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RESUMO 

 

O estudo inicial realizado por tal dissertação buscou indícios e caminhos para o cumprimento 
de políticas públicas de efetivação dos Direitos Sociais ao Trabalho, por meio da capacitação 
do trabalho na exploração dos recursos naturais do Pré-Sal. Para tanto, articulou-se a 
metodologia construtivista para criar uma visão interdisciplinar do tema, apta a investigar as 
políticas públicas de capacitação do trabalhador. O objetivo do estudo consistiu em verificar 
se há o efetivo cumprimento dos direitos sociais do trabalhador, investigando se as políticas 
públicas e o conteúdo local estão sendo utilizados para favorecer a capacitação do trabalhador 
e quais os benefícios concretos que são revertidos em prol do mercado de trabalho. A 
exploração do Pré-Sal é baseada em um modelo contratual diferenciado, que tem por base 
efetivar políticas públicas que visam a criar oportunidades de inserção no mercado de 
trabalho. Verificou-se a necessidade de se iniciar um estudo sobre os Direitos Sociais ao 
Trabalho de forma interdisciplinar, diante da preocupação em criar um norte para prováveis 
caminhos e soluções que realizem a inserção efetiva do trabalhador nos postos de trabalho que 
são criados pela indústria do petróleo e gás. Atualmente, entretanto, não há políticas públicas 
que mensurem a importância da inserção e da capacitação do trabalhador na indústria 
petrolífera, principalmente demonstrando que as políticas de conteúdo local possuem um 
envolvimento direto com a efetivação do Direito Social ao Trabalho e a Capacitação do 
Trabalho na exploração do Pré-Sal. Desde a flexibilização do monopólio da exploração 
petrolífera, com o advento da Emenda 9/1995, o Brasil vem engatinhando em termos de 
qualificação de seus recursos humanos, para promover um efetivo desenvolvimento 
tecnológico e uma melhora acadêmica substancial na mão de obra brasileira. Direcionar o 
foco da proteção jurídica ao Direito Social ao Trabalho e a Capacitação do Trabalho, é 
reconhecer autonomia e dignidade ao trabalho na exploração do Pré-Sal, reafirmando de 
forma legítima a Carta Magna de 1988.  Os Direitos Sociais ao Trabalho e a Capacitação ao 
Trabalho, devem sempre ser protegidos e inseridos entre a categoria dos direitos humanos e 
fundamentais. Logo, o objetivo de implantar efetivamente o desenvolvimento do setor 
profissional, só será possível por meio da aplicação de uma política pública séria e efetiva, 
para cumprir os ditames da Constituição Federal. Como conclusão, são apresentados vários 
pontos de melhoria como: direcionamento, para a efetiva capacitação do trabalhador, por 
meio de investimentos sociais; ampliação da capacitação em nível técnico e superior; revisão 
do papel da ANP na fiscalização do cumprimento de direitos sociais ao trabalho e 
levantamento de custos, dados e informações, para criar oportunidades para a inserção da 
mão-de-obra disponível no Brasil no segmento da indústria de petróleo e gás. 

Palavras-chave: Direitos Sociais. Trabalho. Capacitação e Pré-Sal.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

The initial study by this dissertation seek clues and ways to fulfill public policy 
enforcement of Social Rights at Work through capacity building work in the 
exploitation of natural resources of the pre-salt. Therefore, the hinged - constructivist 
methodology to create an interdisciplinary view of the subject able to investigate public 
policy worker training. The aim of the study is to check for the effective enforcement of 
workers' social rights, investigating whether public policies and local content are being 
used to promote the training of workers and what concrete benefits that are reversed in 
favor of the labor market . The exploration of the pre-salt is based on a different 
contract model, which is based on effect public policies to create opportunities for 
integration in the labor market. There was a need to initiate a study on Social Rights at 
Work in an interdisciplinary way, given the concern to create a north for probable paths 
and solutions that realize the effective integration of the worker in the jobs that are 
created by the oil industry and gas. Currently, however, there is no public policy 
mensurem the importance of integrating and worker training in the oil industry, mainly 
showing that local content policies have a direct involvement in the realization of the 
Social Right to Work and the Job Training in operation Pre-Salt. Since the relaxation of 
the monopoly of oil exploration with the advent of Amendment 9/1995, Brazil is in its 
infancy in terms of qualification of human resources, to promote an effective 
technological development and substantial academic improvement in labor-Brazilian 
work. Direct the focus of legal protection to the Social Right to Work and the Job 
Training is to acknowledge autonomy and dignity to work in the exploration of pre-salt, 
reaffirming legitimately the Magna Carta of 1988. The Social Rights at Work and 
Training to Work should always be protected and inserted between the category of 
human and fundamental rights. Therefore, the aim of effectively implementing the 
development of the professional sector, will only be possible through the application of 
a serious and effective public policy, to comply with the dictates of the Federal 
Constitution. In this thesis , we present various points as guidance for the effective 
training of the worker, through social investment;, expansion of training in technical 
level; the ANP 's paper review in the enforcement of social rights to work; to the lifting 
costs, data and information to create opportunities for the inclusion of hand labor 
available in Brazil in the segment of the oil and gas industry. 

