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Resumo da dissertação apresentada à FGV/EBAP como parte dos requisitos necessários 

para obtenção do grau de Mestre em Administração Pública. 

PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA E 

DO CAPITAL INVESTIDO NA PETROBRAS: 

SUA RELAÇÃO COM O DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 

Alvaro Mauricio Bertho dos Santos 

1998 

Orientador Acadêmico: Hermano Roberto Thiry-Cherques 

Programa: Administração Pública 

Esta obra pretende demonstrar como evoluem os índices de produtividade da mão-de-obra e 

do capital investido na PETROBRAS, investigando a relação mantida com o dimensionamento 

quantitativo e qualitativo da força de trabalho da estatal. índice de produtividade é o resultado 

da divisão das quantidades produzidas por um trabalho pelos insumos utilizados na consecução 

desse trabalho, em relação a um determinado período de tempo. A produtividade expressa, 

portanto, a razão output / input. O aumento da produtividade pode ser causado pela substituição 

da mão-de-obra por tecnologia aplicada via capital investido, afetando por conseguinte o 

dimensionamento da força de trabalho. No caso da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, 

o autor identificou cinco períodos evolutivos correlatos às curvas de produtividade da estatal: 

de 1958 a 1964, de 1964 a 1973, de 1973 a 1979, de 1979 a 1991, e após 1991. De 1980 a 

1995, a área de Exploração & Produção da companhia triplicou suas produtividades relativas 

- tanto da mão-de-obra quando do capital investido-, o mesmo não acontecendo nem com 

a área de Refinação nem com a PETROBRAS holding, que não viram crescer substancialmente 

suas produtividades relativas da mão-de-obra entre 1980 e 1995, enquanto caíam suas 

produtividades relativas do capital investido. Quanto às possibilidades futuras de 

dimensionamento quantitativo e qualitativo do contingente de pessoal, entrevistas realizadas 

com doze gerentes da empresa revelaram a tendência que aponta para a redução do número 

de empregados e mudança de seus perfis profissionais, e para a instituição de políticas de 

concentração e manutenção de pessoal qualificado por treinamento nas atividades-fim da 

companhia. 
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Abstract of the thesis presented to FGV/EBAP as part of the requirements for the degree of 

Master in Public Administration. 
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1998 

Thesis Consultant: Hermano Roberto Thiry-Cherques 

program: Public Administration 

This dissertation aims to demonstrate how the PETROBRAS' productivity indices have evaluated 

since 1958 and their relationship with the invested capital and with the size and skills of the 

company labor force. The productivity index is the result of the process of dividing some produced 

amount by the resources used to produce such work during a certain period of time. The 

productivity represents the output / input ratio. The enhancement of productivity can be caused 

by the substitution of workforce by the purchase of technology - "man versus machine". In 

the case of PETROBRAS, the Brazilian state-owned oil company, the author has identified five 

periods which evolved due to productivity changes: from 1958 to 1964, from 1964 to 1973, from 

1973 to 1979, from 1979 to 1991, and after 1991. Between 1980 and 1995 the company's area 

of Exploration & Production tripled in both the relative productivity of its labor force and the 

relative productivity of invested capital. The same did not occur in neither the oil Refinement 

area nor with PETROBRAS holding: both relative labor force productivities showed a slight 

increase from 1980 to 1995, while the relative invested capital productivities diminished. The 

author also interviewed twelve departmental managers revealing new tendencies of workforce 

policies leaning towards the employment of less people, who will participate with newly trained 

skills in the core activities of the company. 
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INTRODUÇÃO 

Na semana de 30 de março de 1994, a revista Veja publicou o artigo especial "A Petrobrás 

com medo da concorrência" (primeira página no Anexo 1), onde destacava pontos negativos 

da PETROBRAS, tanto técnicos quanto políticos. O boletim n. 65 da Associação dos 

Engenheiros da Petrobrás (Anexo 2), de abril de 1994, contestou com veemência as críticas 

da revista. 

Dois índices de produtividade foram enfatizados por Veja (Anexo 3): 

• a produção de petróleo e gás por funcionário empregado em extração, em 1992; e 

• o faturamento anual por empregado, em 1992. 

Ambos mostraram-se, na referida reportagem, desfavoráveis à PETROBRAS. 

Na Petróleo Brasileiro S.A., a quantidade de mão-de-obra empregada apresenta 

íntima relação com a tarefa de exploração e produção de petróleo. Isto ocorre porque, após 

a segunda crise do petróleo - decorrente da Revolução Islâmica ocorrida em janeiro de 

1979 no Irã, a quarta reserva de petróleo do planeta - , o governo de João Figueiredo 

(março de 1979 a março de 1985) viu-se obrigado a investir de forma maciça na 

PETROBRAS, objetivando atingir a meta de 500 mil barris de produção diária. Esta política 

de urgência refletiu-se diretamente no dimensionamento do efetivo da estatal: quase metade 

da sua força de trabalho atual foi contratada em seguida à segunda crise do petróleo. 

Felizmente para o Brasil, descobriu-se na década seguinte petróleo em abundância 

na Bacia de Campos, localizada na plataforma continental setentrional do Estado do Rio de 

Janeiro, aumentando a produção nacional de óleo bruto de 17% do consumo de derivados 

em 1980 para 52% em 1996, um verdadeiro "milagre brasileiro". Com a descoberta das 

jazidas petrolíferas da Bacia de Campos, a PETROBRAS firmou-se como importante 

companhia no cenário mundial, aumentando de forma significativa a sua produtividade 

exploratória, enquanto mantinha-se estável o custo da refinação (Anexo 4). 

* * * 

O presente trabalho procura avaliar a evolução dos índices de produtividade do 

capital investido e da mão-de-obra da PETROBRAS no decorrer dos anos e suas 

relações com o dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho da 

estatal, sem a pretensão de atacar ou defender a maior empresa brasileira. Evitar-se-á 

portanto comparar os índices aqui obtidos com os de outras majors petrolíferas, presentes 

em regiões de geologia diversa, algumas mais pródigas para o petróleo que muitas outras. 
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Tal medição da produtividade da companhia - desde 1958 - considera como 

insumos o capital investido, a mão-de-obra e a tecnologia; e, como produtos, barris de 

petróleo produzidos e barris de derivados refinados pela estatal. A produtividade expressa a 

razão produto/insumo. 

Esta pesquisa, efetuada a partir do levantamento de dados documentais publicados 

pela PETROBRAS e por meio da realização de entrevistas com gerentes da companhia, 

pretende estabelecer correlações entre as variáveis críticas de cunho político e tecnológico 

que afetam a produtividade, salientando a interferência da variação do fator humano, no 

intuito de responder à seguinte questão: 

Como evoluem os índices de produtividade da mão-de-obra e do capital investido na 

PETROBRAS e que relação mantêm com o dimensionamento quantitativo e qualitativo 

da força de trabalho da estatal? 

* * * 

o referencial teórico a seguir "costura" relevantes considerações sobre a interação entre a 

produtividade e a sociedade humana. O segundo capítulo esboça o cenário onde a 

PETROBRAS surgiu e se desenvolveu. Em seguida, é apresentada a pesquisa efetuada, 

cujos resultados exprimem o comportamento produtivo da estatal ao longo das quatro 

décadas de sua existência, com destaque para o período 1980-1995. Finalmente, 

entrevistas conduzidas com gerentes da companhia em 1997 sugerem novas tendências 

empregatícias para a empresa neste fim de século. 
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CAP.1 

PRODUTIVIDADE & SOCIEDADE 

1.1 - Fatores da Produtividade 

Em um sistema produtivo, índice de Produtividade é o quociente resultante da divisão das 

quantidades produzidas após realizada alguma tarefa pelos recursos utilizados na 

consecução desta tarefa. A produtividade expressa, portanto, a razão produto, ou output, 
insumo input 

calculada em relação a um determinado período de tempo. 

O insumo de um empreendimento corresponde aos fatores de produção necessários 

para gerar o produto ou serviço. Os fatores de produção costumam ser definidos como 

terra, capital e trabalho, ou como matérias-primas, capital financeiro e mão-de-obra. 

"Até a Segunda Guerra Mundial, o conceito de produtividade limitava-se à razão 

entre o produto e a hora trabalhada. Embora, já nos anos 20, Paul Douglas e Charles Cobb 

tenham introduzido o capital no denominador dessa razão, somente a partir da década de 

50 a produtividade global dos fatores começa a ser efetivamente estudada. Tal como o 

entendemos hoje, o indicador é constituído pela divisão de um produto/serviço pelos fatores 

de produção, que compreendem, além do trabalho, o capital financeiro, incluindo seus 

custos, o capital tangível (terras, instalações, equipamentos, estoques) e, ainda, as 

matérias-primas, transporte e energia,,1. 

A inclusão da tecnologia da informação nos processos produtivos constitui um novo 

fator de produção, compondo o conjunto moderno dos fatores de produção, a abranger: 

recursos humanos, financeiros, materiais e recursos de informação. 

O professor Daniel Augusto Moreira, da Universidade de São Paulo, lista alguns 

usos potenciais das medidas de produtividade na empresa moderna2
: 

a) como ferramenta gerencial; 

b) como instrumento de motivação; 

c) na previsão de necessidades futuras de mão-de-obra; 

d) como indicador do crescimento relativo de áreas ou categorias funcionais dentro da 

empresa; 

e) na comparação do desempenho de unidades de uma mesma empresa, com diferentes 

localizações geográficas; 

1 THIRY-CHERQUES, FGV/EAESP, 1991, p.20 
2 MOREIRA, 1991, p.35 



f) na comparação do desempenho de uma empresa com o setor a que pertence; e 

g) como instrumento de análise das fontes de crescimento econômico. 

O cálculo da produtividade é especialmente útil na avaliação da variação do 

desempenho organizacional de uma empresa ao longo de um determinado período de 

tempo. Esta análise permite perceber de que modo os fenômenos de ambiência interna ou 

externa afetaram a vida da organização em foco. Cenários futuros também podem ser 

traçados a partir de tendências especulativas sobre a produtividade vindoura. 

Numa abordagem mais ampla, relaciona-se a produtividade à sobrevivência e 

progresso das organizações sociais, ou seja, à própria evolução das sociedades produtoras. 

Para o geólogo Victorino Lamas - pioneiro no estudo da produtividade na PETROBRAS

"somente os aumentos de produção obtidos pelos aumentos de produtividade têm real 

significado econômico e social: eles são a razão básica de todo o progresso da humanidade 

ao longo de sua história,,3. 

Segundo o professor de filosofia mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, a produtividade 

estaria vinculada ao surgimento do modelo ideológico e produtivo referente ao capitalismo: 

"O aumento geral da produtividade do trabalho (em conseqüência do 

desenvolvimento da criação de gado, da agricultura e dos trabalhos manuais), bem como o 

aparecimento de novas forças de trabalho (pela transformação dos prisioneiros de guerra 

em escravos), elevou a produção material até o ponto de se dispor de uma quantidade de 

produtos excedentes, isto é, de produtos que se podiam estocar porque não eram exigidos 

para satisfazer necessidades imediatas. Criaram-se, assim, as condições para que surgisse 

a desigualdade de bens entre os chefes de família que cultivavam as terras da comunidade 

e cujos frutos eram repartidos até então com igualdade, de acordo com as necessidades de 

cada família. Com a desigualdade de bens, tornou-se possível a apropriação privada dos 

bens ou produtos do trabalho alheio, bem como o antagonismo entre pobres e ricos,,4. 

O economista Paul Singer é outro autor a associar o nascimento e o sucesso do 

capitalismo com o aumento da produtividade: 

"O capitalismo manufatureiro foi capaz de explorar, em certa medida, a possibilidade 

de aumentar a produtividade mediante a produção em grande escala. Reunindo numerosos 

trabalhadores sob o mesmo teto, o capitalista manufatureiro pôde criar uma divisão técnica 

do trabalho dentro da manufatura, o que lhe permitiu alcançar maior produtividade do 

trabalho. Em lugar de cada trabalhador realizar todas as operações, cada operação 

passava a ser tarefa de um grupo específico de trabalhadores,,5. 

3 LAMAS, 1988, p.15 
4 VÁZQUEZ, 1995, p.30 
5 SINGER, 1991, p.16 
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"O extraordinário desenvolvimento das forças produtivas alcançado pelo capitalismo 

industrial resulta tanto do fomento da atividade científica como da estreita interligação dos 

laboratórios com as fábricas, estas recebendo, com rapidez, os resultados das pesquisas e 

os aplicando à produção, e enviando de volta com igual rapidez os novos problemas 

suscitados pelo avanço técnico. É o que explica o contínuo crescimento da produtividade e 

o conseqüente barateamento das mercadorias produzidas pelo capital industrial',s. 

O famoso administrador-escritor norte-americano Peter Orucker também correlaciona 

a produtividade com o desenvolvimento do capitalismo?: 

"A produtividade na fabricação e na movimentação de coisas - na manufatura, 

mineração, construção e transporte - cresceu a uma taxa anual de 3 a 4 por cento nos 

últimos 125 anos, resultando em um aumento de 45 vezes na produtividade global dos 

países desenvolvidos no período. Nessa explosão se baseia todo o progresso desses 

países, tanto no padrão como na qualidade de vida. Entre um terço e a metade de seus 

frutos tomou a forma de tempo livre para o lazer, algo conhecido apenas pelos aristocratas 

ou os muitos ricos antes de 1914, quando todo mundo trabalhava pelo menos 3.000 horas 

por ano. Agora, os japoneses trabalham no máximo 2.000 horas por ano, os americanos 

1.800 e os alemães 1.650. A explosão de produtividade também pagou pelo aumento de 10 

vezes na educação e a ainda maior expansão do sistema de saúde. A produtividade se 

tornou a riqueza das nações." 

"O crescimento da produtividade foi algo tão sem precedentes que nem mesmo 

havia um termo para esse fenômeno em qualquer língua. Para Karl Marx, como para todos 

os economistas do século 19, era axiomático que a produção do trabalhador só poderia ser 

aumentada se ele trabalhasse mais e por mais tempo, e toda a obra de Marx se baseia 

nessa convicção. O termo produtividade só entrou em uso corrente durante a Segunda 

Guerra Mundial, e a princípio apenas nos Estados Unidos. A edição de 1950 do mais 

abalizado dicionário inglês, o Concise Oxford, não listou a palavra com seu significado 

atuaL" 

"A explosão de produtividade foi sem dúvida o fato social mais importante dos 

últimos 100 anos e não tem precedentes na história. Sempre houve pessoas ricas e 

pessoas pobres. Mas por volta de 1850 os pobres da China não viviam em situação muito 

pior do que os miseráveis das favelas de qualquer outro lugar do mundo. E a renda média 

dos países mais ricos de 1910 era no máximo 3 vezes a renda média do mais pobre dos 

países - hoje é de 20 a 40 vezes maior, mesmo sem computar fatores como tempo livre, 

educação ou sistema de saúde. Antes da explosão de produtividade, eram necessários 50 

6 SINGER, 1991, p.21 
7 DRUCKER, 1993, p.25 
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anos para um país se tornar desenvolvido - mas a Coréia do Sul conseguiu esta façanha 

em 20 anos. Essa inversão radical do que era a norma desde tempos imemoriais é o 

resultado da revolução da produtividade que começou nos Estados Unidos por volta de 

1870." 

"Está provado que Marx errou em sua profecia de que a crescente miséria do 

proletariado levaria inevitavelmente a uma revolução. Mas quando fez essas profecias elas 

pareciam extremamente prováveis - na verdade, evidentes por si mesmas - a seus 

contemporâneos bem informados e cultos. O que derrotou Marx e o marxismo, no final, foi a 

crescente produtividade em fazer e mover coisas - isto é, em essência, o trabalho que 

Frederick Taylor começou. Ele deu aos proletários a produtividade que lhes proporcionou 

salários de classe média e lhes permitiu atingir o status de classe média apesar da falta de 

especialização, riqueza e educação. Quando chegou a Grande Depressão dos anos de 

1930 - quando, de acordo com Marx e os marxistas a Revolução Proletária deveria 

certamente se tornar triunfante - o proletário havia se transformado em burguês"a, conclui 

Drucker. 

Para o irlandês Charles Handy, professor da London Business School, o paradoxo 

da produtividade reside no fato de que "produtividade significa sempre mais e melhor 

trabalho para cada vez menos gente"g. 

"As sociedades ricas, remunerando o trabalho, têm cada vez mais lançado atividades 

na economia formal. Fazendo isso, estimularam a especialização e a eficiência, mas, como 

resultado, eliminaram alguns dos novos trabalhos, descapacitaram profissionalmente muitos 

cidadãos e criaram uma classe de pessoas que nada conseguem fazer se não têm um 

emprego. Essas são conseqüências indesejadas de boas intenções, que afastam o 

progresso, constituindo um dos paradoxos mais incômodos dos tempos modernos,,1o. 

"A recompensa da produtividade foi o maior consumo. Ser um cliente era visto como 

uma bênção. Mesmo os muito elogiados privilégios do cidadão britânico mostraram ser, sob 

análise, privilégios do cliente. Não foi previsto com a devida antecedência que o excesso de 

consumo tem seus custos, e que a liberdade de dirigir um carro, por exemplo, termina com 

muita freqüência na liberdade de participar de um engarrafamento de trânsito; ou que as 

delícias do turismo diminuem quando todos os que você encontra são também turistas. 

8 DRUCKER, 1993, p.31 
9 HANDY, 1995, p.21 
10 HANDY, 1995, p.22 
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Fizemos do consumo uma medida de realização, criando, sem querer, uma sociedade de 

invejas, na qual ser pobre significa ter menos do que a média, mesmo que esta seja bem 

alta,,11 . 

Tais contundentes percepções aliam de forma explícita a evolução da sociedade 

produtora com as conseqüências advindas do aumento da produtividade nos sistemas de 

produção. Capitalismo, desenvolvimento científico, progresso tecnológico, avanços na 

agropecuária e na medicina, crescimento populacional, todo o mosaico humano deste fim de 

século - com suas virtudes e defeitos, luzes e sombras - seria inconcebível se não fosse 

erguido sobre a extraordinária progressão produtiva das organizações. 

A família e a estrutura socioeconômica da sociedade compõem os alicerces do 

edifício humano. Entender a produtividade das organizações significa também compreender 

os anseios materiais da humanidade, a vontade da maioria ou de quem a domina, o modo 

como as pessoas pretendem trabalhar e viver, aspectos integrantes da ambiência externa 

às organizações. 

"Quando se fala em melhoria da produtividade, [considera-se] três formas [de 

melhorá-Ia]: melhorando os recursos humanos, melhorando métodos e processos, e 

melhorando equipamentos. Então, não se fala em melhoria da produtividade como um item 

só. Melhoria da produtividade significa melhoria de equipamentos, melhoria de métodos e 

processos, e melhoria dos recursos humanos,,12. 

Incluindo a melhoria da gestão administrativa nesta relação de Luiz Carlos Queirós 

Cabrera, pode-se argumentar que, numa entidade produtiva, existe um modelo integrado de 

produtividade, que reflete a ambiência interna da instituição e abrange: 

• planejamentO estratégico (a gestão da organização), 

• qualidade de produtos e serviços (a tecnologia), 

• estrutura e cultura organizacional (o suporte técnico e humano da organização), e 

• administração de recursos humanos (o contato da organização com a sociedade). 

Recursos humanos, tecnologia, organização (sua estrutura e cultura) e sua gestão 

(administrativa e financeira) são os quatro fatores produtivos do modelo integrado da 

Figura 1. O estudo da produtividade deve considerar estes quatro elementos essenciais, 

procurando, quando possível, medir seus impactos e dispor os resultados de maneira que 

permita a interpretação adequada do comportamento evolutivo do fenômeno produtivo. 

11 HANDY, 1995, p.9 
12 CABRERA em TOLEDO, 1988, p.64 
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"Os americanos costumam dizer que são cinco os Fatores da Produtividade - men, 

methods, money, machines and materiaIs. [ ... ] O homem evidentemente seria o fator 

fundamental porque dele seriam gerados os outros fatores: métodos, dinheiro, máquinas e 

materiais. Repare, entretanto, na importância do fator método, o qual, a um custo financeiro 

muito baixo, às vezes irrelevante, é capaz de multiplicar em muitas vezes os resultados da 

atuação dos recursos financeiros, das máquinas e dos materiais,,13. 

Victorino Lamas apresenta em sua obra alguns dados objetivos sobre produtividade, 

recolhidos nos anos 50 na Noruega, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América 14: 

"Na Noruega, um estudo foi realizado para identificar que fatores teriam controlado o 

aumento da produção do país no período compreendido entre 1900 e 1955. Evidentemente, 

não era uma tarefa simples. Qual teria sido, por exemplo, o peso de fatores individuais, tais 

como participação do fator capital, do fator mão-de-obra, do fator matéria-prima, 

contribuição dos recursos financeiros, de máquinas, de materiais, qualidade gerencial ou de 

organização e métodos?" 

"Interessava aos noruegueses descobrir, por exemplo, em que grau fatores como 

disponibilidade de matérias-primas ou injeção de recursos financeiros adicionais, ou a 

inteligente coordenação de todos estes aspectos, interferiram no aumento da produção. O 

resultado foi surpreendente. Descobriram que 53% do aumento da produção, no período, 

deveu-se ao fator organização e método, ou seja, ao uso mais inteligente da mesma 

matéria-prima, capital e mão-de-obra previamente disponíveis. Parece incrível. Metade do 

progresso norueguês não dependeu de mais recursos financeiros, nem naturais, nem de 

trabalho adicional: estava estritamente relacionado ao aumento da produtividade." 

"Pesquisa análoga à norueguesa também foi levada a efeito na Inglaterra, restrita ao 

período 1948-1954. E de novo a mesma surpreendente descoberta. No período 

considerado, 46% da expansão da economia inglesa deveu-se ao fator racionalização dos 

recursos produtivos, à produtividade, e não à adição de capital e de trabalho aos já 

existentes no sistema, que são fatores evidentemente muito onerosos." 

"Também os americanos descobriram, através de pesquisa semelhante, que - entre 

1900 e 1950 - 60% do desenvolvimento dos EUA teve como base o fator organização e 

método (ou eficácia gerencial ou maneira mais produtiva de trabalhar) e apenas 40% da 

expansão deveu-se aos fatores aumento de capital, de matérias-primas e aumento de 

trabalho. Então, o problema não era trabalhar mais, era trabalhar de forma produtiva." 

13 LAMAS. 1988. p.21 
14 LAMAS. 1988. p.35 
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"Contrariamente às nossas convicções gerais, os americanos em 1950, os ingleses 

em 1954 e os noruegueses em 1955, que já eram ricos àquelas épocas, descobriram que a 

prosperidade não dependia de dinheiro adicional, nem tanto do trabalho em si, mas do modo 

como o trabalho era encadeado e organizado. Assim, não era mais capital, nem mais 

trabalho, nem mais matéria-prima que impulsionava o progresso. Era justamente a melhor 

utilização, o uso sempre mais produtivo dos fatores então disponíveis. Em outras palavras, 

a produtividade era o grande segredo, então descoberto." 

