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A CUT no Cenário Sindical Brasileiro
 29 anos de História
 3.438 entidades filiadas, 7.464.846 trabalhadoras e 

trabalhadores associados e 22.034.100 trabalhadoras 
e trabalhadores na base

 V Maiór Central de Trabalhadores do planeta
A FUP no Cenário Sindical brasileiro
 19 Anos de História
 13 Sindicatos Filiados, cerca de  30.000 

trabalhadoras e trabalhadores associados e 
proximadamente160.000 trabalhadoras e 
trabalhadores na base
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               Constatações

1-O Pré-Sal é maiór descoberta Petrolifera no 
mundo dos últimos 30 anos

2- O Brasil estará nos Próximos anos entre os 5 
Países mais importante no Setor de Petroleo e 
Gás

3- A Descoberta ou mesmo a produção não 
garante desenvolvimento economico muito menos 
Social
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Antecedentes historicos
Ate 2002 Prevalecia única e exclusivamente o interesse da operadora 
na definição de onde adquirir os bens e serviços necessários para as 
atividades de E&P.
A Petrobras, por exemplo, encomendava todas suas plataformas fora 
do Brasil.
Não havia uma rede de fornecedores de bens e servicos ao setor 
estruturada no pais
A Única politica de governo para o setor desonerava as importações 
dos tributos federais - Repetro - incentivando a aquisição de bens no 
exterior.
Os estaleiros nacionais, por exemplo, eram demandados apenas para 
produção de pequenas embarcações de apoio.

CUT-Central Única dos Trabalhadores
FUP – Federação Única dos Petroleiros

4

terça-feira, 27 de novembro de 12



Antecedentes historicos
Em 2002 Petroleiros da FUP/CUT visitam o então candidato Lula no 
comite da vila Mariana/SP e propõe a rediscução da fabricação das 
P50 e P51
Dois dias depois o Candidato Lula visita o Estaleiro Verome (hoje 
Brasfel)em Angra dos Reis RJ e se compromete a rediscutir  a 
Fabricação da P50 e P51, a imagem foi para a campanha.
Ao propormos a questão conheciamos a capacidade dos 
trabalhadores metalurgicos e da empresa nacional.
Conheciamos ainda o quanto o conteudo nacional foi importante para 
a Noruega.
A cadeia central do Petroleo e do Gás(Plataformas e Refinarias)não 
geram os empregos que o Brasil precisava.
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2003 - conteudo nacional vira uma 
prioridade de governo
Governo cria o Prominp e coloca o tema do conteúdo nacional na agenda 
do pais.
Primeiro movimento da ANP é equivocado - a agencia coloca o conteúdo 
nacional como critério de seleção do leilão dos blocos de exploração. 
Resultado: um consorcio liderado pela empresa americana Devon leva o 
principal bloco da VI rodada de licitação - o BC 61 - situado ao lado do 
campo de Marlim - porque oferece um conteúdo nacional, 85%,  maior que 
o proposto pela Petrobras, 65%.
A partir desta "triste" experiência a agencia muda sua estratégia e passa a 
exigir conteudo nacional mínimo como linha de corte para participação nos 
leiloes. Lançando as bases de uma politica de Estado de incentivo a 
produção de bens e serviços para a industria do petróleo no pais.
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Transpetro - outra perna desta historia
A Petrobras, por meio da Transpetro, decide encomendar nos estaleiros 
nacionais um ambicioso plano de aquisição de 49 petroleiros. Ao mesmo 
tempo, a Petrobras decide priorizar os estaleiros nacionais na Construção e 
montagem de suas plataformas. Estavam lançadas as bases para a 
retomada da industria naval no pais.

Resultados parciais deste processo
Geração de empregos: segundo dados divulgados pelo Prominp, foram 
gerados mais de 640 mil empregos com carteira assinada por conta da 
politica de elevação do conteudo nacional
As Compras adicionais no mercado domestico ultrapassaram 15 bilhões de 
dolares.
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      Armadilhas que precisamos Evitar

1- Evitar Xenofobias: Incentivar Industrias nacionais e 
instalação de fornecedores mundiais  no Brasil.

2- Conteúdo Nacional corte e não desempate

3- Rever o Repetro incentiva a terceirização

4- Falácia de atrasos devido a conteúdo Nacional PBR
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O caso da industria naval
Entre os anos de 2003 e 2012, foram contratadas mais de 600 novas embarcacoes, 
com a geração de mais de 60 mil empregos. Em um prazo recorde a industria naval 
brasileira ressurgiu e hoje já ocupa a 5a posição em termos de carteira de pedidos 
no mundo.
Uma nova fase se avizinha, com o pais se preparando para confeccionar em solo 
nacional motores de 4 tempos e motores flex de 2 tempos, por meio da Nuclep e 
suas parcerias, o que fará do Brasil o primeiro pais da América a atuar neste 
segmento da industria

Desafios Importantes
Qualificar os trabalhadores
Adotar padrões de SMS que preservem a qualidade o meio ambiente e a própria vida 
dos trabalhadores
Melhorar a gestão das empresas fornecedoras de bens e serviços no Brasil
Transforma o conteudo nacional como politica de estado e não só de 
governo(PLS531/2009)
Evitar o caso do pau brasil, Ouro, etc..
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Obrigado pela Atenção
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