Keywords: Social Rights. Work. Training and Pre-Salt. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito social ao trabalho é um tema de extrema importância após a descoberta das 

riquezas do Pré-Sal, tendo em vista que, com tais descobertas, elaborou-se um modelo 

contratual diferenciado, denominado contrato de partilha, que tem o condão de tornar a União 

Federal proprietária dos hidrocarbonetos que são explorados, além de permitir que continue 

recebendo os royalties como forma de compensação financeira pela exploração, que se dá 

com o parceiro contratual que atua como operador ou em consórcio pela retirada do petróleo e 

do gás do subsolo, em caso de descoberta comercial. 

Neste novo modelo, também poderá ser fixado um percentual de índice de 

nacionalização, vulgarmente chamado de Conteúdo Local, como o cumprimento de uma 

porcentagem de bens e serviços que serão obtidos no território brasileiro de mão de obra local 

ou produzidos pela indústria local, estimulando, por novas fontes de renda, uma nova 

demanda de postos de trabalho, com um investimento em lançamento de novas marcas e 

patentes. 

 Desta forma, é possível que o estímulo de novas tecnologias, o investimento em 

pesquisa, os novos recursos financeiros e novas empresas que estão abrindo no Brasil, tragam 

uma melhora na efetivação dos direitos sociais ao trabalho. 

 Uma visão do que está sendo elaborado no país para o desenvolvimento dos direitos 

sociais é necessária, até para dar um norte ao aplicador ou executor da legislação nacional, 

indicando o que está sendo feito e o que ainda deve ser feito em tal árduo caminho. 

 Não se busca com tal análise, nesta dissertação, resumir ou aniquilar a discursão sobre 

o tema, já que o assunto se inicia com a exploração dos campos de Pré-Sal, mas o 

direcionamento é trazer ao cenário jurídico um estudo inicial sobre a efetividade dos direitos 

sociais ao trabalho, como direitos de segunda geração, como direitos fundamentais, 

imprescindíveis à dignidade da pessoa humana, que devem ter a expressão máxima de tutela 

no contexto constitucional e infraconstitucional. 

O direito social está centrado na Constituição Federal, sendo um fruto de demanda 

histórica, oriunda da grande onda que traz a mudança de ciclo do Estado de Direito ao Estado 

Social, uma versão que é pautada por fins e aspectos materiais, de conteúdo diferenciados, 
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possuindo a sua existência intimamente ligada à ideia da igualdade entre os homens, tal como 

se observa na obra de Barreto1. 

Contudo, em busca de tal igualdade no Brasil, os movimentos políticos, 

constitucionais, históricos e doutrinários, vão ao encontro do mesmo ponto crucial: desvendar 

e criar fundamentos para se entender melhor os fenômenos sociais diante do desenvolvimento 

econômico e do crescimento populacional do país. 

O direito social ao trabalho é uma busca incessante da população, pois cria as 

condições necessárias ao desenvolvimento social, cultural, educacional, acesso a serviços e 

possibilidade de aquisição de bens móveis e imóveis. 

Dessa forma, buscar novas oportunidades de trabalho, enfim, o direito ao pleno 

emprego, com a criação e a manutenção de funções, postos de trabalho e acesso as novas 

profissões que se formam após a descoberta dos campos de Pré-Sal, passou a ser uma 

necessidade. 