Na segunda metade do século XX, ao mundo revelava-se a produtividade, cujos 

efeitos condicionam de forma inexorável a vida humana. Se a sociedade quiser melhorar de 

situação dentro do sistema capitalista, precisará aumentar sua produtividade, principalmente 

no setor terciário da economia. E, se almejar transcender o capitalismo, terá que superar o 

paradigma produtivo vigente, centrado no trabalho humano e nas grandes organizações. 

1.2 - Produtividade e Ambiente Socioeconômico 

A interferência mútua entre a sociedade e a produtividade se manifesta sob o manto das 

leis, valores, características e propriedades do ambiente socioeconômico inerente ao meio 

social onde ocorre tal relação. 

O nível de participação da sociedade na produtividade depende do seu grau de 

desenvolvimento e da qualidade de seu engajamento. A sociedade é civilizada ou 

condicionada? É culta ou apenas treinada? Sua motivação é nobre ou meramente 

higiênica e consumista? Seus membros respeitam os semelhantes e os diferentes? Estas 

são algumas questões sobre os aspectos ambientais que interferem na produtividade das 

instituições, peças do jogo socioeconômico. 

Na definição da função Produtividade - divisão dos elementos de saída ou oferta de 

uma organização (seus produtos e serviços) pelos de entrada ou demanda (o total de 

insumos ou fatores de produção) - a sociedade participa de diversas maneiras, tanto 

fornecendo os recursos presentes no denominador quanto tornando desejáveis, ou não, os 

bens do numerador (Figura 2). 

O recurso pago pela organização na obtenção de insumos depende de valores de 

mercado e representa o gasto da entidade na sociedade - a contratação e assalariamento 

de um funcionário, a compra e manutenção de uma máquina. O recurso disponível, ou 

indisponível, refere-se àquele bem humano ou material que está, ou não, pronto para 

atender a uma demanda de serviço - empregado trabalhando ou doente, máquina 

funcionando ou quebrada. O recurso efetivado, embora apto à utilização, pode ser 
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FIG.2- A FUNÇÃO PRODUTIVIDADE 

PRODUTIVIDADE = f (P + S) 

( RH + RF + RM + RI ) 

O SISTEMA PRODUTIVO 

P + S (produtos + serviços) = f (qualidade + aceitação) 

RH (recursos humanos) = f (competência) 

RF (recursos financeiros) = f (poupança + empréstimos) 

RM (recursos materiais) = f (adequação) 

RI (recursos de informação) = f (tecnologia + gestão) 

f = função de ( ... ) 
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aproveitado ou não pela organização - empregado útil ou ocioso, máquina ligada ou 

desligada. A produtividade do recurso pago depende portanto do correto gerenciamento dos 

recursos disponíveis e efetivados, variáveis que influenciam o desempenho dos 

empreendimentos produtivos e o dimensionamento da força de trabalho. 

A quantidade e a qualidade dos recursos humanos definem o perfil da força de 

trabalho e o seu grau de participação na produtividade. Os recursos materiais detidos pela 

sociedade determinam a pujança de suas obras. A ciência e a tecnologia emanantes da 

pesquisa sustentada pela sociedade agregam valor diferenciado ao processo produtivo. Da 

mesma forma, os anseios da sociedade condicionam os tipos de produtos e serviços 

fornecidos pelas organizações. 

Por outro lado, a produtividade almejada pela sociedade empurra seus membros e 

entidades na direção da qualificação e da competição. A produtividade induz valores e 

modifica comportamentos sociais. Homens e mulheres precisam ser produtivos e os 

rejeitados pela produtividade correm o risco de também o serem pela sociedade, 

engrossando a massa de excluídos do sistema socioeconômico em vigor. 

Considerar o comportamento e a evolução de cenários e ambientes significa 

especular sobre as forças previsíveis, aparentes e ocultas que permeiam, governam e 

condicionam as atividades da sociedade. O interesse atual das organizações em estreitar 

relações com clientes e fornecedores procura justamente conhecer com precisão a 

ambiência externa e seus fatores sociais. 

Ambientes dinâmicos, mutáveis, complexos e diferenciados são causa e efeito do 

mundo atual. Atuam sobre o sistema socioeconômico tanto as forças previsíveis quanto as 

aparentes e ocultas. E atributos socioeconômicos inerentes ao macrocenário ambiental 

interferem nas mútuas relações entre a sociedade e a produtividade (Figura 3). 

1.3 - Produtividade e Sobrevivência 

o conceito de Produtividade parece estar relacionado à questão da luta pela sobrevivência. 

Talvez isto ocorra desde a pré-história, quando as tribos que melhor caçavam e menos se 

deslocavam provavelmente tiveram mais chances de sobreviver. 

Sabendo-se mortal mas, no íntimo, desejando a imortalidade, o ser humano transfere 

esta ambição para o seu legado genético, cultural e material. O somatório destes espólios 

individuais compõe a herança de uma determinada sociedade ou civilização, que se 

pretende eterna. 



FIG.3- PRODUTIVIDADE, SOCIEDADE E AMBIENTE: 
- ATRIBUTOS SOCIOECONÔMICOS DE INTERFERÊNCIA 
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Assim, o ser humano busca a imortalidade ao deixar o seu legado genético, cultural 

e material para a sociedade que, por sua vez, procura eternizar-se através da perpetuação 

de suas instituições e organizações - ou cultura - que não devem morrer. 

Esta idealização, no entanto, não corresponde à realidade. Quantas empresas -

verdadeiros orgulhos nacionais - órgãos públicos e até países inteiros pereceram nos 

últimos trinta anos? Sólidos impérios desmancharam-se no ar. E as previsões, mesmo as 

mais otimistas, indicam que qualquer descuido organizacional poderá ser fatal. 

Contra esta "paranóia fatalista", as entidades socioeconômicas procuram se 

proteger a todo custo. Afinal, um alto dirigente até aceita a sua morte inevitável, porém 

jamais admite o fim do empreendimento onde está pendurado o seu retrato, onde está 

arquivada a sua assinatura em algum documento histórico. 

No caso dos órgãos públicos e estatais brasileiros, a situação assume perigosa 

gravidade, pois a aniquilação da instituição ameaça, além de inúmeros empregos, as 

remunerações especiais dos aposentados e seus beneficiários. 

Portanto, tudo se faz para evitar a extinção dos organismos socioeconômicos que 

eternizam uma determinada sociedade ou parte dela. "Quando a sobrevivência está em 

jogo, impera a regra de Santo Agostinho, que dizia que a necessidade não tem lei,,15. A 

própria busca da eficiência nos processos internos - a reestruturação e a reengenharia -

se confunde com a necessidade de sobrevivência da entidade 16. Contudo, esta ênfase nos 

meios operacionais pode afastar a organização de seus objetivos, de seu produto ou 

seNiço, configurando uma situação de alto risco. 

Para Charles Handy, "ninguém pode pretender a imortalidade. É preciso merecê-Ia. 

Uma empresa terá permissão para sobreviver somente quando estiver fazendo algo útil, a 

um custo que as pessoas possam suportar, e deve gerar fundos suficientes para o seu 

crescimento e desenvolvimento contínuos,,17. 

Existem conhecidas estratégias concebidas para que o empreendimento não só 

sobreviva, como também se desenvolva. Tais atitudes podem ser agrupadas nas seguintes 

categorias (Figura 4): 

a) estratégias negentrópicas - armazenam mais insumos do que o necessário para 

produzir (estratégia da dona de casa); 

b) estratégias ativas - adquirem competências essenciais capazes de enfrentar ambientes 

adversos ou altamente competitivos (estratégia do pugilista); 

15 THIRY-CHERQUES, 1995, p.31 
16 CHIAVENATO, 1983, p.532 
17 HANDY, 1995, p.113 
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c) estratégias adaptativas - procuram abrigar a organização em nichos econômicos, 

políticos ou ambientais que estejam temporariamente protegidos das pressões externas 

(estratégia do tatu); 

d) estratégias produtivas - procuram superar as adversidades produzindo o máximo 

possível (estratégia da galinha poedeira). 

Todavia, se nenhuma destas estratégias considerar o reconhecimento, o 

mapeamento e o rastreamento preciso dos componentes de entrada e saída que 

determinarão o índice de produtividade dos respectivos empreendimentos, o grau de 

incerteza aumentará, elevando o risco de aniquilamento organizacional. 

A correta monitorização da produtividade e a administração adequada das peças do 

jogo socioeconômico são ferramentas úteis para proteger a organização das intempéries, 

por torná-Ia dinâmica, flexível e eficaz. 

1.4 - Produtividade e Tecnologia 

"O surgimento de um novo paradigma tecnológico, construído a partir da adoção de novas 

técnicas organizacionais e da automação baseada na microeletrônica, constitui uma das 

características marcantes da época presente. O novo paradigma aparece associado à 

aceleração do ritmo de progresso técnico, expressado pela introdução de novos produtos e 

processos produtivos, e determina importantes mudanças nos atributos requeridos da força 

de trabalho. [ ... ] O novo paradigma tecnológico também está associado a novas exigências 

quanto aos atributos da força de trabalho, aos conhecimentos necessários para operar os 

sistemas produtivos, e às formas de aquisição desses atributos e conhecimentos"18. 

De acordo com Jorge Luis Ribeiro Braga, no entanto, "apesar do aumento da 

automação e da informatização nas empresas do primeiro mundo na última década, 

pesquisas mostram que o aumento de produtividade foi praticamente nulo"19. Para Braga, 

"no enfoque regulacionista, o modo de produção nas empresas é considerado uma das 

formas institucionais que fazem parte do modo de regulação para um determinado regime 

de acumulação. Assim, a organização econômica e social é que determina a produção da 

tecnologia e é o regime de acumulação que determina a produção deste ou daquele 

progresso técnico. O lucro será sempre o critério decisório na escolha das inovações, que 

visam apenas o aumento da produtividade [ ... ] e da rentabilidade,,20. 

Destas afirmações de Jorge Braga podem-se extrair duas conclusões básicas: 

18 PNUO/IPEA, 1996, p.77 
19 BRAGA, 1995, p.4 
20 BRAGA, 1995, p. 1 o 
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• a sociedade associa a idéia de aumento de produtividade e lucratividade com a de 

avanço tecnológico; 

• o avanço tecnológico, por si só, não basta para incrementar a produtividade. 

De fato, a tecnologia tende a beneficiar a razão Produtividade das seguintes formas: 

• no numerador, ao agregar valor aos produtos e serviços do portfólio organizacional; 

• no denominador, reduzindo a demanda de mão-de-obra. 

Porém, o custo necessário para implementar e manter uma nova tecnologia - às 

vezes ainda não consagrada ou em fase de testes - costuma ser mal avaliado, pois 

encontra-se disseminado entre os quatro componentes do denominador da função 

Produtividade: os recursos humanos, financeiros, materiais e de informação. 

A adoção de uma nova tecnologia com alto valor agregado gera despesas quanto ao 

treinamento de pessoal para atingir a competência necessária, aumenta salários e acarreta 

novos gastos em terceirização, manutenção e reposição. O tempo dispendido na absorção 

da nova tecnologia pode prejudicar a eficácia da colocação no mercado do novo produto ou 

serviço desenvolvido, que pode ser lançado atrasado em relação a uma outra tendência, 

oportunidade ou concorrente. A nova tecnologia também pode causar a obsolescência e 

inadequação de métodos e equipamentos tradicionais, fato que exigirá forte aporte de 

recursos financeiros para a modernização. Ainda, a nova tecnologia será subutilizada caso 

a organização que a empregar estiver sob o comando de uma gerência conservadora. Tais 

fatores poderão prejudicar o índice de produtividade diante da novidade tecnológica. Não 

basta possuí-Ia para garantir o melhor desempenho da organização. 

A respeito do impacto da tecnologia da informação sobre a ambiência interna de 

organizações norte-americanas, Lester Thurow observa: 

"Exemplos específicos nos quais as novas tecnologias permitiram enormes 

aumentos de produção, ou redução dos custos, podem ser citados, mas quando se trata de 

lucros não há provas claras de que essas novas tecnologias tenham aumentado a 

produtividade - o determinante final de nosso padrão de vida - ou a lucratividade. [Pois] 

há indícios, pelo menos nos Estados Unidos, de que o investimento em novas tecnologias 

coincidiu com a minimização geral da produtividade e lucratividade"21. 

Segundo o reengenheiro Thomas Davenport - para quem a tecnologia da 

informação não cumpriu a sua promessa de realizar a transformação da atividade 

empresarial - "conclusões mais agressivamente pessimistas sobre a tecnologia da 

informação e a produtividade foram apresentadas por Steven Roach". "Numa série de 

análises econômicas usando dados de produtividade do governo dos Estados Unidos, 

Roach argumenta que aumentos maciços nos gastos com a tecnologia da informação 

21 THUROW em DAVENPORT, 1994, p.48 
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produziram ganhos insuficientes na produtividade. Ele é particularmente crítico em relação 

aos gastos com a tecnologia da informação no setor de serviços, onde os gastos gerais de 

capital são os mais altos (o setor de serviços possui mais de 85% da base instalada da 

tecnologia da informação) e os aumentos de produtividade os mais baixos (uma média de 

0,8% ao ano desde 1982). Questiono a idéia de que precisamos nos informatizar cada vez 

mais para que se faça o trabalho pelos funcionários burocráticos do setor de serviços, 

escreve Roach. Os administradores americanos estão viciados em tecnologia,,22. E "Paul 

Strassman, numa ampla análise das relações entre a tecnologia da informação e os lucros 

das empresas, começa seu livro com a observação de que não há relação direta entre os 

gastos com computadores e a lucratividade da empresa,e3. 

Davenport avalia que "embora não existam certezas sobre o impacto geral da 

tecnologia da informação na economia da empresa, há numerosos exemplos, em grande 

escala, de investimento em tecnologia da informação ao qual se associa pouca, ou 

nenhuma, mudança nos processos. O uso mais generalizado dos computadores, 

individualmente, nas empresas, é na área de processamento de textos - o que dificilmente 

pode ser considerado como uma inovação de processo. Um estudo do papel da tecnologia 

no trabalho de escritório, com um enfoque detalhado no processamento de dados, constatou 

que a maioria das implementações de tecnologia relacionava-se com tarefas de rotina; 

apenas uma pequena proporção de escritórios tentou inovar. As planilhas, outra importante 

aplicação dos computadores pessoais, podem ter levado à geração de mais análises 

numéricas e de mais análises de hipóteses, porém o seu efeito sobre a produtividade foi, na 

melhor das hipóteses, incremental,,24. 

Nota-se assim que o impacto da tecnologia da informação no setor terciário da 

economia e no setor administrativo de apoio à produção - ou seja, sobre a porção 

burocrática da ambiência interna da organização - ainda não se fez sentir na produtividade, 

ao contrário do impacto da automação sobre os fluxos de processos industriais, responsável 

pelo declínio do tradicional sistema fordista de produção em série baseada no trabalho 

humano adaptado à máquina. 

Quanto à análise da ambiência externa à organização, Paulo César Negreiros de 

Figueiredo propõe um método de detecção de forças e tendências tecnológicas: 

"A análise da ambiência organizacional externa consiste no processo de conhecer, 

classificar e monitorar as forças - entendidas como fatores que causam mudanças - e 

tendências, variações no comportamento de indicadores e referenciais ao longo do tempo. 

Implica, também, o julgamento sobre a relevância dessas forças e tendências ao 

22 DAVENPORT. 1994, p.48 
23 DAVENPORT, 1994, p.49 
24 DAVENPORT, 1994, p.50 
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desempenho organizacional e à ação gerencial e, por extensão, à capacidade tecnológica. 

Essas forças e tendências do ambiente organizacional externo alocam-se no ambiente da 

indústria (task envíronment) e no macroambiente social. O primeiro é composto de 

variáveis específicas a cada organização e com as quais mantém contado direto, ou seja, 

dos clientes, distribuidores, franqueados, fornecedores, concorrentes, acionistas, sindicatos, 

associações de classe, governo (federal, estadual e municipal), grupos de interesse/pressão 

e a comunidade em geral. O segundo é composto das variáveis de caráter abrangente, que 

influenciam as organizações a médio e a longo prazos. Tal influência se dá de forma direta 

ou através das variáveis do ambiente da indústria e é composto das seguintes forças e 

tendências: 

a) econômicas - regulam a troca de materiais, dinheiro, energia e informações; 

b) sócio-culturais - regulam os valores, a ética e os costumes da sociedade; 

c) político-legais - alocam poder, distribuem e provêem regulações, leis de proteção e de 

restrições; 

d) tecnológicas - geram inovações solucionadoras de problemas,,25. 

A Figura 5, concebida por Paulo de Figueiredo, ilustra a dinâmica dos quatro 

componentes da tecnologia (conhecimento, equipamento, produto e cultura organizacional) 

dentro do contexto da organização, sob a influência das variáveis externas. Do mesmo 

autor, a Figura 6 mostra "um esboço do processo de análise da ambiência externa e suas 

virtuais influências sobre a capacidade tecnológica nas organizações"26. 

Reafirma-se a necessidade da correta conjunção de reconhecimento, mapeamento e 

rastreamento - ou seja, a monitorização sensível e perspicaz - dos fatores produtivos, 

tanto internos quanto externos à organização, no intuito de garantir a transformação da nova 

tecnologia em ganho de produtividade. 

1.5 - Produtividade e Efetividade 

Para que a produtividade transcenda o seu espaço de mera ferramenta de mercado é 

preciso que seus efeitos perpassem por toda a sociedade, sem atender a privilégios de 

grupos ou classes. A produtividade torna-se realmente efetiva ao ficar disponível para 

todos. A distribuição efetiva dos frutos da produtividade encontra terreno favorável em uma 

sociedade com bom nível de instrução e alto grau de negociação articulada, onde o acesso 

a recursos estratégicos esteja assegurado de forma ampla e consensual. É relevante, 

25 FIGUEIREDO, 1993, p.40 
26 FIGUEIREDO, 1993, p.42 
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FIG.6-MACROAMBIENTE SOCIAL E CAPACIDADE TECNOLÓGICA 

NAS ORGANIZAÇÕES 

por FIGUEIREDO, 1993 
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portanto, uma breve discussão sobre o que representam eficiência (efficiency) , eficácia 

(effectiveness) e efetividade perante a sociedade e seus sistemas organizacionais. 

Daniel Katz & Robert Kahn, em Psicologia Social das Organizações, relacionam 

eficiência à própria sobrevivência das organizações. "Os principais resultados de longo 

alcance dos excedentes gerados pela eficiência são o crescimento organizacional e o poder 

de sobrevivência da organização. O armazenamento de energia permite à organização 

sobreviver a seus próprios enganos e exigências do ambiente em que existe. Para uma 

organização sem tal armazenamento, todo evento adverso - interno ou externo - [pode 

ser ameaçador] e, os infortúnios de vulto, mortais,,27. 

Desta forma, a eficiência põe ordem na casa como estratégia negentrópica (a da 

dona de casa), movimento que, ao negar a entropia, procura deter o caos e a degeneração 

dos sistemas socioeconômicos. "Os efeitos de longo alcance da eficiência são crescimento 

e sobrevivência, e o efeito do crescimento [redundará em maior eficiência para a 

organização],,28. "A fim de garantir sua sobrevivência, os sistemas funcionarão de modo a 

obter alguma margem de segurança além do nível imediato de existência. O corpo 

armazenará gordura, a organização social criará reservas e a sociedade aumentará suas 

bases tecnológicas e culturais,,29. 

"O conceito de eficiência não tem significado apenas para organizações negociantes 

e os benefícios da sobrevivência originados pela eficiência não se limitam às organizações 

que visam a fins lucrativos. O macroambiente social mantém poder de vida ou morte sobre 

qualquer organização. A eficiência de um clube, por exemplo, e suas perspectivas de 

sobrevivência dependem do benefício conferido aos sócios, que retribuem mantendo o 

interesse e a fidelidade pela entidade,,30. 

Quanto ao significado de eficácia para as organizações, Katz & Kahn dividem-na em 

organizacional e política. "A eficácia organizacional é a maximização de rendimento para a 

organização, por meios técnicos e econômicos (eficiência) e por meios políticos,,31. "Isso é 

determinado por uma combinação da eficiência da organização como sistema e seu êxito 

em obter as condições vantajosas ou os inputs de que necessita,,32. Por conseguinte, a 

"eficácia política consiste em maximizar o rendimento para a organização, por intermédio de 

transações vantajosas com as várias agências ou grupos externos, bem como com os 

membros da organização,,33. 

27 KATZ & KAHN, 1970, p.185 
28 KATZ & KAHN, 1970, p.186 
29 KATZ & KAHN, 1970, p. 39 
30 modificado de KATZ & KAHN, 1970, p.188 
31 KATZ & KAHN, 1970, p.191 
32 KATZ & KAHN, 1970, p.193 
33 KATZ & KAHN, 1970, p.193 
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Ênio Resende considera a noção de eficácia como "de certa maneira, equivalente a 

alcance de resultados. Daí poder-se imaginar que o advento de tal conceito tenha ocorrido 

contemporaneamente com a teorização de que resultaram as noções de insumo e produto, 

meios e resultados, e as correspondentes ações voltadas para um ou outro aspecto. [ ... ] 

Assim sendo, para que o conceito de eficácia seja melhor evidenciado, convém colocá-lo ao 

lado do de eficiência, já que aquele parece ser um desdobramento deste,,34. O autor 

observa que "eficiência guarda mais relação com cumprimento do dever, ideal de perfeição, 

comportamento padrão, sentido de economia; ao passo que eficácia tem mais a ver com 

alcance de objetivos, obtenção de resultados, sentido de ganho, oportunidade, adequação, 

criatividade e flexibilidade. Enquanto eficiência tem mais a ver com qualidade, eficácia tem 

com produtividade. A idéia de eficácia acrescenta uma conotação de dinamismo, proação, 

desenvolvi mento"35. 

No final dos anos 80, difundiu-se o conceito de efetividade. Para José Martins da 

Silva, "efetividade é termo correlato de eficiência (aumento de produtividade) e de eficácia 

(aumento da capacidade de previsão e alcance de objetivos e metas) e tem o seguinte 

significado: aumento da disponibilidade das organizações públicas para: 

• atender às demandas dos usuários, realizando suas atividades com tendências a custos 

mínimos; 

• prestar contas à população ou a seus representantes; 

• promover o desenvolvimento econômico e social, na área de sua competência; e 

• agir segundo as normas legais que as regem e os preceitos éticos que se impõem à 

administração pública,,36. 

O referido autor entende como organização pública toda aquela que apresenta os 

seguintes traços principais37: 

• é prestadora de serviço público em situação de monopólio; 

• é majoritariamente controlada pelo Estado, no tocante ao capital e à administração; 

• cobra tarifas pelos serviços prestados; e 

• é criada por lei e regida, teoricamente, pelas normas do Direito Privado. 

