
INFORMATIVOEdição espe-
cialGT

Pauta pelo 
Brasil

Fev | Mar | 2016

@fupbrasil
fupetroleiros

Av. Rio Branco,133/21º andar, Centro, Rio de Janeiro - ((21)3852-5002 imprensa@fup.org.br
Edição e textos: Alessandra Murteira - MTb 16763  e Maria João Palma - Texto: Alessandra Murteira  Projeto 
gráfico  e diagramação: Claudio Camillo - MTb 20478  Diretoria responsável por esta edição: Caetano, 
Chicão, Castellano, Chico Zé, Dary, Divanilton, Enéias, Leonardo Urpia, Leopoldino, Moraes, Silva, Silvaney, Simão, 
Ubiraney, Zé Maria.

Informativo da FEDER-
AÇÃO ÚNICA DOS PETR-
OLEIROS www.fup.org.br



O preço do barril do pe-
tróleo nos últimos dois anos 
caiu mais de 70%. Em fe-
vereiro de 2014, valia 110 
dólares e hoje custa cerca de 
30 dólares. A  crise internacio-
nal afeta não só a Petrobrás, 
como todas as empresas do 
setor, no mundo todo. As 
grandes multinacionais es-
tão cortando investimentos, 
demitindo trabalhadores e 
ofertando ativos para venda 
no mercado, cerca de um tri-
lhão de dólares em ativos.

O fato de ser uma empre-
sa integrada, portanto, é um 
trunfo que a Petrobrás deve 
preservar, pois a diversifica-
ção de atividades minimiza 
os efeitos da crise. Essa é 
uma das principais propos-
tas da FUP no Grupo de Tra-
balho Paritário, que discute 
com os gestores da empresa 
a Pauta pelo Brasil.

A crise é mundial. Ser empresa integrada é um trunfo
Tem gente 

que ainda diz que 
o problema é 

só com a 
Petrobrás!

Estamos vivendo um período de crise mundial, principalmente com a redução dos preços 
das commodities (petróleo e minério). Isso impacta não somente a Petrobrás, empresa 
que é criticada por ter influencia do Estado em sua gestão, mas também as empresas 

privadas, como a Vale, um símbolo da privatização. As duas estão perdendo seu valor de 
mercado com a queda do preço de seus principais produtos comercializados.

Valor de Mercado da Petrobrás – 
janeiro de 2006 a fevereiro de 2016

Valor de Mercado da Vale – 
janeiro de 2006 a fevereiro de 2016