A partir de tais considerações, a presente dissertação tem como objetivo iniciar um 

estudo para analisar se há violação do direito social ao trabalho na exploração dos recursos 

energéticos no Pré-Sal e a relação existente com a capacitação do trabalho em tal contexto 

social e jurídico, para favorecer, neste processo, a identificação de políticas públicas ou 

privadas aptas a concretizar tal direito social, com foco nos seguintes pontos nodais: 

a) como se relaciona o direito social ao trabalho e à Constituição Federal; 

b) analisar o quadro regulatório no Pré-Sal , discorrer sobre a política de conteúdo 

local e sua aplicação prática na capacitação do trabalho; 

c) investigar as políticas públicas ou privadas para garantir o direito social ao 

trabalho e capacitação do trabalho; 

d) realizar um estudo inicial do que está sendo feito no Brasil para garantir a 

capacitação do trabalhador , a preservação de tal direito social ao trabalho na 

exploração de tal recurso energético estratégico e criar reflexões sobre o que 

pode ser feito frente ao quadro atual, como fonte de formação inicial para 

elaborar um eixo orientador para novas pesquisas sobre o tema. 

                                                             
1 BARRETO, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo e Rio de Janeiro: Unisinos e 
Renovar, 2009, p. 249. 
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Por sua vez, os objetivos específicos se desdobram dos pontos anteriormente 

enunciados, no qual se busca em síntese: a) identificar as políticas públicas que estão sendo 

aplicadas no setor em prol da efetivação dos direitos sociais do trabalho na exploração dos 

recursos naturais do Pré-Sal; e b) investigar como o conteúdo local está sendo utilizado para 

favorecer a realização do direito social ao trabalho, caso haja indícios de que tal política 

pública está sendo dirigida de forma eficaz para beneficiar o mercado de trabalho. 

Note-se que pela complexidade dos tópicos que serão abordados, não se pretende 

abordar um único método científico de pesquisa ou de abordagem das questões norteadoras. 

Assim, será utilizado o método construtivista, por meio de uma composição sugerida por 

Chauí2, que se utiliza do racionalismo – por meio do qual o pesquisador exige que o método 

permita e garanta estabelecer axiomas, postulados, definições e deduções sobre o objeto 

científico – e do empirismo – por meio do qual o pesquisador exige que a experimentação 

guie e modifique axiomas, postulados, definições e demonstrações. 

Com base em tal posicionamento, nesta dissertação não se pretende criar fórmulas 

absolutas ou apresentar uma realidade em si mesma, mas, conforme Chauí3 orienta, 

estabelecer estruturas e modelos de funcionamento da realidade, explicando os fenômenos 

observados, logo chegando a uma verdade aproximada, que pode ser corrigida, modificada ou 

abandonada por outra mais adequada aos fenômenos. 

A pesquisa será desenvolvida por meio de doutrina especializada do setor de petróleo, 

gás e Pré-Sal, além da coleta de dados e análise do material de pesquisa da CNI 

(Confederação Nacional da Indústria), do SESI (Serviço Social da Indústria), do SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e de dados do Prominp (Programa de 

Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural), entre outros. 

As fontes bibliográficas mapeadas são de autores do Direito atual, tais como Streck, 

Barroso, Martins, Gomes, Ribeiro, Flores, entre outros, arrolados nas referências desta 

pesquisa. Tais autores forneceram importantes contribuições para a construção e 

direcionamento do direito social ao trabalho e da capacitação do trabalhador, bem como para 

criar um espaço inicial ao estudo mais específico do tema. 

                                                             
2 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ética, 2000, p. 320. Disponível em:  
<http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/convite.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2014. 
3 CHAUÍ, loc. cit. 
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As fontes utilizadas foram primárias ou imediatas e fontes secundárias ou mediatas, já 

que se analisou a doutrina, a legislação, a jurisprudência e algumas pesquisas de órgãos do 

setor petrolífero e da indústria de petróleo e gás.  

No que concerne as fontes secundárias, foram utilizadas com frequência, conforme se 

denota nas notas de rodapé e nas citações, indicações bibliográficas de autores do meio 

jurídico e, também, textos específicos da indústria petrolífera, já que se utilizou material da 

Confederação Nacional da Indústria, do Prominp e, também, material presente em sites da 

Petrobras, que cumpre um papel importante de equilíbrio e acesso ao direito social ao trabalho 

na exploração do Pré-Sal. 