Na visão do professor de Gestão Estratégica da Fundação Getulio Vargas - Paulo 

Roberto Motta - a efetividade indica "o alcance de objetivos amplos de eqüidade e de 

desenvolvimento econômico-social", ou seja: "a idéia de efetividade refere-se à consecução 

dos objetivos econômico-sociais que levaram à criação da organização,,38. Para Paulo Motta, 

"eficácia não significa necessariamente a realização de objetivos desenvolvimentistas, mas 

34 RESENDE, 1986, p.31 
35 RESENDE, 1986, p.32 
36 SILVA, 1990, p.2 
~7 SILVA, 1990, p.2 
38 MOTTA em SILVA, 1990, p.5 



simplesmente de objetivos organizacionais [ ... ]"39. De acordo com o professor, "a 

efetividade é especialmente importante para as organizações públicas, por tornar possível 

reverter a tendência de estas modificarem seus objetivos, em prol de sua perpetuação e em 

detrimento das finalidades para as quais foram criadas,,40. 

A produtividade, embora possibilite o aumento salarial para os trabalhadores que 

permaneçam nas organizações, não possui caráter distributivo. Cabe à efetividade superar 

as limitações distributivas da produtividade, ao estender os ganhos por esta proporcionados, 

no intuito de atingir amplos estratos sociais. Quanto melhor distribuído, mais efetivo tornar

se-á o ganho de produtividade. 

"Segundo um estudo realizado por economistas do BNDES, com base em dados do 

IBGE referentes a 1993, verificou-se que os ganhos de produtividade obtidos pela indústria 

brasileira provocaram um fenômeno que há muito não se via no Brasil: a um só tempo, os 

salários experimentaram um crescimento de 11,1 %, medido em dólares, enquanto o peso 

da folha de pagamentos das empresas diminuiu 5,5%. Houve casos em que os salários 

reais cresceram 6% e o custo da mão-de-obra diminuiu 22,2%. Isso somente foi possível 

pelo fato de as empresas terem conseguido ganhos expressivos de produtividade. Ao 

produzir mais por empregado, a indústria pôde pagar melhor e até reduzir o peso da folha 

nos custos,,41. 

No entanto, "quando se compara a situação do Brasil com a de outros países, o que 

se vê é uma enorme defasagem [salarial]". "Não importa se a referência é um país 

desenvolvido ou outro em desenvolvimento, como a Coréia do Sul. O salário baixo pode 

conferir alguma vantagem ao Brasil frente a esses países, mas hoje isso só não basta,,42. É 

preciso distribuir! 

Eficiência, eficácia e efetividade são os três componentes da sociedade produtora 

contemporânea. A eficiência mantém a sobrevivência da organização, a eficácia garante a 

sua oxigenação renovadora e a efetividade distribui os benefícios alcançados. A Tabela 1 

estabelece um quadro comparativo entre algumas características inerentes a cada 

componente produtivo. 

39 MOTTA em SILVA, 1990, p.6 
-lO MOTTA em SILVA, 1990, p.10 
41 CHIAVENATO, 1996, p.75 
-l2 CHIAVENATO, 1996, p.77 
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TAB.1 - OS TRÊS COMPONENTES DA SOCIEDADE PRODUTORA 

EFICIÊNCIA EFiCÁCIA EFETIVIDADE 

administração de recursos administração de resultados distribuição de benefícios 

racionalidade econômica racionalidade administrativa racionalidade social 

ênfase na tarefa ênfase no produto ênfase no humano 

seguir normas perseguir resultados aproveitar oportunidades 

resolver problemas criar soluções simular problemas e soluções 

reduzir custos aumentar lucros garantir mercado 

gastar o suficiente gastar o necessário gastar o adequado 

dedicação total dedicação ao mais importante dedicação ao mais adequado 

poupa recursos maximiza recursos otimiza recursos 

atua na execução atua na gestão atua na aceitação 

refere-se à produção refere-se à produtividade refere-se à distribuição 

valor tangível valor tangível + valor agregado valor tangível + valor agregado 

+ valor intangível 

jogar bem fazer gol vencer o jogo 

a casa a casa e a rua a casa, a rua e o bairro 

como como e para como, para e porque 

fazer fazer e pensar fazer, pensar e comunicar 

olhar para baixo olhar para baixo e para a frente olhar para baixo, para a frente 

e para os lados 

ter dinheiro viver bem ser feliz 
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1.6 - Produtividade e Dimensionamento da Força de Trabalho 

Medidas de produtividade não costumam ser utilizadas na quantificação de efetivos de 

pessoal. Normalmente, a equipe de trabalho suficiente para atingir uma determinada 

produção é dimensionada para atender à demanda necessária do produto, ou seja, a razão 

entre unidades a serem consumidas e o tempo disponível para a produção. Este método 

segue os princípios da Administração Científica43
, técnica que lida com poucas variáveis. 

Existem outros três métodos clássicos de dimensionamento de equipes de 

trabalh044
: 

• baseado na tradição e na tarefa - fundamentado na experiência gerencial sobre a 

quantidade e a qualidade de trabalhadores empregados em tarefas semelhantes no 

passado; 

• baseado na tecnologia e na tarefa - dependente de estimativas quantitativas e 

qualitativas sobre a força de trabalho necessária para atender à implementação de novas 

tarefas; 

• baseado na demanda de recursos humanos para consecução das tarefas - "técnicas 

quantitativas que consideram dados de pessoal, atuais e históricos, numa tentativa de 

estimar a demanda futura de recursos humanos [para execução das tarefas previstas, por 

meio de algoritmos] como a análise de regressão ou a análise de séries temporais .. 45
. 

Na opinião de Daniel Augusto Moreira, indicadores de produtividade podem 

colaborar na previsão de necessidades de mão-de-obra. A partir da modelagem de 

tendências de demanda de consumo e de aumento de produtividade, é possível determinar 

matematicamente a força de trabalho necessária para atender a certa produção. O cálculo 

pode ser feito para diferentes áreas de uma empresa, que evoluem a taxas diversas de 

produtividade, exprimindo resultados capazes de auxiliar a formulação de políticas 

adequadas de administração e desenvolvimento de recursos humanos46
. Entretanto, para 

Mario Signorini, "este tema parece não ser muito discutido .. 47
. 

* * * 

O dimensionamento da força de trabalho num mundo tecnológico de alta produtividade -

onde tarefas executadas por gente são cada vez menos requisitadas - demanda uma 

discussão sobre a jornada humana de trabalho, que tem diminuído ao longo dos séculos. 

43 SIGNORINI. 1996, p.82 
44 modificado de SIGNORINI, 1996, p.83 
45 SIGNORINI. 1996, p.83 
46 MOREIRA, 1991, p.36 
47 SIGNORINI, 1996, p.80 
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"Os ganhos dramáticos de produtividade no primeiro estágio da Revolução Industrial 

no século XIX foram seguidos por uma redução da jornada de trabalho de 80 para 60 horas 

semanais. Da mesma forma, no século XX, quando as economias industriais fizeram a 

transição da tecnologia do vapor para as tecnologias do petróleo e da eletricidade, os 

constantes aumentos de produtividade levaram a uma redução adicional da semana de 

trabalho de 60 para 40 horas. Agora, quando estamos entrando no terceiro estágio da 

Revolução Industrial e colhemos os ganhos da produtividade do computador, e das novas 

tecnologias da informação e das telecomunicações, um número crescente de observadores 

está sugerindo a inevitabilidade de, mais uma vez, reduzir-se a jornada para 30 ou até 

mesmo 20 horas semanais, para ajustar os requisitos de mão-de-obra à nova capacidade 

produtiva do capital,,48. 

"Em 1993, a Volkswagen, maior fabricante de automóveis da Europa, anunciou sua 

intenção de adotar a semana de quatro dias para salvar 31 mil empregos que, de outra 

forma, poderiam ter sido perdidos por causa de uma combinação de acirrada concorrência 

global com novas tecnologias e métodos de trabalho que elevaram a produtividade em 23%. 

Os trabalhadores votaram a favor do plano da direção da empresa, fazendo da Volkswagen 

a primeira corporação global a adotar a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Apesar 

da redução de 20% nos salários, os impostos menores e o desdobramento dos tradicionais 

bônus de Natal e férias por todo o ano de trabalho deverão amenizar o impacto. Peter 

Schlilein, porta-voz da Volkswagen, disse em entrevista concedida em 3 de maio de 1994 

que a empresa não tinha alternativa a não ser [demitir] milhares de trabalhadores ou reduzir 

a semana de trabalho para 28,8 horas devido à queda na demanda mundial por automóveis 

e, mais importante, o enorme progresso em nossa produtividade,149. 

O problema fundamental deste debate configura-se portanto em dois cenários 

distintos: um mundo onde poucos trabalham muito e ganham bem, ou um mundo onde 

muitos trabalham pouco e ganham menos. A diminuição do salário seria compensada pelo 

maior tempo disponível para empreender outro negócio ou hobby, estudar, praticar esportes 

ou alguma atividade artística, cuidar da casa e da família, e se divertir, desde - é claro -

que a remuneração recebida, mesmo aviltada, mantivesse um patamar semelhante de 

consumo, financiado pelos ganhos gerais de produtividade. Os clientes seriam 

beneficiados, pois contariam, por exemplo, com um total de 12 horas diárias para 

atendimento (dois turnos de 6 horas de trabalho diário numa jornada semanal de 30 horas 

para cada trabalhador), ao invés das costumeiras 8 horas em média. E a vida nas grandes 

cidades ficaria facilitada com a diluição dos horários de rush. 

48 RIFKIN. 1996, p.244 
49 RIFKIN, 1996, p.246 
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liA reivindicação por uma semana de trabalho reduzida já está fazendo suas 

incursões no Japão, tradicionalmente o bastião da ética do trabalho industrial. Nas últimas 

três décadas, a semana de trabalho vem diminuindo sistematicamente no Japão. A redução 

da semana de trabalho tem acompanhado aumentos dramáticos de produtividade e 

crescimento econômico, desmentindo a constante afirmação de que menos trabalho e mais 

ociosidade abalam a competitividade e os lucros corporativos. [ ... ] Ultimamente, a redução 

da semana de trabalho assumiu uma importância maior no Japão, com notícias de que as 

empresas japonesas estão empregando pelo menos dois milhões a mais de trabalhadores 

do que precisam. Com a expectativa de que a revolução da reengenharia e da automação 

reduza ainda mais o emprego e as folhas de salário na próxima década, muitos japoneses 

estão começando a ver a redução da semana de trabalho como uma resposta ao 

deslocamento tecnológico e à disseminação do desemprego no futuro,,5o. 

O acompanhamento preciso da evolução do índice de produtividade das 

organizações permite equacionar de forma equilibrada o dimensionamento da força de 

trabalho em função da otimização da quantidade de pessoal empregado, sua qualificação 

profissional e sua jornada de trabalho adequada. O equilíbrio destes fatores é fundamental 

tanto para manter a saúde das empresas quanto para evitar possíveis distúrbios sociais. 

50 RIFKIN, 1996, p.249 
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CAP.2 

A PETROBRAS E SUA AMBIÊNCIA 

A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. é uma organização pública de economia mista, de 

direito privado, monopolista até 16 de julho de 1997, que atua de forma integrada na 

exploração, perfuração, produção, refino, transporte, importação (monopólio a partir de 

1963), comercialização e distribuição de petróleo no Brasil, além de distribuir sem monopólio 

derivados do petróleo no país, por meio da subsidiária BR. Criada pela Lei 2.004 -

promulgada em 3 de outubro de 1953, durante o segundo governo do presidente eleito 

Getulio Vargas - a companhia tornou-se a 77ª empresa industrial no ranking mundial da 

revista Fortune de 1994, por ordem de faturamento, e a 18ª entre as empresas mundiais de 

petróleo, pelo mesmo critéri051
. A União Federal controla a PETROBRAS, detendo 81,72% 

de seu capital votante e 51,53% de seu capital integralizad052
. O Anexo 5 sintetiza a 

situação da companhia em 1996. 

Oitenta anos se passaram desde a primeira concessão do Estado brasileiro a um 

interessado em explorar rocha betuminosa na Bahia, decreto de 2 de outubro de 185853
, até 

a controversa descoberta pioneira de petróleo no Brasil, na localidade de Lobato, um 

subúrbio de Salvador, em 21 de janeiro de 193954
. Este episódio aconteceu quando já 

funcionava o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) - o precursor estatal da PETROBRAS 

- instituído em 29 de abril de 1938, por sanção do Decreto-Lei 39555
. O CNP - controlado 

por oficiais do Exército desde a sua fundação, sendo o general Horta Barbosa o seu líder 

nacionalista - levou o Estado brasileiro a ingressar firme na luta por um petróleo na época 

ainda inexistente no país. 

A desilusão dos empresários nacionais e estrangeiros com a geologia do Brasil, o 

alto risco econômico da exploração, a necessidade de vultosos investimentos para a 

refinação, a carência de mão-de-obra especializada e tecnologia adequada, os obstáculos 

impostos pelo próprio governo à iniciativa privada, o interesse das majors em apenas 

importar derivados, o sucesso do CNP na Bahia (durante duas décadas o único estado 

brasileiro produtor), o frenesi nacionalista após a Segunda Guerra Mundial, a sede dos 

militares pelo combustível estratégico, a campanha popular O Petróleo É Nosso a partir de 

1948; assim delineava-se o ambiente petrolífero na primeira metade do século no Brasil, a 

51 SANTOS JÚNIOR, 1996, p.9 
52 PETROBRAS, Relatório 1996, p.3 
53 MOURA & CARNEIRO, 1976, p.48 
,~ MOURA & CARNEIRO, 1976, p.13 
"MOURA & CARNEIRO, 1976, p.227 
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configurar o cenário propício ao surgimento em 1953 do que viria a se transformar na maior 

organização produtiva do hemisfério sul - a PETROBRAS - entidade marcante por 

representar a maior participação (ou intervenção) do Estado na economia brasileira. 

"A indústria de petróleo no Brasil, de desenvolvimento tardio, só se instalou no país 

nos anos 40, graças à intervenção do Estado, diante do desinteresse das majors e da falta 

de recursos daqueles que se interessaram pelo assunto,,56. 

"Colocando o governo federal como entidade neutra, acima dos interesses de 

grupos e regiões, a direção do CNP defendeu a instituição do monopólio estatal na 

exposição de motivos que acompanhou o projeto de 1941, argumentando com as seguintes 

vantagens: a) baixa dos preços de venda dos derivados de petróleo, uma vez que não 

visaria lucro; e b) domínio efetivo sobre a formação e fixação desses preços, o que não 

seria possível enquanto perdurasse o controle das companhias importadoras estrangeiras 

sobre o mercado brasileiro. Na mesma época, em outro documento ao presidente da 

República, Horta Barbosa acrescentava que o monopólio estatal do refino era o único meio 

eficaz de prover os recursos financeiros necessários à prospecção de petróleo,,57. 

Anteriormente à criação do Conselho Nacional do Petróleo em 1938, haviam sido 

estabelecidas meia dúzia de modestas companhias privadas nacionais para encontrar 

petróleo - todas mal sucedidas: 

• a Cia. Brasileira de Petróleo Cruzeiro do Sul, de 192758; 

• a Cia. de Petróleo Brasileira, de Ângelo Balloni59 ; 

• a Cia. Petróleo Nacional S.A., de 1932, fundada por cinco empresários, entre eles o 

engenheiro Edson de Carvalho, por Alagoas, e o escritor Monteiro Lobato, por São 

paul060
; 

• a Cia. Petróleos do Brasil, incorporada por Monteiro Lobato em 193461 ; 

• a Cia. Petróleos da Bahia S.A., de 193r2
; e 

• a Cia. Matogrossense de Petróleo, de 193863. 

Carentes de recursos e ávidas por ajuda governamental, tais arriscadas iniciativas 

chegaram a lançar ações no mercado sem que houvessem encontrado uma gota de óleo 

sequer. Este fracasso na detecção de óleo no Brasil - a Venezuela, por exemplo, produzia 

o combustível desde 191764 - levou governo e iniciativa privada a trocarem pela imprensa 

56 FRANKE, 1993, p.15 
57 DIAS & QUAGLlNO, 1994, p.47 
5X DIAS & QUAGLlNO, 1994, p.17 
,9 DIAS & QUAGLlNO, 1994, p.25 
60 MOURA & CARNEIRO, 1976, p.182 
hl MOURA & CARNEIRO, 1976, p.188 
h2 MOURA & CARNEIRO, 1976, p.185 
h' MOURA & CARNEIRO, 1976, p.184 
h~ MOURA & CARNEIRO, 1976, p.96 
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freqüentes acusações de incompetência, má-fé e até sabotagem. "Em casa sem feijão, todo 

mundo briga e ninguém tem razão,,65. 

Enquanto a exploração fracassava, a distribuição de derivados importados no Brasil 

já se encontrava, no início dos anos 30, fortemente controlada pelas transnacionais do 

petróleo. Em 1928, "apenas 1,44% do mercado [de gasolina] era ainda abastecido por 

importadores independentes". "Nesta ocasião, o mercado [nacional] de gasolina estava 

assim dividido: a Standard Oil detinha 47,40%, a Anglo-Mexican (Shell) possuía 20,40%, a 

Atlantic, que se instalara no país em 1922 e fora desmembrada do conglomerado da 

Standard em 1911 por decisão da Justiça norte-americana, estava com 17,56%, e 

finalmente a Texas, funcionando no Brasil desde 1915, conquistara 13,20%,,66. 

Representantes do esforço brasileiro em ingressar na indústria do petróleo, Eugênio 

Ferreira de Camargo (primeiro empresário a concluir um poço para petróleo no Brasil, em 

1897, na região de Bofete, São Paulo), Manuel Inácio Bastos (o agrônomo que viu verter 

óleo em Lobato), Oscar Salvador Cordeiro (comerciante e político baiano que acreditou na 

descoberta em Lobato) e José Bento Monteiro Lobato (o polêmico escritor) são - para 

Pedro de Moura - "depoimentos ilustres do quanto poderia a iniciativa privada nacional ter 

concorrido para nos abastecer de petróleo internamente, caso estivesse aprestada com 

fartos suprimentos de capital e com seguro suporte técnico, e, ao mesmo tempo, não 

precisasse travar duelo contra uma geologia madrasta,,67. 

O primeiro campo de petróleo brasileiro capaz de produzir em escala comercial só foi 

descoberto em maio de 1941, em perfuração locada em Candeias, no Recôncavo Baiano, 

por Pedro de Moura, geólogo do CNP. E o segundo campo comercial- o também baiano 

D. João - demoraria mais seis anos para ser encontrado. 

"À Bahia não se deve reconhecer apenas o privilégio de haver dado ao Brasil os 

primeiros campos de óleo; ademais disto, coube-lhe a formação inicial de técnicos 

nacionais que iriam ter sobre seus ombros a responsabilidade de operar a futura indústria 

petrolífera do País,,68. 

Quanto aos primórdios da refinação privada no Brasil, esta atividade, embora 

existente, ainda engatinhava: "em 1932, a Destilaria Rio-Grandense de Petróleo, em 

Uruguaiana, e, em 1936, a Ipiranga S.A. - Cia. Brasileira de Petróleo, na cidade do Rio 

Grande, erigiram duas pequeninas unidades refinadoras - novidade industrial no País, com 

participação de materiais ou capitais uruguaios e argentinos -, processando por destilação 

primária, em bateladas, 150 e 1.000 barris/dia, respectivamente. Unidade semelhante foi 

65 ditado popular 
66 DIAS & QUAGLlNO. 1994, p.38 
67 MOURA & CARNEIRO, 1976. p.213 
hR MOURA & CARNEIRO. 1976, p.247 
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instalada em São Caetano do Sul, São Paulo, em 1936, por Indústrias Matarazzo de 

Energia, tratando 500 barris/dia de óleo muito leve, quase um diesel, proveniente do 

Texas,,69. 

''Também grandes companhias estrangeiras, com o ânimo de se precatarem com 

direitos adquiridos contra uma futura legislação restritiva, mexiam os pauzinhos na corrida 

às refinarias. A Standard Oil chegou a dar partida à montagem de uma em Jaguaré, SP, 

suspensa pelo Decreto-Lei n.395, de 1938, mas até 1942, apesar da letra e espírito dos 

diplomas legais, intentou perante o governo a transação de uma refinaria em Niterói, 

mediante concessões de exploração no Amazonas e Paraná,,70. Começava a delinear-se, 

portanto, o dilema crônico do cenário petrolífero nacional: empresas com algum interesse 

em refinar, mas não em se arriscar procurando petróleo pelo improlífero paleozóico 

brasileiro. 

"O lucro gerado pelas atividades do setor petróleo estava na distribuição, dominada 

praticamente pelas empresas [transnacionais], não havendo geração interna de recursos 

para os investimentos em outros segmentos do setor. O melhor negócio do mundo, na 

época, era importar petróleo barato do Oriente Médio, refiná-lo nos países desenvolvidos e 

vendê-lo aos países importadores aos preços determinados pelas grandes corporações que 

dominavam a indústria petrolífera,,7,. Tal cenário pouco mudou, meio século depois. 

"Surtiram efeito as patrióticas reflexões de Horta Barbosa. Pelo Decreto-Lei n.395, 

de 29/04/1938, o Governo, instado pelo Alto Comando Militar, instituía o Conselho Nacional 

do Petróleo (CNP), diretamente subordinado à Presidência da República; e por outro ato, o 

Decreto-Lei n.538, de 7 de julho seguinte, estruturava-o e consignava-lhe as atribuições: 

traçar e executar a política do petróleo no País, controlando o abastecimento e mercado, 

além do que determinava o artigo 13: O Conselho Nacional do Petróleo realizará, por 

intermédio do órgão técnico que for criado, os trabalhos oficiais de pesquisa de petróleo e 

gases naturais, bem como, quando julgar conveniente, procederá à lavra e industrialização 

dos respectivos produtos,,72. 

"Assim, [ ... ] apesar de prevista na lei a constituição de um órgão técnico para dirigir 

os trabalhos de exploração, o Conselho acabou por assumir, também, a condução dessas 

atividades,,73. "A verdade é que o CNP passou a desempenhar funções muito díspares, que 

iam da fiscalização do mercado de combustíveis à produção de campos de petróleo, e sua 

organização formal não estava adaptada a essa variedade,,74. "Como seus recursos [do 

h~ MOURA & CARNEIRO, 1976, p.258 
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CNP] continuavam vindo do orçamento da União, não foi difícil à burocracia avançar 

progressivamente em seu controle, além de envolvê-los [os recursos] na complicada 

negociação orçamentária do país .. 75
. "Este fato tinha conseqüências curiosas. [ ... ] Durante 

o governo Dutra, o diretor-geral do DASP [Departamento Administrativo do Serviço Público] 

estava firmemente decidido a usar de seu poder e recursos [do Plano Salte] para constituir, 

parcialmente pelos menos, uma indústria de petróleo estatal. Por si só uma iniciativa 

insólita, partindo do DASP. Adquiriu, na Europa, petroleiros e uma refinaria - Cubatão-, 

além de prever um volume considerável de recursos para o financiamento das atividades de 

exploração .. 76
. 

