poste e ao
pasto reflete a capacidade da cadeia
produtiva de petróleo e gás, capaz de garantir
a soberania energética e alimentar.

O projeto em implementação até 2010,
previa a ampliação do parque de refino e o
investimento em energias renováveis,
compatíveis com a perspectiva de ampliação
do crescimento e do consumo nacional.

Matriz energética nacional/2020

Fonte: EPE. 2021



Pré-sal
A descoberta do pré-sal abriu fronteiras e criou a
possibilidade concreta de desenvolvimento
acelerado e sustentado, na produção do
conhecimento, de tecnologias, além do
investimento em energias renováveis.
O volume e a extensão da província do pré-sal
poderiam garantir cem anos de autonomia
energética, se permanecesse sob controle do
Estado Nacional.
O domínio da estatal brasileira sobre a
exploração e produção na camada abaixo de sal
nos garantiriam posição destacada como
produtor/exportador, com o custo de produção
no pré-sal, atualmente, próximo a três dólares.
Atualmente o Brasil controla apenas 49% do pré-
sal e de sua produção.



- O projeto de ampliação do refino foi paralisado, as refinarias tiveram sua carga reduzida,
favorecendo os importadores de combustíveis e foi dado início à venda de metade do
parque de refino;

- Foi adotada a nova política de precificação dos combustíveis, o preço de paridade de
importação – PPI, ainda em vigência;

- A legislação de partilha foi alterada, a legislação que garantia a Petrobras como
operadora do pré-sal foi modificada e, de forma acelerada, foi desnacionalizada parte
do pré-sal;

- O governo iniciou a venda de ativos, reduzindo o tamanho e a presença da Petrobras no
território brasileiro, além da redução do número de trabalhadores próprios e de
terceiros de 86 mil para 20 mil e de 400 para menos de 100 mil;

- Foram vendidos a Liquigás, a Br distribuidora, a rede de , que interligava o norte,
nordeste, sul e sudeste;

- Foram paralisadas as fábricas de fertilizantes;
- Foram vendidos os ativos de águas rasas e os ativos de terra;

Após o golpe de 2016:



O que está acontecendo com os preços dos derivados no Brasil?



O lugar do Brasil na produção de petróleo, no consumo e 
capacidade de refino no mundo



A produção de petróleo, de refino e as estratégias da Petrobras?



Os custos da produção de petróleo e de refino da Petrobras





Comparação internacional do poder de compra da gasolina



Quem se beneficia com a PPI aplicada pela Petrobras?



Preços dos derivados após a privatização da RLAM

Preços nos postos, direto ao consumidor

A partir de 01 de dezembro de 2021 a Petrobrás não vende mais derivados de petróleo no Estado da Bahia. 

Preços na refinaria
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