Como ponto de partida do estudo inicial do direito social ao trabalho e a capacitação 

do trabalhador na exploração do Pré-Sal, procedeu-se um estudo interdisciplinar, tratado no 

primeiro e no segundo capítulo, valendo-se de autores importantes no meio jurídico, mas que 

também são respeitados pela indústria de petróleo, pela contribuição ao setor. 

Em relação aos capítulos desta pesquisa, estão organizados como segue. 

O presente capítulo (Capítulo 1) dedica-se à Introdução, que apresenta as definições 

iniciais sobre o tema proposto, além dos objetivos da pesquisa e as justificativas da proposta. 

Após, passa-se ao estudo do posicionamento do direito social ao trabalho na Constituição 

Federal, proporcionando-se, com isso, uma visão interdisciplinar do tema, abordado de forma 

breve, com um olhar filosófico e outro sociológico, de forma a integrar o estudo, 

didaticamente, para se investigar a postura de outras ciências na efetivação de tal direito social 

ao trabalho no momento de exploração dos recursos do Pré-Sal. 

O Capítulo 2 trata da capacitação do trabalhador no mercado de trabalho, bem como 

da capacitação dos trabalhadores pertencentes à indústria petrolífera, com base em dados da 

CNI, SESI, SENAI, entre outros partícipes, além de permitir o conhecimento dos entes 

públicos envolvidos na exploração do Pré-Sal. 

Além disso, é realizada uma análise do Pré-Sal no novo marco regulatório brasileiro, 

delimitando a aplicação do tema proposto, permitindo a apresentação de parâmetros legais 

sobre as legislações que envolvem o setor e ampliando o conhecimento sobre o tema, para 

tornar possível obter uma visualização geral do setor legal. Neste capítulo, faz-se, ainda, de 

forma singela, uma análise do contrato de partilha e sua aplicação na exploração do Pré-Sal. 



 
 

15 
 

O Capítulo 3 traz uma avaliação sobre o conteúdo local, complementando, assim, as 

condições analisadas nos Capítulos 1 e 2, com relação à visão da indústria petrolífera e, 

também, das legislações atuais. Com isso, será possível, então, inferir como se dá o 

comportamento dos agentes na arena petrolífera em relação aos direitos sociais ao trabalho e 

sua eficácia, pois o conteúdo local é de suma importância para a ampliação da oferta de 

empregos no setor. Nesse Capítulo, ocorre, também, uma análise do papel da fiscalização 

diante do cumprimento do conteúdo local, para se verificar a efetivação das políticas públicas 

em prol da capacitação do trabalhador para concretizar o Direito Social ao Trabalho na 

exploração do Pré-Sal. 

Por fim, se procede a Conclusão, que traz nortes e parâmetros sobre o tema, com o 

objetivo de consolidar um estudo inicial realizado nas etapas anteriores, oferecendo 

recomendações e considerações finais sobre a capacitação do trabalhador na exploração do 

Pré-Sal, em relação ao direito social ao trabalho. 

Logo, foi feita uma integração do que foi abordado nos capítulos anteriores, para 

traçar, no momento atual, uma visão geral e um primeiro estudo sobre o tema de forma 

específica neste cenário de exploração do recurso natural Pré-Sal e da transformação 

legislativa em que nos encontramos, por conta do desenvolvimento econômico que se espera 

com a exploração petrolífera de forma acelerada no Brasil. Isso visando a registrar as políticas 

públicas em andamento e também direcionar um olhar mais jurídico na capacitação do 

trabalho diante da efetivação do direito social ao trabalho, por meio de recursos e 

investimentos que adentram o Brasil, que servem para cumprir questões de conteúdo local, 

com um índice de nacionalização de bens e serviços. 

Retrata-se um quadro inicial da capacitação do trabalhador de forma bem tímida pelos 

órgãos públicos, tendo em vista que o setor importa mão de obra, sendo esta uma presente 

batalha de empregadores e empregados na efetivação dos direitos sociais ao trabalho. Não há 

políticas públicas baseadas em dados reais, que demonstrem a aplicação efetiva dos royalties 

e dos demais tributos que são cobrados da indústria de petróleo e gás, que deveriam custear, 

de forma imprescindível, a capacitação do trabalhador em nível técnico e superior. 