De forma contínua, "três governos [ ... ] estiveram envolvidos [com o estabelecimento 

do monopólio estatal sobre o petróleo]: o governo de Vargas do Estado Novo, o de Dutra e 

o segundo governo Vargas. A elaboração da legislação colocava a sociedade brasileira sob 

o comando do Congresso Nacional. Ali estavam representados os principais grupos de 

interesse: nacionalistas radicais, entreguistas alinhados com grupos estrangeiros, e 

nacionalistas alinhados com o projeto nacional conduzido pelos militares, principalmente do 

Exército. A polêmica [ ... ] ganhou força. Os meios de comunicação [ ... ] alternavam-se na 

defesa ora de uma tese, ora de outra. Os grupos nacionalistas fundam, em abril de 1948, o 

Centro do Petróleo, entidade que a partir deste período dá início a uma luta social, 

arregimentando estudantes, jornalistas, sindicalistas, [militares e funcionários públicos], 

tendo como presidente honorário o general Horta Barbosa. Não foram poucas as 

manifestações de rua, as conferências, os encontros que empolgaram a sociedade civil 

brasileira. O Petróleo É Nosso passa a ser o [lema] deste movimento .. 77
. 

Tímidas i'niciativas de interessados em refinar petróleo ainda teimaram em espocar 

no limiar da estatização. "Do lado privado nacional, as poucas empresas que se 

preocupavam com o refino do petróleo viam com bons olhos as iniciativas de 

nacionalização, desde que suas atividades não sofressem reveses. A constituição de uma 

frota nacional de petroleiros permitiria, certamente, poder adquirir o produto sob outras 

condições [melhores] de preço .. 78. Porém, tanto a refinaria União de Capuava-SP 

(concessão de 1946) quanto a de Manaus-AM (concessão de 1952) viram-se encampadas 

pela PETROBRAS no início dos anos 70, no auge do Regime Militar brasileiro. Adquiridas 

pela estatal, as antigas refinarias Rio-Grandense e Matarazzo foram desativadas em 1974. 

Após a criação da PETROBRAS, apenas as modestas refinarias Ipiranga (remodelada em 

75 DIAS & QUAGLlNO, 1994, p.27 
76 DIAS & QUAGLlNO, 1994, p.31 
77 SANTOS JÚNIOR, 1996, p.6 
78 SANTOS JÚNIOR, 1996, p.6 



1948), no Rio Grande, e a de Manguinhos (concessão de 1945), no Rio de Janeiro, 

continuaram em mãos privadas79
. 

"As realizações do Conselho [Nacional do Petróleo] e as inequívocas tendências 

nacionalistas, cristalizadas após a Segunda Guerra Mundial, tiveram por desfecho natural a 

instituição da PETROBRÁS, executora do monopólio estatal da indústria petrolífera, 

conforme dispõe a Lei n. 2.004, de 3 de outubro de 1953. A Empresa, iniciando as 

operações em maio de 1954, formulou a sua política segundo os ditames da contingência: 

prosseguir a exploração com os recursos disponíveis, ainda modestos apesar de tudo, e a 

montagem do seu parque industrial, com a dobrada finalidade de atender integralmente o 

consumo nacional de derivados, em constante crescimento, e arrecadar os necessários 

recursos para lançar a rede exploratória sobre todas as áreas potenciais, ainda não 

produtoras, dispersas na maioria dos Estados da Federação .. 80
. 

"[Durante 1952 e 1953] foram realizadas várias sessões na Câmara e no Senado. 

Apesar de o Senado se mostrar contrário à tese da nacionalização dos negócios do 

petróleo, a Câmara aprovou um projeto que previa o monopólio em todas as fases, com 

exceção da distribuição. As concessões feitas a refinarias particulares existentes no país 

naquele momento foram garantidas e a Petrobrás passou a funcionar [ ... ] sem a 

participação de capitais estrangeiros .. 81
. 

Em 10 de maio de 1954, iniciava suas atividades a PETROBRAS, entidade de 

economia mista sob o controle do governo, no lugar do extinto CNP, puramente estatal. A 

primeira diretoria executiva da nova empresa foi composta por um presidente - o coronel 

Juraci Magalhães - e três diretores: dois engenheiros e um milita~2. 

O Anexo 6 contém o acervo inicial da PETROBRAS, quadro apresentado na 

publicação Sistema PETROBRAS: Fatos, Dados e Perspectivas, de outubro de 199583
. Tal 

quadro revela o descaso da empresa com o dimensionamento da sua força de trabalho, pois 

falta a preciosa informação de quantas criaturas deram início à história da companhia. 

* * * 

Irrelevante mostrou-se o matiz ideológico: todos os governos brasileiros, do Estado Novo ao 

Regime Militar, estatizaram. A inserção do Estado na economia tornou-se a tônica do 

século XX para os países não-desenvolvidos, fossem seus dirigentes de direita ou de 

esquerda. Tal crescimento do Estado produtor no Brasil deveu-se à conjunção de fatores 

79 DIAS & QUAGLlNO. 1994, p.120 
80 MOURA & CARNEIRO, 1976, p.6 
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favoráveis, como a consolidação do regime republicano e o paulatino progresso nacional, 

que possibilitou o acúmulo de capital tanto por parte da elite socioeconômica quanto pelo 

Estado. 

Na República Velha, de 1889 a 1930, fundaram-se 14 companhias estatais no Brasil, 

contra apenas 3 nos oitenta anos de Reino Unido e Império: média aproximada de uma 

estatal criada a cada três anos na República Velha. Nos quinze anos seguintes, durante o 

longo governo de Getulio Vargas, o Brasil ganhou 12 instituições do Estado, praticamente 

uma a cada ano. 

De janeiro de 1946 a janeiro de 1951, o presidente eleito - o general Eurico Gaspar 

Dutra - inaugurou "somente" três estatais. Em seguida, Getulio Vargas - desta vez 

legitimado no poder por sufrágio democrático - exacerbou a ideologia estatizante 

predominante na época ao fundar 13 empresas do Estado em três anos e meio, média de 

quatro por ano, dentre as quais estavam a PETROBRAS (1953) e o atual BNDES (1952). 

Seu sucessor, o vice João Café Filho, conseguiu inaugurar duas estatais no espaço de um 

ano. 

Juscelino Kubitschek, o paladino do liberalismo nacional, instituiu 23 estatais em 

cinco anos de presidência da República. E Jânio Quadros encontrou tempo - em meio a 

todas as confusões de 1961 - para decretar o nascimento de sete empreendimentos do 

Estado em sete meses de governo. 

O fascínio do Estado produtor transcendia as ideologias. O esquerdista João Goulart 

fundou 33 estatais em menos de três anos. Seguindo-lhe os passos, o Regime Militar 

autoritário de direita (1964-1985) alcançaria a incrível marca de 274 estatais criadas em 21 

anos - média de 13 por ano (Tabela 2)84. 

Para o professor Fernando Guilherme Tenório, da Fundação Getulio Vargas, "dos 

anos 30 aos anos 80, estas organizações [públicas] participavam do denominado Estado 

empresário brasileiro, o qual tinha o papel de fomentar e desenvolver ações específicas nos 

três setores da economia através da perspectiva fordista-desenvolvimentista. Atualmente, 

dado o modelo macroeconômico que procura vigorar, o neoliberalismo, paradigma que 

privilegia o mercado, o privado em detrimento do público, faz com que as empresas estatais 

existentes atuem sob a síndrome da ambigüidade: ora devem atuar como instrumentos de 

políticas governamentais movidas pela racionalidade macroeconômica, ora como unidades 

produtivas movidas pela racionalidade microeconômica; ora decidem segundo critérios 

políticos sob uma perspectiva de longo prazo, ora decidem segundo critérios de 

rentabilidade e de modelos do setor privado,,85. 

84 MAGALHÃES, 1994, p.8 
85 TENÓRIO, 1996, p.469 
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Esta foi a ambiência do século para os países não-desenvolvidos: francamente 

estatizante. A PETROBRAS surgiu e se desenvolveu sob o paradigma do Estado forte e 

centralizado, empreendedor e empregador, interventor direto na economia, diferente da 

produtividade - condicionada pela ânsia de sobrevivência das organizações num cenário 

onde predomina a competição. A PETROBRAS, instituída com recursos do governo, contou 

com a proteção do Exército - setor atuante na vida política do Brasil desde a guerra contra 

o Paraguai - e cresceu abrigada pelo Estado. Seu ambiente, por conseguinte, difere 

bastante das condições ambientais sob as quais progrediu o capitalismo, germinado entre 

"certas camadas protestantes calvinistas dos Países Baixos [no final do século 16]"86. 

Capitalismo e PETROBRAS surgiram e se desenvolveram ao sabor de condições 

ambientais díspares, listadas na Tabela 3. Esta percepção instiga no sentido de se 

conhecer o comportamento da maior empresa do hemisfério sul - uma estatal monopolista 

- perante a produtividade, a entidade socioeconômica vinculada ao triunfo do capitalismo 

no hemisfério norte. 

86 FREUND. 1975, p.150 
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TAB.2 - CRIAÇÃO OE EMPRESAS ESTATAIS NO BRASIL 

Paiodo Governo Totais de Empresas 

1808 O.JoIo VI I 

1822-1834 D. Pedro I -
1834-1140 Re~aclas -
1840-1189 D. Pedro 11 2 

1889-1891 Mal. Manuel Deodoro da Foascca I 

1891-1894 Aoriano Vieira Peixoto 1 

1894-1898 Prudente Jost de Morais Barros -
1898-1902 Manuel Ferraz de Campos Sales -
1902-1906 mncisco de Paula Rodri~ucs Alves I 

1906-1909 Alfonso A~usto Moreira Pena I 

1909-1910 Nilo Proo6pio Peçanha I 

1910-191" Hermes Rodrigues da Fonseca -
1914-1918 Venceslau Brts Pereira Gomes I 

1918-1919 Delfim Moreira da Cosia Ribeiro -
1919-1922 EpiW:lo da Silva Pessoa 4 

1922-1926 Artw' da Silva Bcnwdcs -
1926-1930 Wasbin8ton Luis Pereira de SO&U 4 

1930-1945 Gcúllio DorneUes VaJilS 12 

1945 MinIStro Jost Linlwa -
1945-1951 Eurico Gaspar Duzn 3 

1951-1955 Gec6lio Dornelles V&rJu 13 

1954-1955 Joio Caf~ Filho 2 

1955 Carjos Coimbra da Luz -
1955-1956 Ncrcu de Otivara Ramos -
1956-1961 Juscdino Kubluchekdc Oliveira 23 

1961 JInio da Silva QuadroI 7 

1961 PlscàcMllWUc:ri Mauilli -
1961-1964 Joio &khior Marques Goulatt 33 

1964-1966 Humberto de A.Icocar Cutelo BnDco 51 

1966-1969 Artbur da CoIta e Silva 55 
1969-1973 Em1lio Garrucam M6dici 99 

1974-1978 Ernesro Geisel 50 

1978-1984 Joio Baptista de Oliveira Figueiredo 12 

SubtotaJ 314 

'""oradas 198 

Total 582 
F oale: O • áwio da Arte' da A v&l1AÇAo de E.mprcus Em .. K. H'mibon Laiz. c:.onu. 
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TAB.3 - O CAPITALISMO E A PETROBRAS 

CAPITALISMO PETROBRAS 

hemisfério terrestre norte sul 

surgimento 1602 1953 

cultura religiosa predominante protestante católica 

raiz histórica mercantilismo colonialismo 

valor principal competição preservação 

modelo econômico liberal estatizante 

propriedade privada estatal 

mercado aberto fechado 

lucro fundamental secundário 

monopólio meta dádiva 

grupo de interesse empresários militares 

classe social dominante alta média 

financiamento capital impostos 

iniciativa civil militar 

deus o Mercado o Estado 



39 

CAP.3 

PRODUTIVIDADE E DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NA PETROBRAS 

3.1 - Metodologia Utilizada 

"Metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida 

dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos [da ciência]"87. "A atividade básica da 

ciência é a pesquisa,,88. "Pesquisa é a atividade científica pela qual descobrimos a 

realidade,,89. Nesta dissertação, a investigação de como evoluíram os índices anuais de 

produtividade da PETROBRAS exigiu a pesquisa de dados documentais disponíveis nos 

relatórios anuais de atividades da empresa e em edições a cargo do Serviço de 

Planejamento da companhia. Já a configuração de cenários vindouros de atuação da 

PETROBRAS e seus efeitos sobre as tendências de dimensionamento quantitativo e 

qualitativo da força de trabalho empregada pela estatal demandou uma pesquisa de campo 

conduzida por meio de entrevistas realizadas pelo autor com doze gerentes da companhia, 

respondentes ao questionário Impacto da Política Pública de Desestatização sobre o 

Dimensionamento da Força de Trabalho da PETROBRAS e sobre os seus Centros de 

Excelência (Anexo 7). 

De acordo com o professor Daniel Augusto Moreira, "os principais insumos passíveis 

de medida direta são: o capital, a mão-de-obra, as matérias-primas e a energia 

[consumida], esta última incluindo energia elétrica e combustíveis. Esse conjunto de 

insumos acaba concorrendo para a produção com [porcentuais] bastante elevados de 

participação; em geral, apenas essas quatro categorias são consideradas, seja por sua 

importância nesses termos [porcentuais], seja pela dificuldade ou mesmo impossibilidade de 

se medir outros insumos restantes,,90. Contudo, "a ênfase maior sobre a mão-de-obra e o 

capital tem sido o procedimento mais comum em medidas de produtividade". "É muito 

provável que [as causas] da variação da produtividade caiam preponderantemente sobre 

mão-de-obra e capital, dado que matérias-primas e energia representam, dentro de um 

quadro tecnológico associado ao processo de produção, insumos de variabilidade menos 

acentuada,,91. 

87 DEMO, 1987, p.19 
88 DEMO, 1987, p.22 
89 DEMO, 1987, p.23 
90 MOREIRA, 1991, p.91 
91 MOREIRA, 1991, p.92 
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A pesquisa documental procedida na PETROBRAS gerou informações referentes 

aos seus dois principais produtos e aos seus dois principais insumos produtivos, ou fatores 

de produção, proporcionando o seguinte conjunto de dados: 

• consumo de derivados do petróleo no Brasil versus produção de petróleo e produção de 

derivados efetivadas pela PETROBRAS, de 1954 a 1996 (Tabela 4); 

• PETROBRAS: número de empregados por categoria, de 1958 a 1996 (Tabela 5); 

• PETROBRAS: número de empregados por órgão de lotação, 1980-1995 (Tabela 6); e 

• PETROBRAS: índices de capital investido por empregado e de faturamento bruto por 

empregado, de 1958 a 1995 (Tabela 7). 

A partir destes inputs, foram adotados dois modelos determinantes de índices de 

produtividade para a PETROBRAS (Figura 7). O primeiro modelo considera a companhia 

de forma integrada, a processar mão-de-obra e capital investido no intuito de produzir 

derivados do petróleo. O segundo modelo aproveita a clássica bipartição da indústria 

petrolífera em upstream (exploração e produção de petróleo) e downstream (refinação de 

petróleo). Neste caso, o produto upstream é petróleo bruto e correlatos, enquanto o produto 

downstream compõe-se de derivados refinados do petróleo. Também os insumos básicos 

- mão-de-obra e capital investido - são separados em upstream e downstream no modelo 

bipartido. Especificados os respectivos produtos e insumos para estes dois modelos, torna

se possível a determinação dos índices de produtividade inerentes à PETROBRAS, 

conforme o método descrito por Daniel Augusto Moreira em Medida da Produtividade na 

Empresa Moderna (1991). 

3.2 - Curvas de Produtividade e Períodos Evolutivos 

"Dado um sistema de produção, a produtividade do mesmo é definida como a relação entre 

o que foi produzido e os insumos utilizados [durante um] certo período de tempo. [A 

produtividade parcial] considera apenas um dos insumos usados, podendo-se [calcular] a 

produtividade da mão-de-obra, do capital, da energia, das matérias-primas, etc,,92. 

"Historicamente, a produtividade da mão-de-obra tem sido [o índice parcial mais 

empregado]. Há pelo menos dois motivos que justificam tal popularidade: em primeiro 

lugar, a mão-de-obra é o insumo de mais fácil medida, [presente em] qualquer empresa ou 

agregado econômico. Além disso, [ ... ] para uma nação, o insumo principal é a sua mão-de

obra, a partir do qual todos os outros são gerados ou obtidos. [No caso] de uma empresa, 

porém, ou de seus departamentos e divisões, [o índice de produtividade parcial da mão-de-

92 MOREIRA, 1991, p.2 



41 

TAB.4 - CONSUMO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO (*) NO BRASIL versus PRODUÇÃO 
DE PETRÓLEO ( * * ) E PRODUÇÃO DE DERIVADOS ( * ) EFETIVADAS PELA 
PETROBRAS, com respectivas porcentagens relativas ao consumo 

( *) inclui combustíveis líquidos e derivados não-energéticos: lubrificantes, solven~es, 

asfaltos e parafinas; e nafta petroquímica a partir de 1972. 

( * * ) inclui óleo, condensado e líquido de gás natural. 

MÉDIA ANUAL EM MILHARES DE BARRIS POR DIA 

1 barril = 158,9873 litros = 42 galões norte-americanos 

ANO CONSUMO PRODUçAoDE % PRODuçAoDE 

PETRÓLEO DERIVADOS 

1954 160 3 2 2 
1955 180 5 3 38 
1956 202 11 5 65 
1957 190 28 15 72 
1958 220 52 24 84 
1959 231 64 28 95 
1960 263 81 31 122 
1961 275 95 35 162 
1962 312 91 29 223 
1963 327 100 31 244 
1964 346 93 27 252 
1965 331 97 29 249 
1966 356 118 33 289 
1967 386 149 39 303 
1968 443 164 37 356 
1969 478 176 37 412 
1970 509 167 33 454 
1971 569 175 31 502 
1972 635 170 27 613 
1973 768 175 23 784 
1974 829 182 22 830 
1975 878 1n 20 906 
1976 960 172 18 954 
19n 981 166 17 981 
1978 1.067 166 16 1.097 
1979 1.133 172 15 1.145 
1980 1.087 188 17 1.110 
1981 1.027 220 21 1.090 
1982 1.015 268 26 1.083 
1983 962 339 35 1.058 
1984 950 475 50 1.130 
1985 991 565 57 1.135 
1986 1.092 594 54 1.208 
1987 1.122 591 53 1.248 
1988 1.144 5n 50 1.245 
1989 1.160 617 53 1.256 
1990 1.182 654 55 1.248 
1991 1.194 647 54 1.205 
1992 1.225 653 53 1.235 
1993 1.263 668 53 1.253 
1994 1.351 693 51 1.339 
1995 1.454 715 49 1.247 
1996 1.546 809 52 1.307 

Fonte: PETROBRAS, Principais Indicadores 97 
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TAB.5 - PETROBRAS: NÚMERO DE EMPREGADOS POR CATEGORIA 

de 1958 a 1996 - situação no fim de cada ano 

ANO NivEl PROFISSIONAIS MARíTIMOS TOTAL 

MÉDIO 

1958 15.658 848 1.198 17.704 
1959 16.n9 948 2.088 19.815 
1960 18.100 1.041 2.512 21.653 
1961 19.221 1.250 2.590 23.061 
1962 23.696 1.494 2.823 28.013 
1963 26.712 1.553 2.996 31.261 
1964 29.7n 2.005 3.103 34.885 
1965 30.915 2.210 3.055 36.180 
1966 30.588 2.360 3.158 36.106 
1967 30.312 2.613 3.123 36.048 
1968 29.365 2.699 2.814 34.878 
1969 28.701 2.958 2.442 34.101 
1970 28.855 2.912 2.291 34.058 
1971 27.592 2.885 2.134 32.611 
1972 26.114 2.952 2.144 31.210 
1973 26.399 3.130 2.372 31.901 
1974 31.092 3.705 2.582 37.379 
1975 33.375 4.391 2.n7 40.543 
1976 34.999 5.135 3.032 43.166 
1977 34.017 5.106 3.104 42.227 
1978 34.281 5.480 3.400 43.161 
1979 35.608 6.101 3.763 45.472 
1980 37.348 6.644 4.234 48.226 
1981 37.428 6.850 4.586 48.864 
1982 38.828 6.820 4.484 50.132 
1983 38.970 6.937 4.413 50.320 
1984 40.243 7.032 4.502 51.7n 
1985 42.074 7.701 4.623 54.398 
1986 43.770 7.943 4.892 56.605 
1987 45.683 9.366 4.828 59.877 
1988 45.005 9.264 4.941 59.210 
1989 45.772 9.403 4.853 60.028 
1990 41.631 9.250 4.688 55.569 
1991 40.245 9.059 4.553 53.857 
1992 38.464 8.889 4.285 51.638 
1993 37.995 8.906 4.327 51.228 
1994 37.291 8.849 4.155 50.295 
1995 34.261 8.232 3.733 46.226 
1996 32.176 7.966 3.326 43.468 

Fonte: PETROBRAS I SEREC I DIRET I SETAF 
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VARIAÇÃO 

PORCENTUAl 

-
11,92 

9,28 
6,50 

21,47 
11,59 
11,59 

3,71 
-0,20 
-0,16 
-3,25 
-2,23 
-0,13 
-4,25 
-4,30 
2,21 

17,17 
8,46 
6,47 

-2,18 
2,21 
5,35 
6,06 
1,32 
2,59 
0,38 
2,90 
5,06 
4,06 
5,78 

-1,11 
1,38 

-7,43 
-3,08 
-4,12 
-0,79 
-1,82 
-8,09 
-5,97 



TAB.6 - PETROBRAS: NÚMERO DE EMPREGADOS POR ÓRGÃO DE LOTAÇÃO 

de 1980 a 1995 - situação no fim de cada ano 

ANO EXPLORAÇAo REFINO TRANSPORTE COMER- CENTRO DE SERVIÇOS E 

&PRODUçAo CIAUZAçAo PESQUISAS ESCRITÓRIOS 

1980 15.915 14.526 7.441 639 1.180 8.525 

1981 17.048 13.873 7.795 634 1.310 8.204 

1982 18.949 13.532 7.733 646 1.236 8.036 

1983 19.855 13.420 7.699 654 1.257 7.435 

1984 20.851 13.5n 7.963 665 1.426 7.295 

1985 21.959 14.009 8.490 680 1.468 7.792 

1986 22.890 14.761 8.919 715 1.565 7.755 

1987 24.524 15.202 9.201 737 1.586 8.627 

1988 24.649 15.052 9.294 715 1.592 7.908 

1989 24.640 15.592 9.490 703 1.621 7.982 

1990 23.432 14.225 9.090 656 1.557 6.609 

1991 22.958 13.822 8.828 642 1.582 6.025 

1992 22.305 13.131 8.468 614 1.593 5.527 

1993 21.947 13.485 8.237 613 1.629 5.317 

1994 21.289 13.402 7.952 690 1.659 5.303 

1995 19.591 12.167 7.068 700 1.589 5.111 

Fonte: PETROBRAS, Principais Indicadores 96 
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TOTAL 