Enquanto o próprio Estado não colocar como prioridade os direitos sociais ao trabalho, 

como uma rota marítima a ser consultada em uma bússola, não haverá um norte, um sul, um 

leste e nem mesmo um oeste para seguir. 



 
 

16 
 

O direito social ao trabalho e a capacitação do trabalhador passa por uma profunda 

transformação na indústria petrolífera que, diante da flexibilização do monopólio na 

Constituição Federal, passou a ser uma grande empregadora de mão de obra, além de 

valorizar pecuniariamente a execução do trabalho, com uma série de benefícios oriundos de 

grandes empresas multinacionais que estão adentrando o país. 

 

 

1.1 DIREITO SOCIAL AO TRABALHO  

 

O direito social ao trabalho é uma busca profissional que está inserida de forma bem 

primária nos países que não alcançaram a fase do Estado Social. Por isso, analisar tal direito 

no contexto social, filosófico e jurídico, em terras brasileiras, é um contrassenso, sendo 

necessário décadas históricas e várias mudanças que estão por vir, para que, em algum dia, em 

algum momento do futuro o Brasil possa alcançar um Estado Democrático Social de Direito. 

Fato esse que permanece obscuro, tímido e sem muito brilho no quadro atual. 

Alcançar o dito direito social ao trabalho e brindar taças em homenagem a sua 

efetivação torna-se, então, algo longínquo, ainda distante e remoto, mas possível.  

O trabalho e a sociedade encontram-se de mãos dadas com o desenvolvimento de um 

país, pois sem fonte de renda, sem acesso ao crescimento das riquezas, não há como mensurar 

e ocasionar uma verdadeira transformação social. 

As regras sociais e constitucionais protegem o trabalho e, consequentemente, o 

trabalhador no país, pois o capital, o próprio Estado, devem cumprir melhoras no quadro 

socioeconômico brasileiro. 

Neste momento, em que a força de trabalho é necessária para se obter um trabalhador 

que produza riquezas de forma efetiva na exploração de seu trabalho, torna-se uma 

contradição no setor, um empregador ter que importar mão de obra, não realizando, assim, a 

captação de trabalhadores no nosso mercado de trabalho, tal como se retrata na passagem 

transcrita a seguir: 

[...] O setor industrial de Campos é o segundo maior do país, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2011, a indústria da 
cidade gerou R$ 28,6 bilhões em PIB, ultrapassando o Rio de Janeiro, com R$ 23,6 
bilhões. À frente, ficou apenas São Paulo, com R$ 76,9 bilhões. A atual riqueza da 
cidade vem da produção do petróleo, que elevou a massa salarial dos moradores e 
incentivou a migração, fazendo explodir a demanda por novas habitações, segundo a 
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Firjan. Obras de prédios residenciais, muitos de alto padrão, de prédios corporativos 
e hotéis "pipocam" pela cidade, e engenheiros e mestres de obras sofrem com a falta 
de mão de obra. [...] "É o ingrediente novo. A indústria do petróleo gera uma massa 
salarial muito significativa na região, sem medo de errar, afirmo que são R$ 8 
bilhões por ano só a partir de Macaé e essa massa salarial é aplicada em comércio, 
serviços. E resulta num PIB significativo para a região", diz Luiz Mário Concedida, 
gerente regional da Firjan. A cidade hoje emprega 11,4 mil trabalhadores com 
carteira assinada na construção civil, segundo o presidente do sindicato do setor, 
José Carlos Eulálio. Dez anos atrás, diz ele, eram 7,2 mil. Escassez. Mas a oferta de 
mão de obra é insuficiente e, em boa parte, com baixa qualificação. "As obras não 
param. O problema é a mão de obra. Estamos importando trabalhadores de vários 
estados, do Nordeste, até paraguaios e uruguaios. Isso nos preocupa. Estamos 
tentando corrigir isso oferecendo cursos de qualificação em parceria com institutos 
técnicos, com a Secretaria de Trabalho e Renda e com as próprias empresas", diz 
Eulálio. [...] qualificar a mão de obra é um desafio e uma meta da Secretaria de 
Trabalho e Renda de Campos, segundo a diretora-geral, Andrea Soares Manhães. 
Segundo explica, a herança e as tradições da época dos grandes canaviais deixou a 
população rural sem muito estímulo para modernizar-se. "Estamos tentando 
implantar nessa população o sonho de poder evoluir para além da agricultura 
primitiva", explica. "A demanda por mão de obra para offshore e construção é 
absurda. [...]4. 

 A ausência de capacitação do trabalhador e a não efetivação do direito social ao 

trabalho pode ser mensurada na área técnica e na qualificação de ensino superior, pois não há 

qualificação para o setor tecnológico da indústria petrolífera, que também é um retrato da falta 

de investimento no setor, ocasionando uma necessidade de importar profissionais até dos 

setores de infraestrutura e engenharia.  

[...] com o mercado de infraestrutura superaquecido, a necessidade de mão 
de obra técnica aumentou e há dificuldade de encontrar engenheiros recém-
formados, assim como seniores, com mais de cinco anos de profissão. "Toda 
vez que a economia cresce, aumenta também o investimento em 
infraestrutura, o que logicamente precisa de engenheiros para existir. Se o 
país não os encontra aqui, vai importar mão de obra de outros países", 
explica Vanderli Fava de Oliveira, diretor de Comunicação da Associação 
Brasileira de Educação em Engenharia (Abenge). Se por um lado a 
importação resolve o problema imediato de carência de profissionais, por 
outro deixa o desenvolvimento do país submetido à tecnologia estrangeira, o 
que não é positivo para uma nação que precisa se desenvolver. Para tentar 
resolver o problema, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea) organizou um censo entre os profissionais para descobrir onde eles 
estão atuando e incentivá-los a trabalhar na área técnica. O levantamento 
terminou no início deste mês e os dados ainda estão sendo analisados. "No 
total, temos registrados 800 mil profissionais [no país], mas nem todos 
exercem a profissão. Isso corresponde a seis engenheiros para cada cem 

                                                             
4 G1 GLOBO.COM. 2º maior PIB industrial do país, Campos, RJ, 'importa' trabalhadores. 2014. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/01/2-maior-pib-industrial-do-pais-campos-rj-
importa-trabalhadores.html>. Acesso em: 12 abr. 2015. 
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pessoas, enquanto nos países europeus e asiáticos a média é de 25", explica o 
presidente do Confea [...].5 

  

Consequentemente, a nacionalização do trabalho, uma luta desde a época da 

escravidão, continua perene no Brasil, traçando rotas de entrada de trabalhadores estrangeiros, 

que não se incluem em políticas de incentivo ao uso da força de trabalho brasileira. Não se 

busca, com isso, provocar um olhar crítico de aversão à diversidade de trabalhadores 

nacionais e estrangeiros, mas permitir a entrada de profissionais qualificados estrangeiros para 

ocupar vagas no mercado nacional desde que, também, se dê oportunidade ao trabalhador 

brasileiro de ingressar nos postos de trabalho, pois se encontrará devidamente qualificado, 

com a capacitação mínima para poder executar as tarefas da indústria petrolífera. 

 Ocorre que, enquanto não se valorar o direito social ao trabalho de forma efetiva e não 

se criar uma capacitação mais ampla dos trabalhadores brasileiros, não há como aceitar que 

não haja sequer a possibilidade de ingresso do trabalhador, por não ter capacitação, já que o 

mesmo não se encontra privilegiado por políticas públicas de inserção em vagas.  

 

 

1.2 VISÃO CONSTITUCIONAL: HUMANOS OU FUNDAMENTAIS? 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 traz em seu bojo uma série de direitos 

sociais, tais como educação, saúde, previdência social e, também, o direito ao trabalho. 