48.226 

48.864 

50.132 

50.320 

51.m 

54.398 

56.605 

59.8n 

59.210 

60.028 

55.569 

53.857 

51.638 

51.228 

50.295 

46.226 



TAB.7 - PETROBRAS: íNDICES DE CAPITAL INVESTIDO POR EMPREGADO 

E DE FATURAMENTO BRUTO POR EMPREGADO, de 1958 a 1995 

ANO MOT CIP IACIPE IRCIPE FBP IAFBPE 

1958 17.704 50 2,82 100 167 9,43 
1959 19.815 68 3,43 122 234 11,81 
1960 21.653 110 5,08 180 254 11,73 
1961 23.061 95 4, 12 146 456 19,n 
1962 28.013 111 3,96 140 517 18,46 
1963 31.261 127 4,06 144 615 19,67 
1964 34.885 119 3,41 121 624 17,89 
1965 36.180 139 3,84 136 780 21,56 
1966 36.106 158 4,38 155 889 24,62 
1967 36.048 157 4,36 155 916 25,41 
1968 34.878 152 4,36 155 1.098 31,48 
1969 34.101 182 5,34 189 1.270 37,24 
1970 34.058 274 8,05 285 1.441 42,31 
1971 32.611 406 12,45 441 1.nO 54,28 
1972 31.210 383 12,27 435 2.170 69,53 
1973 31.901 484 15,17 538 3.003 94,13 
1974 37.379 882 23,60 837 5.n8 154,58 
1975 40.543 1.324 32,66 1.158 7.416 182,92 
1976 43.166 1.328 30,76 1.091 9.212 213,41 
19n 42.227 1.461 34,60 1.227 9.708 229,90 
1978 43.161 1.577 36,54 1.296 11.508 266,63 
1979 45.472 1.631 35,87 1.272 13.059 287,19 
1980 48.226 1.640 34,01 1.206 16.553 343,24 
1981 48.864 2.736 55,99 1.985 20.060 410,53 
1982 50.132 3.860 n,oo 2.730 19.670 392,36 
1983 50.320 2.549 50,66 1.796 14.930 296,70 
1984 51.m 1.645 31,77 1.127 16.702 322,58 
1985 54.398 1.683 30,94 1.097 15.293 281,13 
1986 56.605 2.001 35,35 1.254 14.033 247,91 
1987 59.8n, 2.477 41,37 1.467 15.871 265,06 
1988 59.210 2.042 34,49 1.223 15.253 257,61 
1989 60.028 1.756 29,25 1.037 13.873 231,11 
1990 55.569 1.721 30,97 1.098 15.n7 283,92 
1991 53.857 1.893 35,15 1.246 13.924 258,54 
1992 51.638 2.178 42,18 1.496 15.818 306,32 
1993 51.228 1.966 38,38 1.361 18.029 351,94 
1994 50.295 2.049 40,74 1.445 18.361 365,07 
1995 46.226 2.803 60,64 2.150 20.447 442,33 

MOT: mão-de-obra total da PETROBRAS hOlding, em número de empregados 

CIP: capital investido na PETROBRAS holding, em milhões de dólares correntes 
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IRFBPE 

100 
125 
124 
210 
196 
209 
190 
229 
261 
269 
334 
395 
449 
576 
737 
998 

1.639 
1.940 
2.263 
2.438 
2.827 
3.045 
3.640 
4.353 
4.161 
3.146 
3.421 
2.981 
2.629 
2.811 
2.732 
2.451 
3.011 
2.742 
3.248 
3.732 
3.871 
4.691 

IACIPE: índice absoluto do capital investido por empregado, em mil dólares por empregado 

IRCIPE: índice relativo do capital investido por empregado 

FBP: faturamento bruto da PETROBRAS holding, em milhões de dólares correntes 

(fonte: PETROBRAS, Principais Indicadores 96) 

IAFBPE: índice absoluto do faturamento bruto por empregado, em mil dólares por empregado 

IRFBPE: índice relativo do faturamento bruto por empregado 



FIG.7 - MODELAGEM ADOTADA 

em função dos dados disponíveis 

MODELO A: INTEGRADO ANUAL - 1958 a 1995 

MÃO-DE-OBRA (MO) INCLUI NíVEL MÉDIO, NíVEL PROFISSIONAL E 
MARíTIMOS. 

CAPITAL INVESTIDO (CI) NA HOLDING EM EXPLORAÇÃO & 

PRODUÇÃO, REFINAÇÃO E TRANSPORTE. 

MO total da HOLDING I I derivados do petróleo ... 
----------~~ PETROBRAS ~ 
total do CI na HOLDING .... ________ ...... 

MODELO B: BIPARTIDO ANUAL -1980 a 1995 

MÃO-DE-OBRA (MO) INCLUI NíVEIS MÉDIO E PROFISSIONAL 

EXCLUSIVAMENTE DA EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO, E DA REFINAÇÃO; EXCLUI 

TRANSPORTE, COMERCIALIZAÇÃO, PESQUISA, SERViÇOS E ESCRITÓRIOS. 

CAPITAL INVESTIDO (CI) EM EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO, E NA 
REFINAÇÃO. 

MO da E&PRODUÇÃO 

CI na E&PRODUÇÃO 

MO da REFINAÇÃO 

CI na REFINAÇÃO 

EXPLORAÇÃO petróleo bruto e 

& PRODUÇÃO correlatos 

I derivados do petrÓleo ... 

~-----------------------~ 

REFINAÇÃO 
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obra] refletirá, além da eficiência da [força de trabalho], os efeitos da substituição [do fator 

humano] por outros fatores [de produção], principalmente capital; se a quantidade de capital 

disponível por trabalhador aumentar, [acarretará de forma indireta o aumento da] 

produtividade da mão-de-obra"93. "Quanto maior o capital disponível para cada empregado. 

o que é de certa forma uma medida do grau de mecanização da empresa, maior será a 

produtividade do trabalhador',94, pois "a produtividade parcial incorpora também os efeitos da 

substituição do insumo [correspondente] por outros insumos utilizados na produção .. 95. 

O cálculo das produtividades parciais é obtido dividindo-se as quantidades 

resultantes da produção pelo quantitativo da força de trabalho - para definir a produtividade 

da mão-de-obra - e pelos valores do capital investido, para encontrar os índices de 

produtividade do capital investido. liA produtividade pode ser expressa em termos absolutos 

(quando a produção e os insumos conservam suas unidades originais) ou através de 

índices relativos. Neste último caso, a produtividade absoluta de [uma data-base] 

corresponde ao índice 100 e a ela são referenciadas todas as outras medidas absolutas .. 96 . 

A seguir, encontram-se listadas as tabelas contendo os índices absolutos e relativos 

das produtividades parciais da mão-de-obra empregada e do capital investido na 

PETROBRAS, calculados em função dos dados disponíveis tanto para o modelo integral, 

desde 1958, quanto para o modelo bipartido, computado de 1980 a 1995: 

• produtividade da mão-de-obra da PETROBRAS holding, de 1958 a 1996 (Tabela 8); 

• produtividade do capital investido na PETROBRAS holding, de 1958 a 1995 (Tabela 9); 

• PETROBRAS: índices relativos do produto, dos insumos e das produtividades parciais. 

de 1958 a 1995 (Tabela 10); 

• produtividade da mão-de-obra da PETROBRAS holding, de 1980 a 1995 (Tabela 11); 

• produtividade do capital investido na PETROBRAS hOlding, de 1980 a 1995 (Tabela 12); 

• produtividade da mão-de-obra da PETROBRAS em Exploração & Produção e na 

Refinação, de 1980 a 1995 (Tabela 13); e 

• produtividade do capital investido na PETROBRAS em Exploração & Produção e na 

Refinação, de 1980 a 1995 (Tabela 14). 

93 MOREIRA, 1991, p.5 
94 MOREIRA, 1991, p.30 
95 MOREIRA, 1991, p.12 
96 MOREIRA, 1991, p.12 

* * * 



TAB.8 - PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA TOTAL DA PETROBRAS HOLDING 

de 1958 a 1996 

ANO PDP MOT IPAMOT IPRMOT 

1958 84 17.704 4,74 100 
1959 95 19.815 4,79 101 
1960 122 21.653 5,63 119 
1961 162 23.061 7,02 148 
1962 223 28.013 7,96 168 
1963 244 31.261 7,81 165 
1964 252 34.885 7,22 152 
1965 249 36.180 6,88 145 
1966 289 36.106 8,00 169 
1967 303 36.048 8,41 1n 
1968 356 34.878 10,21 215 
1969 412 34.101 12,08 255 
1970 454 34.058 13,33 281 
1971 502 32.611 15,39 325 
1972 613 31.210 19,64 414 
1973 784 31.901 24,58 519 
1974 830 37.379 22,20 468 
1975 906 40.543 22,35 472 
1976 954 43.166 22,10 466 
19n 981 42.227 23,23 490 
1978 1.097 43.161 25,42 536 
1979 1.145 45.472 25,18 531 
1980 1.110 48.226 23,02 486 
1981 1.090 48.864 22,31 471 
1982 1.083 50.132 21,60 456 
1983 1.058 50.320 21,03 444 
1984 1.130 51.777 21,82 460 
1985 1.135 54.398 20,86 440 
1986 1.208 56.605 21,34 450 
1987 1.248 59.877 20,84 440 
1988 1.245 59.210 21,03 444 
1989 1.256 60.028 20,92 441 
1990 1.248 55.569 22,46 474 
1991 1.205 53.857 22,37 472 
1992 1.235 51.638 23,92 505 
1993 1.253 51.228 24,46 516 
1994 1.339 50.295 26,62 562 
1995 1.247 46.226 26,98 569 
1996 1.308 43.468 30,09 635 

PDP: produção nacional de derivados do petróleo, em milhares de barris por dia 

MOT: mão-de-obra total da PETROBRAS hOlding, em número de empregados 

IPAMOT: índice de produtividade absoluto da mão-de-obra total da PETROBRAS holding, 

em barril/dia por empregado 

IPRMOT: índice de produtividade relativo da mão-de-obra total da PETROBRAS holding 
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TAB.9 - PRODUTIVIDADE DO CAPITAL INVESTIDO NA PETROBRAS HOLDING 

de 1958 a 1995 

ANO POP CIP IPACIP IPRCIP 

1958 84 50 1,68 100 
1959 95 68 1,40 83 
1960 122 110 1,11 66 
1961 162 95 1,71 102 
1962 223 111 2,01 120 
1963 244 127 1,92 114 
1964 252 119 2,12 126 
1965 249 139 1,79 107 
1966 289 158 1,83 109 
1967 303 157 1,93 115 
1968 356 152 2,34 139 
1969 412 182 2,26 135 
1970 454 274 1,66 99 
1971 502 406 1,24 74 
1972 613 383 1,60 95 
1973 784 484 1,62 96 
1974 830 882 0,94 56 
1975 906 1.324 0,68 40 
1976 954 1.328 0,72 43 
19n 981 1.461 0,67 40 
1978 1.097 1.5n 0,70 42 
1979 1.145 1.631 0,70 42 
1980 1.110 1.640 0,68 40 
1981 1.090 2.736 0,40 24 
1982 1.083 3.860 0,28 17 
1983 1.058 2.549 0,42 25 
1984 1.130 1.645 0,69 41 
1985 1.135 1.683 0,67 40 
1986 1.208 2.001 0,60 36 
1987 1.248 2.4n 0,50 30 
1988 1.245 2.042 0,61 36 
1989 1.256 1.756 0,72 43 
1990 1.248 1.721 0,73 43 
1991 1.205 1.893 0,64 38 
1992 1.235 2.178 0,57 34 
1993 1.253 1.966 0,64 38 
1994 1.339 2.049 0,65 39 
1995 1.247 2.803 0,44 26 

PDP: produção nacional de derivados do petróleo, em milhares de barris por dia 

CIP: capital investido na PETROBRAS holding, em milhões de dólares correntes 

(fonte: PETROBRAS, Principais Indicadores 96) 

IPACIP: índice de produtividade absoluto do capital investido na PETROBRAS holding, 

em barril/dia de derivado por cada mil dólares investidos no ano correspondente 

IPRCIP: índice de produtividade relativo do capital investido na PETROBRAS holding 
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TAB.10 - PETROBRAS: íNDICES RELATIVOS DO PRODUTO, 

DOS INSUMOS E DAS PRODUTIVIDADES PARCIAIS 

de 1958 a 1995 

ANO IRPOP IRMOT IRCIP IPRMOT 
1958 100 100 100 100 
1959 113 112 136 101 
1960 145 122 220 119 
1961 193 130 190 148 
1962 265 158 222 168 
1963 290 1n 254 165 
1964 300 197 238 152 
1965 296 204 278 145 
1966 344 204 316 169 
1967 361 204 314 1n 
1968 424 197 304 215 
1969 490 193 364 255 
1970 540 192 548 281 
1971 598 184 812 325 
1972 730 176 766 414 
1973 933 180 968 519 
1974 988 211 1.764 468 
1975 1.079 229 2.648 472 
1976 1.136 244 2.656 466 
19n 1.168 239 2.922 490 
1978 1.306 244 3.154 536 
1979 1.363 257 3.262 531 
1980 1.321 272 3.280 486 
1981 1.298 276 5.472 471 
1982 1.289 283 7.720 456 
1983 1.260 284 5.098 444 
1984 1.345 292 3.290 460 
1985 1.351 307 3.366 440 
1986 1.438 320 4.002 450 
1987 1.486 338 4.954 440 
1988 1.482 334 4.084 444 
1989 1.495 339 3.512 441 
1990 1.486 314 3.442 474 
1991 1.435 304 3.786 472 
1992 1.470 292 4.356 505 
1993 1.492 289 3.932 516 
1994 1.594 284 4.098 562 
1995 1.485 261 5.606 569 

MAPC 944 235 2.432 370 

IRPDP: índice relativo da produção nacional de derivados do petróleo 

IRMOT: índice relativo da mão-de-obra total da PETROBRAS holding 

IRCIP: índice relativo do capital investido na PETROBRAS holding 

IPRCIP 

100 
83 
66 

102 
120 
114 
126 
107 
109 
115 
139 
135 
99 
74 
95 
96 
56 
40 
43 
40 
42 
42 
40 
24 
17 
25 
41 
40 
36 
30 
36 
43 
43 
38 
34 
38 
39 
26 
66 

IPRMOT: índice de produtividade relativo da mão-de-obra total da PETROBRAS holding 

IPRCIP: índice de produtividade relativo do capital investido na PETROBRAS holding 

MAPC: média aritmética no período considerado (38 anos) 
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TAB.11 - PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA TOTAL DA PETROBRAS HOLDING 

de 1980 a 1995 

ANO PDP MOT IPAMOT IPRMOT 

1980 1.110 48.226 23,02 100 

1981 1.090 48.864 22,31 97 

1982 1.083 50.132 21,60 94 

1983 1.058 50.320 21,03 91 

1984 1.130 51.m 21,82 95 

1985 1.135 54.398 20,86 91 

1986 1.208 56.605 21,34 93 

1987 1.248 59.8n 20,84 91 

1988 1.245 59.210 21,03 91 

1989 1.256 60.028 20,92 91 

1990 1.248 55.569 22,46 98 

1991 1.205 53.857 22,37 97 

1992 1.235 51.638 23,92 104 

1993 1.253 51.228 24,46 106 

1994 1.339 50.295 26,62 116 

1995 1.247 46.226 26,98 117 

PDP: produção nacional de derivados do petróleo, em milhares de barris por dia 

MOT: mão-de-obra total da PETROBRAS holding, em número de empregados 

IPAMOT: índice de produtividade absoluto da mão-de-obra total da PETROBRAS holding, 

em barril/dia por empregado 

IPRMOT: índice de produtividade relativo da mão-de-obra total da PETROBRAS holding 
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TAB.12 - PRODUTIVIDADE DO CAPITAL INVESTIDO NA PETROBRAS HOLDING 

de 1980 a 1995 

ANO POP CIP IPACIP IPRCIP 

1980 1.110 1.640 0,68 100 

1981 1.090 2.736 0,40 59 

1982 1.083 3.860 0,28 41 

1983 1.058 2.549 0,42 62 

1984 1.130 1.645 0,69 101 

1985 1.135 1.683 0,67 99 

1986 1.208 2.001 0,60 88 

1987 1.248 2.4n 0,50 74 

1988 1.245 2.042 0,61 90 

1989 1.256 1.756 0,72 106 

1990 1.248 1.721 0,73 107 

1991 1.205 1.893 0,64 94 

1992 1.235 2.178 0,57 84 

1993 1.253 1.966 0,64 94 

1994 1.339 2.049 0,65 96 

1995 1.247 2.803 0,44 65 

PDP: produção nacional de derivados do petróleo, em milhares de barris por dia 

CIP: capital investido na PETROBRAS holding, em milhões de dólares correntes 

IPACIP: índice de produtividade absoluto do capital investido na PETROBRAS holding, 

em barril/dia de derivado por cada mil dólares investidos no ano correspondente 

IPRCIP: índice de produtividade relativo do capital investido na PETROBRAS holding 
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TAB.13 - PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA DA PETROBRAS EM EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO E NA REFINAÇÃO 

de 1980 a 1995 

ANO PPB NEP IPAMOEP IPRMOEP PDP NER IPAMORF 

1980 188 15.915 11,81 100 
1981 220 17.048 12,90 109 
1982 268 18.949 14,14 120 
1983 339 19.855 17,07 145 
1984 475 20.851 22,78 193 
1985 565 21.959 25,73 218 
1986 594 22.890 25,95 220 
1987 591 24.524 24,10 204 
1988 577 24.649 23,41 198 
1989 617 24.640 25,04 212 
1990 654 23.432 27,91 236 
1991 647 22.958 28,18 239 
1992 653 22.305 29,28 248 
1993 668 21.947 30,44 258 
1994 693 21.289 32,55 276 
1995 715 19.591 36,50 309 

PPB: produção nacional de petróleo bruto e correlatos, em milhares de barris por dia 

NEP: número de empregados na Exploração & Produção 

1.110 14.526 
1.090 13.873 
1.083 13.532 
1.058 13.420 
1.130 13.577 
1.135 14.009 
1.208 14.761 
1.248 15.202 
1.245 15.052 
1.256 15.592 
1.248 14.225 
1.205 13.822 
1.235 13.131 
1.253 13.485 
1.339 13.402 
1.247 12.167 

IPAMOEP: índice de produtividade absoluto da mão-de-obra da Exploração & Produção, em barril/dia por empregado 

IPRMOEP: índice de produtividade relativo da mão-de-obra da Exploração & Produção 

PDP: produção nacional de derivados do petróleo, em milhares de barris por dia 

NER: número de empregados na Refinação 

IPAMORF: índice de produtividade absoluto da mão-de-obra da Refinação, em barril/dia por empregado 

IPRMORF: índice de produtividade relativo da mão-de-obra da Refinação 

76,41 
78,57 
80,03 
78,84 
83,23 
81,02 
81,84 
82,09 
82,71 
80,55 
87,73 
87,18 
94,05 
92,92 
99,91 

102,49 

IPRMORF 

100 
103 
105 
103 
109 
106 
107 
107 
108 
105 
115 
114 
123 
122 
131 
134 
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TAB.14 - PRODUTIVIDADE DO CAPITAL INVESTIDO NA PETROBRAS EM EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO E NA REFINAÇÃO 

de 1980 a 1995 

ANO PPB CIEP IPACIEP IPRCIEP PDP CIRF IPACIRF IPRCIRF 

1980 188 1.326 . 141,78 100 1.110 177 6.271 100 
1981 220 2.480 88,71 63 1.090 109 10.000 159 
1982 268 3.494 76,70 54 1.083 141 7.681 122 
1983 339 2.380 142,44 100 1.058 90 11.756 187 
1984 475 1.540 308,44 218 1.130 39 28.974 462 
1985 565 1.539 367,12 259 1.135 49 23.163 369 
1986 594 1.786 332,59 235 1.208 66 18.303 292 
1987 591 2.009 294,18 207 1.248 136 9.176 146 
1988 577 1.430 403,50 285 1.245 234 5.321 85 
1989 617 1.146 538,39 380 1.256 308 4.078 65 
1990 654 1.306 500,77 353 1.248 184 6.783 108 
1991 647 1.399 462,47 326 1.205 257 4.689 75 
1992 653 1.585 411,99 291 1.235 291 4.244 68 
1993 668 1.560 428,21 302 1.253 229 5.472 87 
1994 693 1.562 443,66 313 1.339 214 6.257 100 
1995 715 1.681 300 1.247 459 43 

----------- -- ._------ ----- '-------- 425,34 2.717 __ 
------ -_. 

PPB: produção nacional de petróleo bruto e correlatos, em milhares de barris por dia 

CIEP: capital investido na Exploração & Produção, em milhões de dólares correntes (fonte: PETROBRAS, Principais Indicadores 96) 

IPACIEP: índice de produtividade absoluto do capital investido na Exploração & Produção, 

em barril/dia de petróleo por cada milhão de dólares investidos no ano correspondente 

IPRCIEP: índice de produtividade relativo do capital investido na Exploração & Produção 

PDP: produção nacional de derivados do petróleo, em milhares de barris por dia 

CIRF: capital investido na Refinação, em milhões de dólares correntes (fonte: PETROBRAS, Principais Indicadores 96) 

IPACIRF: índice de produtividade absoluto do capital investido na Refinação, 

em barril/dia de derivado por cada milhão de dólares investidos no ano correspondente 

IPRCIRF: índice de produtividade relativo do capital investido na Refinação 

--
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A análise comparativa entre a curva de consumo de derivados do petróleo no Brasil e as 

curvas de produção de petróleo bruto e correlatos e de produção de derivados do petróleo 

efetivadas pela PETROBRAS de 1955 a 1995 (Figura 8) aponta para fases evolutivas que 

- interpretadas em conjunto com as curvas de insumos e respectivas curvas de 

produtividades relativas - representam etapas de atuação econômica da estatal, passíveis 

de serem divididas em cinco períodos altamente influenciados por fenômenos 

socioeconômicos relacionados com a ambiência externa à companhia (Figura 9): 

• primeiro período - anterior ao Golpe Militar de março de 1964, caracterizado pela busca 

da auto-suficiência brasileira na refinação de derivados do petróleo (Figura 8) e pelo 

crescimento da empresa via intenso aporte de mão-de-obra (Figura 10); 

• segundo período - março de 1964 a outubro de 1973, quando a derrota de Síria e Egito 

para Israel na Guerra do Vom Kippur desencadeou a primeira crise do petróleo, com a 

boicotagem do fornecimento pelos países árabes (os maiores produtores mundiais de 

óleo) e a quadruplicação de 3 para 12 dólares do preço do barril (159 litros) praticado 

pela Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) - período marcado pelo 

declínio moderado mas constante da força de trabalho da PETROBRAS (Figura 10) e 

pelo modesto desempenho da produtividade da mão-de-obra até 1968 (Figura 11); 

• terceiro período - outubro de 1973 a janeiro de 1979, quando a Revolução Islâmica 

ocorrida no Irã elevou o preço do barril de óleo a quase 40 dólares, anos de excelentes 

faturamentos para PETROBRAS (Figura 12), que estimularam-na a contratar pessoal 

(Figura 10) - causando queda da produtividade da mão-de-obra entre 1974 e 1977 

(Figura 11) - e a realizar investimentos acima de um bilhão de dólares anuais a partir 

de 1975 (Tabela 7): era a época do chamado "milagre brasileiro"; 

• quarto período - 1979 a 1991, a "década perdida", marcada por súbita retração do 

mercado (Figura 8), decréscimo contínuo do índice de produtividade relativo da mão-de

obra total da PETROBRAS (Figura 11) e conseqüente queda drástica do faturamento 

bruto por empregado a partir de 1982 (Figura 13), mas aumento vertiginoso da produção 

nacional de óleo cru e correlatos (Figura 8), graças à descoberta providencial de petróleo 

em abundância na Bacia de Campos, localizada na plataforma continental setentrional 

do Estado do Rio de Janeiro, cuja participação porcentual no total da produção brasileira 

de petróleo elevou-se, em vinte anos, a quase 70% (Figura 14) - este sim, um "milagre 

brasileiro"; 

• quinto período - após 1991, época da retomada do consumo nacional de derivados 

(Figura 8), da recuperação do faturamento e dos investimentos (Figura 12) e do 

surpreendente incremento da produtividade da mão-de-obra (Figura 11), causada pela 

expressiva redução do contingente de empregados da PETROBRAS (Figura 10). 