Todavia, em que prezem ter grande relevância tais direitos, nesta dissertação, só se 

abordará o direito social ao trabalho para analisar o quadro atual brasileiro no setor petrolífero 

e de gás, direcionando as fundamentações jurídicas às de ordem prática, com vistas a 

desvendar o cumprimento de tal direito, que apesar de estar garantido pela Constituição 

Brasileira, não tem tido eficácia nas relações sociais. Considerando, inclusive, que a 

dignidade da pessoa humana permeia o direito social ao trabalho, até porque não se pode criar 

                                                             
5 GAZETA DO POVO. Brasil tem déficit de 40 mil engenheiros. 2012. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/carreira/brasil-tem-deficit-de-40-mil-
engenheiros-1zdxbrbq55ey34eybcgasp6xa>. Acesso em: 15 abr. 2015. 
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condições patrimoniais ou psíquicas sem se inserir o mínimo existencial de tal direito à pessoa 

humana.6 

Assinale-se que o Estado tem a obrigação de garantir tal mínimo existencial do direito 

social ao trabalho, com a consequente eficácia positiva, para que o indivíduo e a coletividade 

possam exigir do Poder Público os fatores indeclináveis para uma existência condigna.7 

É certo que as normas que tratam os direitos sociais ao trabalho têm como base um 

conteúdo mínimo, imprescindível para a vida digna da pessoa humana na nossa sociedade, 

pois não existe um dispositivo, diretriz constitucional – e ambiente social - que autorize o 

entendimento de que o Estado está obrigado a garantir trabalho para todas as pessoas, por não 

existir um direito subjetivo de exigir trabalho do Poder Público.8 

Dessa forma, a Constituição Brasileira possui vários dispositivos que alcançam boa e 

ótima realização e outros que seguem sem ou com baixa implantação9, necessitando de 

realização de políticas públicas para tornar apta a realização e efetivação prática de tais 

direitos, como ocorre no direito ao trabalho, já que a garantia do pleno emprego, demonstra 

que o Estado, em verdade, está incumbido, sim, de empreender esforços para desenvolver 

projetos e políticas públicas, na direção do pleno emprego.10 

Todavia, deve-se esclarecer que o Estado não tem a obrigação conceder salário 

mínimo ou um emprego para cada brasileiro, pois no sistema capitalista, que é adotado pelo 

Brasil, é previsto uma taxa de desemprego, conforme pode ser observado a seguir: 

O desemprego tem sido um dos maiores problemas sociais atualmente enfrentados 
pela humanidade. É certo que, nos últimos dois anos, tem havido algum 
arrefecimento nas taxas de desemprego no mundo todo. Mesmo assim, estas taxas 
ainda estão num padrão extremamente elevado. De acordo com dados recentemente 
publicados, o Brasil, por exemplo, tem uma taxa de desemprego em torno de 7.0 %, 
os EUA 4.1%, o Japão 4,7% e a zona do euro 9,1%.11 

 

De fato, no Brasil ainda se busca implementar políticas públicas para o progresso do 

direito ao trabalho, até porque se faz necessário a efetividade de tal direito. Note-se que o 
                                                             
6 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da constituição dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 384. 
7 Ibid., p. 385.  
8 OLIVEIRA, 2010, p. 385. 
9 Ibid., p. 463. 
10 OLIVEIRA, op. cit., p. 385. 
11 REINERT, José Nilson. Desemprego: causas, consequências e possíveis soluções. Revista de Ciências da 
Administração. Santa Catarina, n. 5, p. 45-48, marco de 2001. 
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Brasil não conheceu um Estado do Bem-Estar12, mas o trabalho faz parte de uma atividade 

social, necessária ao progresso material e moral da humanidade, sendo indispensável para a 

sobrevivência e progresso humano.13 

A busca do emprego no Brasil se encontra atrelada, também, ao percentual de 

desemprego, pois o trabalhador tem o livre-arbítrio para escolher a sua possibilidade de ganho 

e a área em que quer realizar sua atividade remunerada. Logo, o desemprego é caracterizado 

como sendo a não possibilidade do trabalho assalariado nas organizações de um modo geral.14 

 O trabalho, como um direito social, deve ser possível por meio de políticas públicas 

que criem oportunidades de inserção do indivíduo ou da coletividade no pleno emprego. 

Igualmente se reduz desigualdades sociais, demonstrando que a implementação deste direito 

social não tem um custo tão alto na prática, sendo, também, executável.15 

 As políticas públicas para ampliar as oportunidades de acesso ao pleno emprego não 

podem ser afastadas pelos argumentos tradicionais do alto custo de realização dos direitos 

sociais ou da reserva do possível. O Estado tem deveres em suas prestações positivas de criar 

meios e medidas para satisfazer o direito ao trabalho. Também é uma escolha política a 

realização ou não de um direito social. 