FIG.8 _ CONSUMO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO NO BRASIL (CDP) versus PRODUÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO E 

CORRELATOS PELA PETROBRAS (PPB) E PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO PELA PETROBRAS (PDP) 

de 1955 a 1995 
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FIG.9 - PERíODOS EVOLUTIVOS DA PETROBRAS 

e suas principais características 

PRIMEIRO PERíODO até 1964 
aumento acentuado da mão-de-obra 

SEGUNDO PERíODO 1964 a 1973 
redução moderada da mão-de-obra 

TERCEIRO PERíODO 1973 a 1979 
aplicação intensiva de capital 

QUARTO PERíODO 1979 a 1991 
desenvolvimento da Bacia de Campos 

QUINTO PERíODO após 1991 
aumento da produtividade da mão-de-obra 
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FIG.10 - MÃO-DE-OBRA TOTAL DA PETROBRAS HOLDING (MOT) 

de 1958 a 1995 
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FIG.11 - PRODUTIVIDADE RELATIVA DA MÃO-DE-OBRA TOTAL DA PETROBRAS HOLDING (IPRMOT) versus 

PRODUTIVIDADE RELATIVA DO CAPITAL INVESTIDO NA PETROBRAS HOLDING (IPRCIP) 

de 1958 a 1995 
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FIG.12 - PETROBRAS: CAPITAL INVESTIDO (CIP) versus FATURAMENTO BRUTO (FBP) 

de 1958 a 1995 
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FIG.13 - PETROBRAS: íNDICE RELATIVO DO CAPITAL INVESTIDO POR EMPREGADO (IRCIPE) versus 

íNDICE RELATIVO DO FATURAMENTO BRUTO POR EMPREGADO (IRFBPE) 

de 1958 a 1995 
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· FIG.14 - PARTICIPAÇÃO PORCENTUAl DO PETRÓlEO DA BACIA DE CAMPOS NO TOTAL DA PRODUÇÃO NACIONAL 

de 1973 a 1996 

70%, 66,4 67,4 

62 
63,6 

8)0/0, 
59,7 59,8 59,6 

50%, 

40%, 

3)0/0, 

2QD/o, 

10:>/0' 

0,4 
2,1 2,6 2,4 

0% ....--
I i 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Fonte: PETROBRAS, Principais Indicadores 97 
0\ 
>-' 



62 

A administração da estatal durante o Regime Militar (1964-1985) caracterizou-se 

pela contínua substituição da força de trabalho por capital investido - política tecnocrática 

de intenso aporte tecnológico em processos, máquinas e equipamentos - a acarretar a 

diminuição moderada do quantitativo de pessoal até ocorrer a primeira crise do petróleo 

(Figura 10), e o aumento espetacular da produtividade da mão-de-obra nos anos 70, à custa 

da baixa produtividade do capital investido (Tabela 10 e Figura 11). 

Ao longo da existência da Petróleo Brasileiro, seu faturamento sempre precedeu a 

aplicação de capital, mostrando que para investir no negócio foi necessário primeiro faturar, 

fenômeno refletido no deslocamento posposto das curvas de investimento em relação às 

curvas de faturamento bruto da holding (Figura 12) e de faturamento bruto por empregado 

(Figura 13). 

A PETROBRAS, após alcançar a auto-suficiência na produção de derivados do 

petróleo em 1973, soube aproveitar com excelentes faturamentos - como os vinte bilhões 

de dólares em 1981 - o mercado demandante dos anos 70. A companhia, porém, parece 

ter sido surpreendida pela crise desencadeada logo em seguida, decorrente do segundo 

choque do petróleo. Ao não acompanhar a brusca restrição ao consumo nacional de 

derivados, a empresa passou a produzir bem mais do que o mercado exigia e talvez tenha 

importado óleo bruto em excesso, ao mesmo tempo em que se via "afogada" pelo petróleo 

proveniente da Bacia de Campos (Figura 8). 

"Entre 1963 e 1966, o Brasil atravessou um período de estagflação [declínio do nível 

de produção e emprego, combinado com uma inflação acelerada] quando o PIB [Produto 

Interno Bruto] chegou a diminuir (1964/65) e a inflação ainda não havia sido dominada. A 

partir de 1981, 6 fenômeno reapareceu com força inusitada, permanecendo até o primeiro 

semestre de 1984. Depois da fase de expansão econômica correspondente ao biênio 

1985/86, a estagflação voltou a caracterizar a economia com índices inflacionários elevados 

e crescimento do PIB inferior a 2% ao ano,,97. 

O cenário conturbado dos anos 80 transtornou a PETROBRAS que, mesmo 

faturando menos, precisou manter pesados investimentos na prospecção da Bacia de 

Campos, além de continuar contratando pessoal para enfrentar o desafio de aumentar sua 

produção de óleo cru que, em 1980, correspondia a somente 17% do consumo de derivados 

do petróleo no Brasil. Felizmente para o país, a descoberta da Bacia de Campos - sua 

maior província petrolífera - elevou a produção brasileira de óleo bruto e correlatos para 

52% do consumo de derivados em 1996 (Tabela 4), progresso que, em quinze anos, 

triplicou a produtividade da mão-de-obra e do capital investido na Exploração & Produção 

(Figura 15). 

97 SANDRONI, 1989, p.113 



FIG.15 - PETROBRAS: PRODUTIVIDADE RELATIVA DA MÃO-DE-OBRA TOTAL (IPRMOT), DA MÃO-DE-OBRA EM EXPLORAÇÃO 

& PRODUÇÃO (IPRMOEP) E DA MÃO-DE-OBRA NA REFINAÇÃO (IPRMORF) versus PRODUTIVIDADE RELATIVA DO 

CAPITAL INVESTIDO NA HOLDING (IPRCIP), DO CAPITAL INVESTIDO EM EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO (IPRCIEP) E 

DO CAPITAL INVESTIDO NA REFINAÇÃO (IPRCIRF), de 1980 a 1995 
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Tal sucesso exploratório, no entanto, não elevou a produtividade da holding, 

prejudicada pelos modestos índices de produtividade mantidos pela Refinação. Deveras, o 

anômalo desempenho positivo entre 1983 e 1987 do índice de produtividade relativo do 

capital investido na Refinação deveu-se ao baixíssimos investimentos em refino efetuados 

no citado período pela PETROBRAS, preocupada em aplicar o máximo de recursos na 

prospecção de petróleo (Tabela 14 e Figura 15). 

Assim, enquanto o consumo brasileiro de derivados experimentava a dura recessão 

econômica dos anos 80, que fez reduzir a produção nacional de derivados - muito 

dependente do mercado doméstico -, diminuindo conseqüentemente a produtividade da 

Refinação, a pujante produção de petróleo na Bacia de Campos, com sua elevada 

produtividade, enfim situava a PETROBRAS como importante companhia no cenário 

petrolífero mundial. 

Mas um susto acometeu a empresa em 1988: naquele ano, a produção média de 

petróleo caiu 14.000 barris/dia e a de derivados 3.000 barris/dia. Tudo por causa de uma 

greve de petroleiros reivindicando melhores salários, ocorrida em novembro de 1988. No 

dia 16 daquele mês, os grevistas do então Departamento de Exploração - o mais atingido 

pela paralisação das atividades - receberam em suas residências o seguinte telegrama, 

assinado pelo superintendente do DEPEX, o geólogo Milton Romeu Franke: 

"Neste sexto dia de greve, a situação se agravou. Nosso presidente permanece em 

Brasília para entendimentos com o governo. A direção da companhia continua procurando o 

caminho da negociação. Estamos antevendo, entretanto, a inviabilização deste caminho, a 

curto prazo. Os superintendentes e chefes de serviços, em reunião levada a efeito esta 

manhã, concluíram ser o retorno ao trabalho a única solução vislumbrada. Preocupados, 

sentimo-nos na obrigação de reiterar nosso apelo de retorno imediato ao trabalho. Somente 

assim poderemos evitar conseqüências a todos indesejáveis,,98. 

A preocupação de Milton Franke era justificável vista pelo ângulo da produção: ''vale 

registrar que as greves [dos empregados da PETROBRAS] têm sido uma ameaça muito 

mais forte e freqüente [ao abastecimento nacional] do que os boicotes internacionais"99. 

Entretanto, passados dez anos do episódio, observa-se que, por causa da redução no 

quadro de pessoal da companhia de 667 funcionários - resultante da absorção de mais 

125 empregados pela Exploração & Produção, mais 93 pelo Transporte e mais 6 pelo 

Centro de Pesquisas, menos a saída de 150 empregados da Refinação, de 22 da 

Comercialização e de 719 dos Serviços e Escritórios (ver Tabela 6) - a produtividade da 

mão-de-obra total da PETROBRAS holding manteve-se estável (Tabela 11), da mesma 

forma que a produtividade da mão-de-obra empregada no refino (Tabela 13). Apenas a 

98 arquivo pessoal 
99 FRANKE, 1993, p.1 00 
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produtividade da mão-de-obra exclusiva da Exploração & Produção sofreu um suave 

decréscimo (ver Figura 15). Pelo ângulo da produtividade, portanto, a greve de novembro 

de 1988 não causou dano substancial à estatal. 

Objetivo do presente trabalho, o acompanhamento dos índices de produtividade 

possibilita a interpretação conjunta dos desempenhos dos produtos e seus insumos ao 

longo do tempo, permitindo sublimar a visão integrada da evolução do negócio avaliado. 

3.3 - Capacidade Empregadora da PETROBRAS 

A capacidade empregadora de uma empresa ou instituição representa a quantidade de 

trabalhadores que a organização açambarca na sociedade por meio de salário e benefícios. 

Quanto melhor a empresa e maior a remuneração por ela proporcionada, mais qualitativa 

será a sua capacidade empregadora. No caso da Petróleo Brasileiro S.A., suas práticas de 

contratação de pessoal variaram no decorrer dos anos em função de eventos de origem 

externa à empresa, correlacionáveis aos cinco períodos evolutivos descritos anteriormente. 

Assim, até 1964 ocorreu uma fase de elevada contratação de mão-de-obra, 

associada ao modelo vigente na época do Estado empreendedor-empregador, 

caracterizando uma estratégia negentrópica cujo objetivo era alcançar a auto-suficiência 

brasileira na refinação de derivados do petróleo. De fato, considerando o período entre 

1959 e 1996, o ano de 1962 destacou-se como o de maior variação porcentual (21,47%) da 

capacidade empregadora da PETROBRAS em relação ao ano anterior (Tabela 5). 

De 1964 'a 1973, o contingente de pessoal foi sendo reduzido pouco a pouco - em 

provável obedecimento à política de "expurgos" perpetrada pelo Regime Militar, aliada à 

necessidade tecnocrática de fazer crescer a produtividade, com maior produção de 

derivados e menor força de trabalho. Em 1974, aconteceu o segundo pico máximo de 

contratação de pessoal: 17,17% (Tabela 5), variação relativa a 1973 - ano da primeira crise 

do petróleo, fenômeno internacional que obrigou a companhia a lançar-se na exploração da 

plataforma continental brasileira e a contratar mais pessoal. 

Entre 1979, quando houve a segunda crise do petróleo, e 1989, a PETROBRAS 

sustentou um crescimento moderado da força de trabalho para então, a partir de 1990, 

passar a reduzir sem trégua o seu número de empregados (Figuras 10 e 16) - por 

influência da política governamental de desestatização - prática que determinou o 

conseqüente aumento da produtividade da mão-de-obra da estatal (Figura 11). 

A Tabela 15 mostra a capacidade empregadora da PETROBRAS em relação à 

população brasileira contabilizada nos anos em que se procederam censos demográficos no 

país. Após o ápice de 1980, a empresa vem apresentando níveis relativos de contratação 
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TAB.15 - CAPACIDADE EMPREGADORA DA PETROBRAS 

ANO POPULAçÃO· 
BRASILEIRA 

1960 70.191.370 

1970 93.139.037 

1980 119.002.706 

1991 146.825.475 

• Fonte: IBGE 

•• Fonte: PETROBRAS 

.** CAPACIDADE EMPREGADORA = 

POPULAçÃO- CAPACIDADE --
PETROBRAS 

21.653 

34.058 

48.226 

53.857 

POPULAçÃO PETROBRAS 

POPULAçÃO BRASILEIRA 

EMPREGADORA 

30,85 

36,57 

40,53 

36,68 
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de pessoal com tendência a se situarem em patamares inferiores aos registrados em 1960. 

Porquanto, se no ano 2000 a população brasileira superar a casa dos 165 milhões de 

criaturas e a PETROBRAS contar menos de 40.000 funcionários, sua capacidade 

empregadora ficará, passados quarenta anos, mais de 20% menor, configurando o cenário 

de retirada do Estado do papel de empreendedor-empregador. 

3.4 - Configuração do Novo Cenário 

Como visto, a PETROBRAS estabeleceu-se de acordo com uma série de premissas 

básicas, a compor o seu paradigma existencial: 

• executora do monopólio estatal por meio de uma gestão centralizada e de uma estrutura 

fortemente hierarquizada; 

• supridora do mercado nacional de derivados do petróleo; 

• supressora de importações; 

• incumbida de descobrir jazidas de petróleo no Brasil; 

• praticante de uma política de atração e valorização da mão-de-obra; e 

• símbolo brasileiro máximo do denominado capitalismo de Estado - resposta dos países 

não-desenvolvidos, de mercado pobre, aos desafios capitalistas, na forma de forte 

participação do Estado, cujas empresas, para garantir a sobrevivência, passam a gozar 

de privilégios protecionistas, como monopólios, isenção de impostos, maiores benefícios 

para seus empregados e contato direto com o governo. 

Deveras, a preocupação com o mercado nacional e com a substituição das 

importações estava presente em 1963 - "[ ... ] a economia de divisas no exercício 

representou cifra da ordem de 16% do valor de nossas importações, exclusive óleo bruto e 

derivados, o que põe em relevo a contribuição da indústria petrolífera do País, através da 

PETROBRÁS, à economia nacional,,10o - e na mensagem presidencial do marechal 

Humberto de Alencar Castello Branco, em 1965: "[ ... ] procurar obter todo o suprimento de 

petróleo que o nosso desenvolvimento exija, através de forte apoio à expansão da indústria 

nacional de petróleo, para manter pelo menos estável, em valor absoluto, o dispêndio 

cambial com a compra externa desse combustível,,101, missão coordenada de forma 

centralizada: "em 1966, apresenta-se como tarefa de destaque a implantação do Serviço de 

Planejamento, com atribuições normativas em relação à formulação da política econômica 

100 PETROBRAS, Relatório 1963, p.6 
101 PETROBRAS, Relatório 1965, p.9 
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da PETROBRÁS, de modo que os seus programas de trabalho apresentem consistência 

interdepartamental,,1 02. 

A partir de 1990, a participação do Estado na economia brasileira vem diminuindo 

gradativamente, reflexo do predomínio mundial da ideologia liberal-globalizante neste fim de 

século. Instituições estatais têm sido extintas ou privatizadas e a reforma do Estado 

representa um item fundamental no programa de governo de Fernando Henrique Cardoso, 

eleito presidente da República em outubro de 1994. Para ele, "as parcerias com o setor 

privado são parte importante do novo modelo de financiamento do desenvolvimento". "Os 

recursos orçamentários serão destinados prioritariamente ao atendimento das questões 

sociais. Na redefinição do papel do Estado, caberá ao setor privado uma presença 

significativa, sobretudo nos investimentos em infra-estrutura,,103. 

"O papel do Estado como produtor de bens e serviços será mantido nas áreas 

estratégicas, onde deverá ter a capacidade de produzir com eficiência, qualidade e preços 

competitivos. Para tanto, serão promovidas mudanças significativas no modelo de 

administração das empresas estatais, em especial com o uso de contratos de gestão. Este 

será o modelo predominante em alguns setores, como o petróleo e alguns segmentos de 

telecomunicações. Nestes casos, a parceria será estabelecida por meio da associação 

entre o setor público e o setor privado. Em outros casos, a participação do setor privado no 

investimento em infra-estrutura será feita pela privatização,,104. Acatando Fernando 

Henrique, o Senado aprovaria, em 16 de julho de 1997, o fim do monopólio estatal sobre o 

petróleo brasileiro 105. 

O cenário ambiental condiciona as características do perfil profissional adequado à 

necessidade do empreendimento. O estímulo de um pugilista difere do de um tenista tanto 

quanto um ringue desassemelha-se de uma quadra. Saber andar de camelo torna-se tão 

desnecessário para um ribeirinho da Amazônia quanto pescar de canoa a um tuaregue do 

Saara. 

A sondagem efetuada neste trabalho com doze gerentes da PETROBRAS intentou 

configurar possibilidades futuras de atuação da companhia sob o novo cenário da paulatina 

retirada do Estado do processo produtivo. Dos gerentes entrevistados, de junho a agosto de 

1997, cinco pertencem à área de Exploração de petróleo, quatro encontram-se no Serviço 

de Recursos Humanos, dois trabalham na área de Abastecimento de derivados do petróleo 

e um exerce suas funções no Centro de Pesquisas. Neste grupo, há três superintendentes, 

um gerente geral e oito gerentes de atividade ou chefes de divisão, todos lotados no Rio de 

Janeiro, compondo três níveis hierárquicos abaixo da diretoria da empresa. Tais gerentes 

102 PETROBRAS, Relatório 1966, p.58 
103 CARDOSO, 1994, p.201 
104 CARDOSO, 1994, p.202 
105 AEPET, 1997, p.1 
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responderam individualmente ao questionário do Anexo 7, na presença do autor, que 

agradece a colaboração e a gentileza demonstradas pelos dirigentes consultados. 

De acordo com os depoimentos obtidos, a expectativa gerencial predominante frente 

à desestatização é a de que esta política pública traga maior liberdade de gestão 

empresarial, condição considerada essencial ao bom desempenho administrativo em 

ambiente competitivo. Para sete dos doze entrevistados, a empresa ainda manterá um forte 

controle do setor a curto prazo, mesmo com a efetivação pelo governo federal da agência 

nacional de petróleo sobreposta à PETROBRAS. Fato relevante, metade dos chefes 

consultados pelo autor já admite a hipótese da estatal vir a ser privatizada a longo prazo. E 

nenhum deles crê no retorno a formas rígidas de controle por parte do Estado (Figura 17). 

3.5 - Dimensionamento Quantitativo e Qualitativo 

Dimensionamento da Força de Trabalho é a especificação quantitativa e qualitativa do 

pessoal a ser empregado na realização de determinada atividade, ou seja, refere-se à 

definição do número de trabalhadores e das qualificações profissionais que estes precisam 

deter para tornar possível a consecução da tarefa prescrita, empreendida sob a influência da 

circunstância inerente ao ambiente externo. 

Durante os primeiros quinze anos de existência da PETROBRAS, seus relatórios 

anuais de atividades enfatizaram, no item referente a Recursos Humanos, a estrutura da 

Administração de Pessoal, os programas de treinamento no Brasil e no Exterior, os 

convênios com· instituições de ensino e os planos de benefícios corporativos, sem citar 

dados sobre a quantidade da força de trabalho e respectiva distribuição por atividade ou 

órgão de lotação. Em 1962, por exemplo, ano em que - de 1959 a 1996 - ocorreu o 

maior acréscimo de pessoal em relação ao ano anterior, não houve qualquer menção ao 

grande aporte de mão-de-obra em nenhum dos dois relatórios de atividades produzidos pela 

empresa. 

A partir de 1969, a companhia passou a informar em seus relatórios anuais o número 

total de empregados contratados sem, no entanto, especificar a sua distribuição. Foi 

somente em 1993 - quarenta anos após ter sido criada - que a PETROBRAS incluiu em 

seu relatório a evolução quantitativa da força de trabalho no período de 1982 a 1993 e sua 

distribuição por órgãos de lotação, comparando o número de funcionários com a curva de 

produção de petróleo 106, no intuito de ilustrar o aumento da produtividade da mão-de-obra 

decorrente da maior produção versus contingente decrescente de pessoal. 

106 PETROBRAS, Relatório 1993, p.18 



FIG.17 - CONFIGURAÇÃO DE POSSíVEIS CENÁRIOS VINDOUROS DE ATUAÇÃO 

DA PETROBRAS, em freqüência de hipóteses mencionadas pelos doze 

gerentes entrevistados 
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RE - retomo à estatização 

PF - pouca flexibilização, sob o controle da cia. (curto prazo) 

MF - muita flexibilização, fora do controle da cia. (curto, médio e longo prazo) 

PR - privatização (longo prazo) 
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Pois assim vem discursando a empresa: '1endo em vista a expressiva redução de 

pessoal, paralelamente à grande ampliação das reservas e da produção de óleo e gás 

natural e do aumento da complexidade do refino, pode-se constatar que ocorreu, no 

período, expressivo ganho de produtividade,,107. Todavia, de 1980 (ano-base) a 1995 -

conforme constatado na pesquisa aqui procedida -, apenas a área de Exploração & 

Produção experimentou um incremento significativo nas suas produtividades relativas da 

mão-de-obra e do capital investido na atividade, mantendo-se estáveis as produtividades 

relativas da mão-de-obra da Refinação e da PETROBRAS holdíng enquanto decresciam 

ambas produtividades relativas do capital investido (ver Figura 15). 

Os gerentes participantes da pesquisa, diante do cenário resultante da globalização 

e da desestatização, acreditam no surgimento de novos critérios de dimensionamento 

quantitativo e qualitativo da força de trabalho da PETROBRAS (Figura 18). Todos 

afirmaram que a companhia demandará uma quantidade menor de mão-de-obra total, 

embora a maioria acredite no aumento do número de especialistas e generalistas, em 

detrimento das chefias e daqueles cargos de apoio passíveis de ampla automação, 

informatização ou terceirização, ocupados por técnicos de nível médio, por funcionários 

estritamente burocráticos ou por profissionais de suporte à informática. A extinção de níveis 

inferiores de gerência, por achatamento da pirâmide hierárquica, resultará em menor 

número de chefes, cujas funções de organização e planejamento seriam assumidas por um 

maior número de profissionais polivalentes - os generalistas. Outra categoria funcional a 

ser valorizada no novo cenário é a do especialista versátil, capaz de atuar com desenvoltura 

e conhecimento do negócio nas denominadas competências essenciais do core busíness da 

companhia. A Figura 19 lista algumas qualificações pessoais que, segundo os dirigentes 

consultados, teriam a respectiva valorização modificada em função das novas necessidades 

da PETROBRAS, sob o espectro da globalização e da desestatização. 

Hamel & Prahalad empregam a expressão competência essencial para "descrever as 

capacidades subjacentes à liderança em uma gama de produtos ou serviços". A dupla de 

professores-consultores argumenta que "um desafio fundamental na competição pelo futuro 

é o desenvolvimento de competências que abram as portas para as oportunidades do 

amanhã, bem como a descoberta de novas aplicações para as competências atuais,,108. 

107 PETROBRAS/SERPLAN, 1995, p.162 
108 HAMEL & PRAHALAD, 1995, p.227 



FIG.18 -TENDÊNCIA DO DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO NA PETROBRAS POR 

CATEGORIA PROFISSIONAL, em freqüência de alternativas escolhidas pelos 
doze gerentes entrevistados 
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+GR: mais gerentes -GR: menos gerentes 
+EP: mais especialistas -EP: menos especialistas 
+GN: mais generalistas -GN: menos generalistas 
+PA: mais pessoal de apoio -PA: menos pessoal de apoio 
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FIG.19 - DIMENSIONAMENTO QUALITATIVO NA PETROBRAS: 

PERFIL DO EMPREGADO VALORIZADO 

(consolidação dos depoimentos dos doze gerentes entrevistados) 

NO MOMENTO NO CENÁRIO PREVISTO 

O pessoal da informática O pessoal da atividade-fim 

O profissional eficiente e comprometido com O profissional multifunciona/: eficaz, 

os resultados competitivo, flexível e adaptável 

O superespecialista O generalista negociador 

O gerente O gerente 

O pessoal da área técnica O pessoal das áreas de contato comercial 

O especialista O especialista com visão econômica e 

estratégica 

O generalista "bombeiro" O especialista versátil 
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Segundo os autores, "as competências essenciais são as portas para as oportunidades 

futuras .. 109 e "a competição pela liderança em competências normalmente antecede a 

competição pela liderança em produtos .. 11o. "Há várias razões para considerar a competição 

pela competência como uma competição entre empresas"111 e para afirmar que "a 

competitividade não é a herança da empresa, mas suas competências .. 112
• 

"A perspectiva da competência essencial não é natural na maioria das empresas. 

Normalmente, a noção mais básica de identidade corporativa é desenvolvida em torno de 

entidades concentradas no mercado, chamadas freqüentemente de unidades estratégicas 

de negócios, e não em torno de competências essenciais. Embora seja apropriado 

concentrar a organização no seu produto final, esse foco precisa ser suplementado por um 

foco igualmente claro nas competências essenciais. Uma empresa deve ser vista não 

apenas como um portfólio de produtos ou serviços, mas também como um portfófio de 

competências,,113. 

"Para que a perspectiva das competências essenciais crie raízes dentro de uma 

organização, toda a equipe de gerência precisa compreender detalhadamente e participar 

das cinco tarefas fundamentais da administração das competências: (1) identificar as 

competências essenciais existentes; (2) definir uma agenda de aquisição de competências 

essenciais; (3) desenvolver as competências essenciais; (4) distribuir as competências 

essenciais e (5) proteger e defender a liderança das competências essenciais"114. 

Atentos a esta demanda estratégica, onze entre os doze gerentes consultados 

manifestaram-se a favor da maior alocação de especialistas versáteis nas competências 

essenciais da companhia, desenvolvidas principalmente nos seus centros de excelência. 

Os chefes entrevistados pelo autor também vincularam o regime empregatício dos 

profissionais à posição por estes ocupada em relação às competências essenciais inerentes 

às atividades-fim da PETROBRAS. No cenário da desestatização, o vínculo empregatício 

deve permanecer integral para quem estiver desempenhando tarefas relacionadas aos 

negócios precípuos da empresa e seus acompanhamentos. Por outro lado, atividades de 

apoio e de transporte marítimo podem vir a ser regidas por contratos de dedicação 

temporária ou por contratos de terceirização (Figura 20). Um dos participantes estimou, 

para um futuro próximo, que 60% da mão-de-obra total efetivada pela companhia será 

constituída por empregados em regime integral, 20% por pessoal com vínculo temporário e 

outros 20% por terceirizados sem relação empregatícia direta. 

109 HAMEL & PRAHALAO, 1995, p.228 
110 HAMEL & PRAHALAO, 1995, p.231 
111 HAMEL & PRAHALAO, 1995, p.232 
112 HAMEL & PRAHALAO, 1995, p.243 
113 HAMEL & PRAHALAO, 1995. p.257 
114 HAMEL & PRAHALAO, 1995, p.261 



FIG.20 - TENDÊNCIA DO VíNCULO EMPREGATíCIO PREDOMINANTE NOS 

CENÁRIOS PREVISTOS PARA A PETROBRAS,em freqüência de hipóteses 

mencionadas pelos doze gerentes entrevistados 
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VEI - vínculo empregatício integral concentrado na atividade-fim 

VET - vínculo empregatício temporário predominante nas áreas de apoio 

VEP - vínculo empregatício perpassado via terceirização do apoio 
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Para o advogado Jerônimo Souto Leiria, "algumas empresas, principalmente grandes 

indústrias, já descobriram as vantagens de adotar a contratação de terceiros". "Na verdade 

[ ... ], não há qualquer magia na terceirização. Seu princípio é até de uma singeleza 

desconcertante, mas o caminho é este: tudo o que não constitui atividade essencial de um 

negócio pode ser confiado a terceiros". "O resultado do enxugamento da mão-de-obra, que 

não significa [necessariamente] o aumento de desemprego na comunidade, fica logo visível 

com a simplificação administrativa, a economia de recursos, o investimento na 

especialização e, como resultado final, aumento da produtividade e até mesmo uma 

qualidade superior no produto,,115. 

Porém, há divergências quanto ao movimento de terceirização. Embora a maioria 

dos entrevistados aposte na expansão do modelo de contratação indireta, alguns crêem no 

seu abrandamento, devido à necessidade de redução global dos custos operacionais e em 

virtude do avanço sobre as tarefas passíveis de terceirização daqueles empregados 

vinculados que procuram uma maior empregabilidade dentro da própria companhia. Seriam 

exemplos desta tendência os profissionais polivalentes que conquistam espaço na área da 

informática, diminuindo o atendimento terceirizado, e os docentes dos programas internos 

de qualidade e de treinamento técnico-gerencial, que substituem professores e consultores 

externos. 

3.6 - Tecnologia e Centros de Excelência 

Centros de Excelência são pólos de elevado conhecimento científico ou tecnológico, onde 

atuam profissionais altamente capacitados, com potencial para: 

• merecer vultosos investimentos em pesquisas (cerca de US$ 200 milhões anuais no caso 

da PETROBRAS116); 

• atrair empresas e universidades interessadas em participar de parcerias; 

• exercer papel estratégico no desenvolvimento de competências essenciais; e 

• favorecer o marketing das instituições participantes. 

"Ao adotar a idéia dos Centros de Excelência, em articulação com órgãos 

governamentais, universidades e empresas, a Petrobras quer se preparar para desenvolver 

as tecnologias de que precisará no futuro, garantindo sua competitividade no setor 

petrolífero"117. 

115 LEI RIA, 1993, p.21 
116 PETROBRAS/SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, 1997, p.1 
117 PETROBRAS/SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, 1997, p.2 
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"O Projeto Centros de Excelência [da PETROBRAS] baseia-se numa rede que 

incorpora conhecimentos, recursos, instalações, marketíng, e se liga aos projetos de ciência 

e tecnologia do governo federal. Há, para cada projeto, a definição de uma ou várias 

universidades-âncora, que têm o papel de completar ou suprir as pesquisas necessárias, 

[instituir] cursos de graduação e pós-graduação, e [estabelecer] sub-redes de pesquisa. 

Com empresas privadas ou estatais, há ligação para o desenvolvimento de novos produtos, 

processos, equipamentos e softwares, e para ação conjunta no mercado. Neste sentido, 

qualquer empresa nacional é um laboratório que pode viabilizar o desenvolvimento de 

tecnologias aplicáveis a seu negócio, valorizando seus produtos, processos e serviços. Já a 

interação com o governo federal é estabelecida por meio de projetos na área de ciência e 

tecnologia, e ainda em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais. Com isso, 

resulta a interligação dos vários projetos de desenvolvimento tecnológico do País numa 

malha única, otimizando recursos e viabilizando a ligação universidade-indústria. É 

fundamental a ligação com o ambiente externo, por meio da comercialização de tecnologia e 

produtos de alto valor agregado, de softwares, de consultorias, prestação de serviços e a 

busca de parcerias,,118. 

"Diversos projetos da Petrobras já se situam [em tal] patamar de supremacia 

tecnológica, constituindo áreas de excelência reconhecidas internacionalmente e que vêm 

proporcionando ganhos financeiros, de marketíng e de prestígio empresarial. Do sucesso 

tecnológico mais recente - exploração e produção de petróleo em águas profundas - a 

tecnologias mais antigas, mas até hoje não superadas - como a extração de óleo do 

[folhelho betuminoso] -, a amplitude do conhecimento desenvolvido pela Petrobras atinge 

outras áreas abrangentes que envolvem várias disciplinas, como a recuperação avançada 

de petróleo e o refino de petróleos pesados, e setores específicos, como geoquímica, 

automação e controle de processos, catálise, craqueamento de cargas pesadas, logística, 

ensino a distância e planejamento. Assim, a Petrobras tornou-se uma empresa orientada 

para a tecnologia e para a integração com todos os segmentos da sociedade,,119. 

Embora o discurso oficial da estatal estimule a idéia da existência e progresso dos 

centros de excelência, as conseqüências do programa de desestatização do governo federal 

sobre a sobrevivência dos referidos pólos tecnológicos são vistas com apreensão pela 

maioria dos gerentes da PETROBRAS consultados pelo autor: cinco mostraram-se 

pessimistas, três ficaram em dúvida sobre determinadas situações e apenas quatro 

manifestaram-se de modo favorável quanto ao futuro dos centros de excelência da 

companhia (Figura 21). As opiniões dos doze dirigentes entrevistados a respeito do impacto 

118 PETROBRAS/SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. 1997. p.3 
119 PETROBRAS/SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. 1997. p.4 



FIG.21 - OPINIÃO DOS DOZE GERENTES ENTREVISTADOS A RESPEITO DO 

IMPACTO DA POlÍTICA PÚBLICA DE DESESTATIZAÇÃO SOBRE A 

SOBREVIVÊNCIA DOS CENTROS DE EXCELÊNCIA DA PETROBRAS 
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da política pública de desestatizacão sobre a sobrevivência dos centros de excelência da 

PETROBRAS encontram-se listadas a seguir: 

• haverá desaceleração de investimentos e metas; 

• acarretará investimentos mais focalizados, vantagem competitiva flutuante (ora com a 

companhia, ora com o parceiro, ora com o domínio público), e alta rotatividade dos 

especialistas; 

• novo cenário requer regulamentação mais liberal e política de remuneração capaz de 

reter os profissionais competentes; 

• o modelo atual poderá mudar para núcleos de excelência menores e mais flexíveis, 

dependendo da visão gerencial em relação à política de desenvolvimento da pesquisa; 

• haverá pouca mudança, pois onde a companhia é competente não existe ameaça 

externa, e interessa aos parceiros preservar tais competências a serem compartilhadas; 

• impulsionará os centros de excelência ao abrir novas oportunidades internas e externas, 

transformando-os em agentes de marketing num ambiente competitivo; 

• de forma prejudicial, porque ficará mais barato comprar que desenvolver; 

• melhorará, porque as parcerias serão intermediadas pelos centros de excelência, que se 

espalharão em vários núcleos de diversas competências; 

• ocorrerá fuga de profissionais altamente qualificados devido à remuneração deficiente 

proporcionada pela companhia que, ou treina muitos para perder alguns (talvez os 

melhores) em função do mercado, ou estabelece um regime de remuneração variável 

capaz de premiar os mais competentes; 

• dificultará, porque a competição aumentará, o mercado estabelecerá as prioridades e as 

características dos novos projetos, que deverão ser acelerados e contarão com menor 

tempo de maturação; 

• dependerá do grau de flexibilidade permitido pelo governo: se for alto será bom; se for 

baixo, a remuneração deficiente causará a saída do pessoal de alto nível; 

• os centros de excelência serão consolidados, com a fixação dos especialistas versáteis 

por meio de bônus de permanência - variáveis, flexíveis, temporários em função das 

necessidades da companhia e da disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho 

- cuja adoção, se permitida pelo governo, ferirá a cultura atual de socialização do 

salário, política prejudicial ao desempenho da empresa. 

Quanto aos reflexos do impacto da automação industrial na PETROBRAS, pesquisa 

realizada pelo administrador Eraldy Kennedy de Sousa Chagas revelou que, embora seja 

complicado quantificar o ganho financeiro que a implantação de uma nova tecnologia 

proporciona, os efeitos do aporte tecnológico têm sido apontados como benéficos para a 

organização. "Este resultado foi confirmado em uma das entrevistas de campo: [a 
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introdução na PETROBRAS de] automação na área do refino representou um ganho direto 

de vinte centavos de dólar por barril refinado. Dados da pesquisa de campo revelaram 

também que a automação ampliou a confiabilidade nos sistemas, possibilitando trabalhar 

mais próximo dos limites operacionais, favorecendo o aumento da produtividade das plantas 

industriais e criando condições para a produção de outros tipos de produtos (flexibilidade na 

produção), assim como uma melhoria na qualidade dos produtos,,12o. 

Por outro lado, a respeito do impacto da automação industrial sobre a força de 

trabalho da PETROBRAS, o resultado da citada pesquisa considerou ''fraca a atuação da 

área de Recursos Humanos, que poderia ter tornado mais confortável para o trabalhador a 

implantação das novas tecnologias, seja através do estímulo a um maior envolvimento nas 

discussões das questões técnicas e sociais, seja através da divulgação e orientação das 

qualificações necessárias para o trabalhador exercer novas funções,,121. 

120 CHAGAS, 1997, p.77 
121 CHAGAS, 1997, p.77 
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CONCLUSÃO 

A presente dissertação pretendeu demonstrar como evoluem os índices de produtividade da 

mão-de-obra e do capital investido na PETROBRAS e que vínculo mantêm com o 

dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho da estatal. 

O conceito de produtividade - razão entre o produto do trabalho e os insumos 

utilizados na consecução da tarefa em um determinado período de tempo - está 

relacionado ao próprio progresso material da humanidade, cujos membros vêm se 

multiplicando e se desenvolvendo no decorrer dos séculos, produzindo cada vez mais e 

melhor com menor esforço físico. 

O aumento da produtividade da sociedade propicia a ampliação da oferta de 

alimentos, permite a redução da jornada de trabalho, estimula a aprendizagem e o lazer, 

estabelece condições favoráveis para a longevidade e para a concentração humana em 

centros urbanos, mas é - junto com a saturação dos mercados e o exagerado crescimento 

demográfico - responsável pelo desemprego estrutural. 

Nas organizações, o aumento da produtividade alicerça-se na transferência de 

informação e tecnologia, via capital investido, para a força de trabalho. Tal contingente de 

mão-de-obra tende a diminuir após alcançar um pico máximo de expansão numérica, e a 

aperfeiçoar a competência do conhecimento detido, de forma que o dimensionamento ideal 

da força de trabalho é aquele que combina o menor quantitativo possível de pessoal com a 

necessidade de absorção máxima de know-how, onde cada indivíduo detém, por menor que 

seja, algum tipo 'de conhecimento passível de ser bem remunerado, ou não, pela sociedade 

- barganha a condicionar o mercado de trabalho e a vida das pessoas. Assim, para 

aumentar a produtividade da mão-de-obra, não basta cortar pessoal; é preciso injetar 

informação e tecnologia na força de trabalho, penalizando deste modo a produtividade do 

capital investido. A produtividade só se torna efetiva quando seus frutos são distribuídos de 

maneira acordada entre os membros participantes do sistema produtivo. 

As curvas de produtividade são capazes de ilustrar o desempenho das organizações 

ao longo do tempo. No caso da PETROBRAS, o autor identificou cinco períodos evolutivos 

desde o início de suas atividades em maio de 1954, fases muito influenciadas por fatores 

externos à estatal - que depende de petróleo importado e de políticas governamentais -, 

etapas capazes de serem caracterizadas como a seguir: 

• até 1964 - aumento acentuado da mão-de-obra; 

• 1964 a 1973 - redução moderada da mão-de-obra; 

• 1973 a 1979 - aplicação intensiva de capital; 
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• 1979 a 1991 - desenvolvimento da Bacia de Campos; 

• após 1991 - aumento da produtividade da mão-de-obra. 

De 1980 a 1995, a PETROBRAS viu triplicar as produtividades relativas - tanto da 

mão-de-obra quanto do capital investido - da sua área de Exploração & Produção. Porém, 

mesmo tendo aumentado sua produção de óleo bruto e correlatos (exceto gás natural) de 

188.000 barris/dia em 1980 para 715.000 barris/dia em 1995, a PETROBRAS holding não 

conseguiu neste período elevar de forma significativa a produtividade relativa da sua mão

de-obra total, e tem perdido produtividade no capital investido, aplicado principalmente na 

transferência de recursos para a força de trabalho via aporte de tecnologia e capacitação. 

Tal modesto desempenho da holding decorre do fato de que o produto final da 

PETROBRAS - o derivado do petróleo consumido pelo povo brasileiro - tem sua 

capacidade de refinação limitada pelo acanhado mercado doméstico, cujo abastecimento é 

a tarefa precípua da estatal. Ao contrário, a área de Exploração & Produção possui muito 

terreno para avançar, poiS em 1996 produziu o equivalente a somente 52% do consumo 

nacional de derivados. 

Por conseguinte, enquanto o setor upstream da companhia encontra-se numa 

posição confortável por ter triplicado a sua produtividade em quinze anos, o mesmo não 

ocorre com a Refinação que, dependente do consumo doméstico de derivados do petróleo, 

necessita, para aumentar sua produtividade: (1) automatizar ao máximo seus fluxos 

contínuos de processamento e (2), quando adequado, terceirizar as operações de 

manutenção - práticas delicadas por conduzirem à redução de pessoal interno. Os ganhos 

de produtividade no refino elevarão a produtividade da holding que - se investir na 

comercialização' do gás natural, ampliando a oferta de produtos, e continuar reduzindo o 

contingente de mão-de-obra - poderá atingir patamares superiores de produtividade. 

Para detectar possibilidades futuras de dimensionamento quantitativo e qualitativo da 

força de trabalho da PETROBRAS, foram efetuadas pelo autor entrevistas com doze 

gerentes da empresa, os quais apontaram as seguintes tendências: 

• menor quantidade total de mão-de-obra empregada; 

• redução dos cargos de chefia e dos quadros de apoio, inclusive à informática; 

• maior número de especialistas versáteis, concentrados nas atividades-fim da companhia; 

• maior número de generalistas, que assimilariam as funções de organização e 

planejamento das chefias, deixando-as livres para atuar nas negociações corporativas, e 

no controle e direção da empresa; e 

• flexibilização crescente, chegando até mesmo a uma possível privatização a longo prazo 

da maior estatal brasileira, de acordo com a opinião de metade dos entrevistados. 
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De modo genérico, pode-se afirmar que a capacidade empregadora da 

PETROBRAS (seu número de funcionários versus população brasileira) tende a diminuir em 

pelo menos 20% da capacidade empregadora existente há quarenta anos, na fase inicial da 

companhia. Atualmente, em cada cinco petroleiros, apenas um possui função de nível 

superior (profissional passível de evasão por melhor remuneração), dois são de nível médio 

lotados em áreas relacionadas a atividades-fim (de difícil evasão caso não haja concorrência 

externa acirrada naqueles setores), e os dois petroleiros restantes ocupam cargos de nível 

médio ameaçados ou por automação industrial ou por terceirização da tarefa. 

A redução a partir de 1990 do contingente de pessoal da estatal foi precedida pela 

diminuição da taxa de expansão numérica de seus funcionários, fenômeno que vem 

acontecendo desde os anos 80 e já causou o desaparecimento de um "exército" de 

motoristas, mecânicos, secretárias, datilógrafas, desenhistas, auxiliares de escritório, 

auxiliares técnicos, ascensoristas, capatazes, cozinheiros, copeiras, seguranças, serventes, 

zeladores, e outras atividades de apoio extintas na empresa ou por choque tecnológico ou 

pela terceirização, situações que costumam acarretar o aumento da produtividade da mão

de-obra nas organizações, caso os custos provenientes de suas implantações não sejam 

exagerados. 

No caso da Petróleo Brasileiro S.A., o aumento após 1991 da produtividade da sua 

mão-de-obra total está mais relacionado à queda do número de empregados que ao 

crescimento da produção do produto final da holding, os derivados do petróleo. A força de 

trabalho da estatal vem sendo numericamente reduzida de forma sistemática - substituída 

por aporte tecnológico ou pela terceirização, e submetida a incentivos à aposentadoria e à 

demissão volunt'ária - procedimento a configurar um modelo "híbrido" de incremento da 

produtividade: não ocorre a simples e drástica diminuição do quantitativo de pessoal nem a 

imediata, intensiva e exclusiva injeção de tecnologia via capital investido, mas uma lenta e 

gradual combinação destes movimentos. 
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ANEXOS 



ESPECIAL 

A Petrobrás 
com medo da 

~ . 
concorrencla 

Os números mostram que ela 
é ineficiente e omite a verdade em 

sua canlpanha publicitária 

P ara0 público brasileiro. a, Petrobrás 
dispensa apresentações. E a maior 
empresa do país. Com suas vistosas 

platafonnas marítimas e seu faturamento 
anual de 18 bilhões de dólares. ela está entre 
as vinte maiores companhia c; petrolíferas do 
mundo. tanto em produção como no dinhei
ro que embolsa E uma máquina de propor
ções imperiais. Por força de lei. tem exclusi
vidade para explorar. produzir. refinar e 
transportar todo o petróleo e o gác; consumi
dos pela décima economia do mundo. que é 
a brasileira O último fato estranho a respei
to da Petrobrás é a sua insistência em 
provar. por meio de peças publicitárias. que 
é muito competente e necessária. Sem a 
Petrobrás. diz a Petrobrás. ai do Brasil. 

Há uma explicação para essa crise súbita 
de auto-elogio. Nos últimos quarenta anos. a 
estatal foi adubada pelo monopólio do pe
tróleo. na mais vasta reserva de mercado já 
aplicada à economia brac;ileira Com o mo
nopólio. sem concorrentes. foi 
fácil crescer e esconder os defei- JIi1 
tos. O problema da Petrobrác; ... 

"" 

que. México e Brasil. Todos são exportado
res. O Brasil é o único importador com 
monopólio. um exotismo. 

TRIBO - A corporação da Petrobrás consi
dera um sacrilégio que se discuta a validade 
do monopólio. E tem ra7..ão para o temor. Se 
ficasse de uma hora pard outra sem o seu 
muro protetor. a Petrobrás teria de enfrentar 
concorrentes. e nesse processo se conheceria 
a sua fotografia real. que é a de um mamute 
lento que precisa de um ajuste de propor
ções quac;e sísmica c; para sobreviver. O 
monopólio não pennite comparação de efi
ciência. E a Petrobrás se beneficia disso. A 
quebrd do monopólio assusta os 50 (XX) 

aguerridos petroleiros da companhia. e é por 
esse motivo que eles tentam hipnotizar os 
brasileiros numa campanha publicitária que 
distorce a realidade (I'eja qLU/dro à pág. 72). 
Também tentam passar a versão de que há 
uma conspiração para destruir a Petrobrás. 
quando a verdade é outra. 

é que o monopólio. seu pac;to 
exclusivo de engorda, perdeu 
subitamente a santidade e co
meçou a ser discutido pelos 
brasileiros. O que as pessoa'i 
querem saber hoje em dia é se o 
monooólio é eficiente e econô
mico ou se ele se transfonnou 

. F A Petrobrás II~ fi~ da fila '> 

num grande embuste para o be
neficio de:, alguns poucos privile
giados. E essa discussão que 
apavora a máquina imperial. Há 
hoje apena0; seis países com mo
nopólio na aérea do petróleo -
Kuwait. Arábia Saudita. Irã., lra-

VEJA. 30 DE MARÇO. 1994 

l Produção de petróleo e gás, por funcionário 
empregado em extração, em 1.992 . 

Média das companhias 
Internacionais 

Média das companhias 
latino-americanas 

Média da Petrobrás 

130 barris/dia 

98 barris/dia 

33 barris/dia 

Anexo 1 



A revista Veja mente 
(Distorce, falseia e c al:uni a) . 

Na edição de 30103/94 a VEJA publicou uma reportagem sobre a PETROBRAS em dez págrnas colondas. 
Reuniu todos os preconceitos e desinformaçães construidos pelos agentes do "lobby" internacional, 
montado para destruir o patrimônio do Pals (PETROBRÁS, ELETROBRÁS, VALE DO RIO DOCE, 

TELEBRÁS, EMBRATEL e MINERAIS ESTRATÉGICOS (sub-solo), etc.). 

"Em tennos de produção de petróle9 
e gás por empregado, a PETRODRAS 
está DO fim da m .... 

Mentira. A produção de petroleo par 
empregado da PETROBRÁS ~ compatí
vel e em·muitos casos até superior às das 
grandes companhias internacionais atu
ando em condições semelhante.c;. Lembre
mos que esse índice não significa nada 
porque a produção de petróleo depende (1) 
da produtividade que a naturez.1 conferiu 
aos poços produtores, definida pela~ pro
priedades da rocha e do petróleo, (2) do 
estãgio de produção de cada campo, se 
novo ou velho, (3) do maior ou menor grau 
de terceirização dos serviços. A revista 
espeeializada Petroleum Intelligence 
Weekly (PIW), uma das publicações mais 
respeitadas do mund<l, na sua cdição de 13 
de dezcmbro de 1993, situa a 
PETROBRÁS como a 1S' empresa de pe
tróleo do mundo e atesta ser ela a que mai!> 
cresce em nível internacional dcsde 1987. 
É melhor uma avaliação pelos crit~rios 
internacionais e imparciais da PIW, que 
pondera todos os indicadores de uma com
panhia de petróleo, do que o!> critérios 
adotados pela revista VEJA. Pelos L'fitéri
os absurdos da VEJA o Japão, a Alema
nha, a França e a Itália são tota Imente 
ineCiciente~. 
"Em Caturamento .nual por • 
empreg.do, em 1992, a PETRODRAS 
ficou em .ntepenúltimo lu~ar, bem 
ab.lxo da l'etrog.I." 

Distorçãl1. A lista da VEJA rcúne com
panhias das ma is diversas at i vid:ldes o que 
não faz qualquer sentido. Ba~ta vcr que n 
Idemitsu KO!;lln, com poUl~1 ou nenhullla 
produção dc petróleo, nparcl:c n:llista (,."(111\ 

um faturamento de US$ 3,13 milhilesl 
empregad<l, cnquanto a SHELL fatura US$ 
0,78 milhão/empregado c a BP, apenas 
USS 0,6milhão/empregadl" Se intr9duzid:l 
nesta estranha lista, a PETROBRAS Dis
tribuidma - BR, que n<l Brasil c<lmpete 
1..''''01 as distribuidmas intcrnacionais e f:l
tura mais por empregado do que a SHELL. 
li Tcxaro e n Atlantic, licaria CII\ "itavu 
lugar, acinm de todas as comJ'o111hias IIme
ricanas, ingle!ias, francesas. holallde5.1s, ita
Iinnas e espanholas mencioll:ld:ls na lista. 
Em tempo: o faturamento da PETROB RÃS. 
cuja receita provém exclusiv:'1111entc da ven
da de derivaoo~. é rel:ltivalllcllte baixu pur
que o.~ preços recebidos são inferillres nos 
intcmacionais. Os segmcnto~ industriais 
privaoos têm prel,-os maiores que os inter
nacionais: automóveis, c!etrodoméstil"(ls, 
eletrêlOicos, aimeras, etc, 5.;0 mais Clr<lS 
aqui do que lá fora. 

"O custo médio do petróleo produzi
do no Bra.~iI é de cerca 'de 13 dólues o 
barril, um dos mai~ altos do mundo," 

Solisma: os custos da PETROBRÁS 
est:io em linha com os das C(lmp:lnhia~ 
internacionais atuando cm l"(lnúi\'ôes se-

melhante.dsda PETROBRÁS. Porexem
pio, o custo operacional da extração na 
Bacia de Campos~de USS3,8S por barril, 
inferior ao do Mardo Norte Britânico, CUj.1 
média é de USS 4,17 por barril (de acordo 
com estudo da Wood Mackenzie &. Co., 
realizado em setembro/92). A.~ compara
ções com os custos do Oriente Médio, 
sabidamente os pólos privilegiados da pro
dução de petróleo em nível mundial, sã<l 
um artifício pernicioso dos críticos da 
PETROBRÁS. 
"Salários: • médl. salarial dos 
empregados, de 2.000 dólares por mês 
é um luxo para o Drasll." 

Mentira. A média dos salários mensais 
da PETROBRÁS não é de USS 2.000 por 
empregado e sim USS 1.500 poremprega
un. A esmagadora !,laioria d<ls cmprega
dos da PETROBRAS é dc téL'lic(l.~ e.~pe' 
eializados quc trab.1lham cm regimes es
peciais delinidos cm lei, tais ClII110 tumos 
i ninterruptos de revezamento, sobreaviso, 
etc. Muitos deles licam conlinados e ex
postos ao tempo sob sol e chuva, nas reli
narias, lias plataCormas em alto mar e nos 
campos tcrrestres de petróleo, n<lS mais 
diversos pontos do País, inclusive na selva 
al11ó1ZônÍl'a. Os salário!> ficam acrescid\ls 
dc adicillnais prcvistl's cm Ici, 11.;0 sendl' 
pcrtinente a sua rompnral;.ão L'Om outros 
trabalhadores sujeitos a regimcs dc traba
lho diferentes ou outros níveis de especia
li7.1Cj50. O sistema neoliberal achatou os 
sa l:írios produzindo a maior ronL'Cl1traçil' 
dc rcnda do mundo, Não são o.c; petroleiros 
que ganham hem. Sã<lmilhares de brasi
leiros que têm um salário lamentável. Os 
sabirios c vantagen,~ dos cmpregados da 
PETROBRÁS atingcm a cerca de 10% de 
seu f:tturólmento. Nas distrihuid<lras os 
emprcgados ganham 16% dessc 
fnturamento. Nos EUA o ganh<l deles é de 
apcnas 1,t>%. • 
"/\ l'ETIUmU,/\S nÃo pujta imposto 
d~ I·~nda." 

A PETROBRÁS pcla lei não pag:1 im
pusto dc rcnda sohre o petrólco que pro
duz. Ela n:in L'\lIIlerciaIi1.a II pctrillcu pru
uU7.idu, que se destina às SUIIS rc!inarias 
para produção dc derivados. 

E.c;tes 5.;0 L·llmcrcializ.1dos c submetid(lS 
a furtc taxaç;ill. A PETROBRÁS paga 36% 
de impo::tl's. Nl~ EUA as empresas pagam 
:! 1% L"(InfomlC a rcvi~ta Fortune de setem
hru/QO. N<l Brasil a PETROBRÁS P.1g:í 
l'crca de USS 4 bilhõe.~ dc imposto!> f'l'r alK' 
e l110vimenta 3% do PIB. O sistema linnn
l"eirll representa 60% do PIB e paga apel1.1S 
US$ 3 bilhllcs/an<l. 

"/\ PETROBRÁS recolheu e não 
entr~ou ao Governo o Imposto de 
iUlportaçãu de Iletróleo". 

A PETROBRÁS sempre t:umpre rigo
rosamcnte a Ici. E. nos tcrmos d:llc~reJ'o's
. ~lIU iI Secretmia do Tesouro Nacion:lll'Cr
l'~1 de US$ 350 milhôes.em I 993.a título de 

imposto de Intp?rtação. Enquanto isto, n 
SHELL lem varias ações na Justiçn sobre 
recolhimento dc jl1\f'lISIl'S. 
"/\ PETROnRAS palotD, no Drasl~ 
míseros 5~ de ro,YaUles." 

A PETROBRAS cumpre a lei dos 
royalties estabelecida pelo Congresso Na· 
cional. A revista VEJA menciona os 
royalties de diversos países, mas não in
fomla que os royalties de petróleo estão 
scndo cobrados n alíquota zero na Norueg:l 
(nos contratos po~teri(lfes a 01/01/86) e no 
Rcino Ullido (nos L"(Intratos posteriores a 
01~/82) e que há países produtores que 
nãoL"(Ibram royalties,aUl1<l Angola e EqU:l' 
dor. 
"Os dividendos recehidos p~lo 
Goveroo Brasilelru correspundem a 
0,7% do ICltul dus açi,cs tlue possui da 
Empresa." 

Os dividendos da PETROBRÁS s:io 
p:lgus de aL'ordtl COI11 a lei. Cll~lforl11e sa· 
bem os críti(,."(ls da PETROBRAS, <lS pre
ços dos derivados s.;<l estabelec;:idos pelo 
Governo Federal e tiveram nos últimos 
anos uma defasagem média de USS 6 Jl<'r 
barril. O aci<lnista controlad<lr preferiu 
prec,"os baixos para os derivadus n n It<ls 
dividcndos. Além disttl} o GllVCrlH' \'~11 
rcdu1.imlllõl p:lrtic.:ip:IÇÍlO d:1 PETROBRAS 
e :Iumcntandll a das distrihuidl'ras. De (IX/ 
1 uq3 a 24102194 a~ distrihuidor:.s aumen
taram sua l'articipllc;ii~ em 22R% (,."",ntra 
139% da PETROBRAS. O b.1ixo lucro 
dcvcu-se a uma política do Governo, aó\>
nista majoritárill, e não a ~ma eventual 
ineliciência da PETROBRAS. 
"/\ I'ETROnRÁS, se~undo a 
Cambrldlt~ Enerlt)' Hesearch 
A ..... uciates, pode ~erar entre 1 bilhúu 
e :3 bi\h~s de dlílares anual~, em 
impostos diretos de exploraçÃo." 

A instituic,~;tI :JJl1eric.,.m Cambridge 
Encrgy Rcscarch Associates negou screm 
dc!>ua autorin osd:ldose L'undus\'cs puhli
l'adlls pclõl imprensa c sc mOlitrnu prcnl'u
p:lda com l' USll indevido do seu nOJ1le. 
"/\té entre os deC~nliCl"~s du 
1'1~TROlUtÁS há ceticiliUlClliuhrc u~ 
qUlltru descohel-t1lS dc petrólco 
recente~ent.e anunciadas pela 
PETRODRAS." 

Há um ditado que diz: MO bom ju iz Jl<'r 
si julga.M E.C;tll é a primcira vez que sc rx1e 
em dúvida a palavra du respcitável DCP:1r
tamento dc Exploraçãtl da PETROBRAS. 
Cl'm seus 1200 ge{.llIgl's c gclllisil'os. O 
físiL"(I Cerqucira Leite. L'CInvidado pela 
PETROBRÁS, teve acc:sso n tod<ls llS dn
dtlsdo Dep.1rtamcnto dc Exploração e l'OI!
venL'Cu-se dc quc as quatro desc.."bertas 
foram feitas no primeiw hil1\c~tre de 1994. 
CllJ110 pc!>Sn:1 dc l'4lf:íter, csc.,'fcveu artigl' 
restabclcl'Cndll :1 verdade. E as.c;il1l lluC 
devcm agir l1!; pc.c;.C;l'-'S bem intcncionadas . 
"/\ companhia ~1L~tou 80 bilhões dr 
dcílares (qullse UUlII dívida externt.· . .'· 
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Produção de petróleo e gás, por funcionário 
empregado em extração, em 1992 . --Média das companhias 

Intemaclonals 

Média das companhias 
latino-americanas 

Média da Petrobrás 

130 barriS/dia 

98 barris/dia 

33 barriS/dia 

Anexo 3 

4-, 

Em faturamento anual por empregado, 
em 1 000 dólares, a Petrobrás 

fica em antepenúltimo lugar 

Idemltsu Kosan (Japão) 

Cosmo 011 (Japão) 

Shona Shell S. (Japão) 2590 
Honam 011 (Coréia do Sul) 2010 
Nlppon 011 (Japão) 1805 

Mitsublshl 011 (Japão) 1800 

General Seklyu (Japão) 1540 
Petroflna (Bélgica) 

Tomen «Japão) 

Exxon (EUA) 

Texaco (EUA) 

Repsol (Espanha) 

Veba Oel"{Alemanha) 

Statoll (Noruega) 

Petrogral (Portugal) 

Mobll (EUA) 

Chevron (EUA) 

Shell (Holanda) 
Petrol. Thal. (Tailândia) 

ARCO (EUA) 670 
Nikko Kyodo(Japão) 670 
Sunk Yong (Coréia do Sul) 660 
Tupras (Turquia) 650 
Sun (EUA) 620 
Ssangyoung (Coréia do Sul) 610 

British Petroleum (Reino Unido) S04 

Amerada Hess (EUA) 

Unocal (EUA) 

Coastal (EUA) 

Petronas (Malásia) 

Cepsa (Espanha) 

Kerr-Mggee (EUA) 

Phllllps P. (EUA) 

Amoco (EUA) 

Total (França) 

Petrocanada (Canadá) 

OMV (Áustria) 

ElF Aq. (França) 

POVSA (Venezuela) 

Chinese Petr. (Talwan) 

USX (EUA) 

ENI (Itália) 

Pioneer Int. (Austrália) 

YPF (Argentina) 

Ashland 011 (EUA) 

Petrobrás (Brasil) 

Indian 011 (índia) 

Pemex (México) 

SOO 
600 
590 
570 

VEJA. 30 DE MARÇO. 1994 



Anexo 5 

A PETROBRAS 
EM 1996 

Fonte: 
PETROBRAS, 
RE .. A TÓRIO 96 

.-
:~ 

,-:JETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 
PETROBRAS 

C.G.C. NO 33.000.167/0001-01 

COMPANHIA ABERTA 

PERFIL DA PETROBRAS 

• eanlClIlr1Z8Çéo 

D~' 
~U 
IM "(AO 

MINISTERIO C~ MINAS f ENERGIA 

A Petrooras e uma emoresa oe economia mista. tntegraoa aue atua na exolOracão. proouc;::ão retino. 
comercoallzaçáo. IranSDOrte. Imcortaçao e exportaçao de petrolao e seus aenvaoos. Alua lamoem no segmento ao 
gas natural. na dlstrlbutCão de denvadOs ae petroleo. na oetroaulmw:a e no segmento de fertIlizantes. FOI cnaaa em 
1953. senco. nole. aiS' campan"", oe pelrOlao ao munoo segunoo os cntenos Oa Perroleum In/ell/genee WeeKIY . 

• Missio 

Sua Mlssao. defmlda DOr alSDOSlllvOS legaIS. e 

'Asseour.r o aDasteclmento ao mercaoo naCIonal de Oleo. gas nalural e denvaoos. alraves das atlvlaades aeflnldas 
na ConstltulçAo e na Lei'" 2.004'53 de forma renlavel e 80S menores custos para a socle<laae contnburndo para o 
oesenvOlvlmento da PSIS • 

• MercadO 

A Pelrooras esta vonada auase Inlegralmenle cara aDaSlecer o mercadO braSIleirO Por força aa Lei n' 
2004/53. o pelrOlea consumlOO pelo caraue ae refino cnvaao naCIonal e fomecloo cela Pelrobras S~o exconaaos. 
pnnClpalmente, gasolina sem ctlumDO. combustlvels cara navIOS e Oleo comDUSllvel 

No volume tOlal das venoas da Comoannla (nos mercaaos Inlemo e externo I em 1996 as can,clcaçOes ao 
Óleo diesel. da gasolina automollva 00 oleo comDuSllvel e 00 GLP 3itancaram respectivamente 277%. 15,1%, 
12.8% e 10.5% 00 volume 10lal Oe gas comerClallzaoo 84% fOI ullhzaao como comOusllvel e 7r"r, como matena. 
pnma petrOQulmlca 

Clientes 

Os pnnclcals Clientes no mercaao Inlemo sao as compannlas dJ$1nOUlcoras Qe denvados e as ele gas. assIm 
cnmo grandes consumloores InOustnal$ A Petrooras DJstnDUlaora leve uma oartlcloação suoenor a 34% dO 
mercaao ae OISlnDUlcão dp. denvílOOS em 1996 

Resumo FiNlnceiro (Leg .... çio Soe_naj 

F 8Iutamento Bruto (USS 111IIIIOes) .. 
F8Iutamento UquIdO (USS mdhOes) 
Lucro UquIdO (USS mllhOes) ..... 
PatnmOmo LiQuIdO (USS milll6es) .. 
Capotai PrO~prtal oe TercelltlS (%) . 

InvestJmentQS (USS mtlhOes) ........... . 
Ativo Permanente (USS ml!ll6es) .. . 

OisInbuiçio dO CapotaI Saa.I em 31/12196 (em nulhares ae açOes): 

AClontSla 1 OttIlnànaS I %1 
Urtoao Federal I 51.824.3311 81.72 
Outros 11592.511 I t8.281 
TOIal 1 63.4168421 100.001 

Resumo Operacional 

RESERVASPROVAOAS 
Óleo e Condensado Estabilizado (bI1IIOes Damsj .... 

Gâs Natural (bIlhOes m' ) .............. .. 
Total (bdnOes Ilams De 0Ie0 eQUlVllente) .. 
PROOUÇÃO MEDIA OlARIA (InclUSIVe _o) 
Óleo • LGN (DDd) 
, Temi 

• Mar 
• Total... ........... ........... . .. ... 
Gâs Natural (mJlhOes m' por dIa) 

• Terra 
• Mar .. 
, Total. 
POÇOS PROOUTORES EM OPERAÇÃO 
• Tena .................................... .. 
• Mar ................................ _ ....... . 
, Total ..................................... . 
SONDAS DE PERFURAÇÃO 
• Terra ........................... .. 
• Mar.. 
, TOlal. .. 
PLATAFORMAS fiM PRODUÇÃO 

• FIxas 
, Flutuantes . 

• Total. 
OVTOS(kIn) 

• Oteo .. 
, Gás Nalural 

• Total 
FROTA DE NAVIOS·TANQUE 
Quanudooe .. 
Tonelagem (milhões ICO) 
TERMINAIS MARITIMOS 
QuanllClooe 
CaoaOOade ce Armazena~lo (mil m J 
REFINARIAS 
Quantldaae CtnCJuslV'e uma fabrica oe asfanOJ 
CacaClDaae Referenaallmd IlOOl 
Prooucão Meala Diana Iml' 000) 
IMPORT;'Cf<() DE (l',EO E DERIV~DG:3 ":xl. 
EXPORTACAo DE DERIVADOS (mil DX; 
FERTILIZANTES 
Numero ae Ptanlas 
prooucão Meola Diana 

Amonta lIonelaoasl 
Urela IIonelacasJ 

:-cY'J = t;1ms DOr C ,1 

PreferenaalS I 
4.138.183 I 

41055.3841 
45.193.581 I 

~_I TOIal1 
9.1SI 55.9625141 

90.84 I 52.6418951 
100.001 108.6104091 

23.701 
15.788 

63g 
19.250 
~40 

3.082 
16447 

51.53 
~.41 

100.00 

4.8 
158 
5.8 

210.354 
598.6g8 
809052 

9.1 
16.1 
25.2 

6.507 
141 

7.2~ 

13 
7 

20 

78 
15 
93 

6.848 
42&4 

11.112 

73 
4.58 

9 
9099 

11 
1540 
1308 

!51 
65 

616090 
S44 630 

1 

" 



Anexo 6 

ACERVO INICIAL DA PETROBRAS 
EM 1953-1954 

• CAMPOS DE PETRÓLEO PRODUZINDO 2.700 8PD 

• BENS DA COMISSÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO XISTO 
BETUMINOSO 

• REFINARIA DE MATARIPE (BA) PROCESSANDO 5.000 BPD 

• FÁBRICA DE FERTILIZANTES EM CONSTRUÇÃO (CUBATÃO - SP) 

• REFINARIA EM FASE DE MONTAGEM (CUBATÃO - SP), 
PROJETADA PARA PROCESSAR 45.000 BPD 

• VINTE PETROLEIROS COM CAPACIDADE PARA 
TRANSPORTAR 221.195 TONELADAS. 

• RESERVAS RECUPERÁVEIS: 15.000.000 BARRIS 

• CONSUMO NACIONAL DE DERIVADOS: 137.000 BPO 
(BPD = BARRIS POR DIA) 

Fonte: PETROBRAS, 1995 



IMPACTO DA POLíTICA PÚBLICA DE DESESTATIZAÇÃO SOBRE O 
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DA PETROBRAS 

E SOBRE OS SEUS CENTROS DE EXCELÊNCIA 

Questionário 

1. Configuração do Cenário 
Você acredita em qual possível cenário vindouro para a PETROBRAS ? 

( ) retomo à estatização 
( ) pouca flexibilização, sob o controle da cia. 
( ) muita flexibilização, fora do controle da cia. 
( ) privatização 
( ) outro cenário: __________________________ _ 

2. Dimensionamento da Força de Trabalho 
Qual o impacto da política de desestatização sobre o dimensionamento da força de trabalho 

da PETROBRAS ? 
( ) maior número de empregados 
( ) mesmo número de empregados 
( ) menor número de empregados 

3. Categorias Atingidas 
Qual a possível política de dimensionamento da força de trabalho da PETROBRAS, em 

função das seguintes categorias: 
• gerentes 

• especialistas 

• generalistas 

• pessoal de apoio 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

) mais gerentes 
) menos gerentes 
) mais especialistas 
) menos especialistas 
) mais generalistas 
) menos generalistas 
) mais apoio 
) menos apoio 

4. Qual o tipo de empregado mais valorizado? 

no momento: ____________________________ _ 

no cenário previsto;, __________________________ _ 

5. Qual o vínculo empregatício predominante no cenário previsto? 
( ) integral ( ) temporário ) terceirizado 

6. De que forma a política pública de desestatização afetará a sobrevivência dos centros de 
excelência da PETROBRAS? 

R: --------------------------------------------
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