 Barcellos enuncia que pouco adiantará, do ponto de vista prático, a previsão normativa 

ou a refinada técnica de hermenêutica se absolutamente não houver dinheiro para custear a 

despesa gerada por determinado direito subjetivo.16 

 Uma política pública de efetivação do direito social ao trabalho terá que ser inserida 

nas leis de diretrizes orçamentais do país, dos entes públicos, em nível federal, estadual, 

distrital e municipal, para realizar meios concretos de efetivação e inserção individual e 

coletiva. 

 O direito social ao trabalho tem, em suma, na sua raiz, a sua consequente ação de 

concretização, que tende a provocar o Poder Judiciário diante da omissão do Poder Público 

                                                             
12 OLIVEIRA, op. cit., p. 465. 
13 REINERT, op. cit., p. 385. 
14 REINERT, n.5, p. 45-48, marco de 2001. 
15 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito Constitucional Brasileiro. Teoria da Constituição e Direitos 
Fundamentais. Revista dos Tribunais, 2014, p. 918. 
16 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios fundamentais. O princípio da dignidade da 
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 236-237. 
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para seu cumprimento.17  Outrossim, a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é nesse 

sentido: 

[...] É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em 
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante 
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar 
obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de 
fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 
pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre 
advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a 
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo 
Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder 
resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.18 

  

Nesta seara, vem com acerto o posicionamento de Barcellos sobre a limitação de 

recursos para se cumprir os direitos sociais, sem deixar de mencionar que a obtenção dos 

recursos se presta para objetivos que a própria Magna Carta traçou, que, consequentemente, 

se presta ao bem-estar do homem: 

[...] em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se 
pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode 
ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu 
fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade 
do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, 
prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os 
objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições 
modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, 
na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as 
condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos 
individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 
fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo 
exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é 
que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros 
projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao 
estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente 
com a reserva do possível. [...].19 

                                                             
17 CLÈVE, Clèmerson Merlin; OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direito Constitucional Brasileiro. Teoria da 
Constituição e Direitos Fundamentais. Revista dos Tribunais, 2014, p. 921. 
18 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Informativo STF. Ação de Descumprimento de Preceito Federal. n. 
45/DF. Relator: MELLO, Celso de. Publicado no DJ de 04-05-2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm>.  Acesso em: 11 fev. 2015. 
19 BARCELLOS, 2002, p. 245-246. 
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 Em vias de se consolidar a concretização, há uma necessidade de se proteger o direito ao 

trabalho, por ser um direito fundamental, que tem uma interligação muito importante com os 

demais direitos humanos e fundamentais. 

 Prosseguindo na análise, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no 

seu artigo 23º, trata do direito ao trabalho, mensurando sua irradiação à livre escolha de 

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, à não 

desigualdade, sem qualquer distinção, ao  direito à igual remuneração por igual trabalho, à 

remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência 

compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de 

proteção social.20 

 Logo, é uma preocupação mundial a proteção do direito ao trabalho, no qual o Brasil 

positivou na sua legislação interna, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, pelo Decreto nº 591, de 1992, insculpida no artigo 6º, mais um destaque ao direito 

ao trabalho.21 

 O direito social ao trabalho é mencionado em diversas legislações, como o Protocolo 

de Salvador22, na Organização Internacional do Trabalho (OIT), sendo objeto da Convenção 

122, nos artigos 1º e 2º, com o objetivo de estimular o crescimento e o desenvolvimento 

econômico, de elevar os níveis de vida, de atender às necessidades de mão de obra e de 

resolver o problema do desemprego e do subemprego, no qual o país-membro formulará e 

aplicará, como um objetivo essencial, uma política ativa visando a promover o pleno 

emprego, produtivo e livremente escolhido. Ou seja, para garantir que haja trabalho para todas 

as pessoas disponíveis e em busca de trabalho e que este trabalho seja o mais produtivo 

possível, que haja livre escolha de emprego e que cada trabalhador tenha todas as 

possibilidades de adquirir as qualificações necessárias para ocupar um emprego que lhe 

                                                             
20 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. A declaração universal dos direitos 
humanos. 1948. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/declaracao/>. Acesso em: 03 fev. 2015. 
21 BRASIL. Decreto nº 591, de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. Promulgação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0591.htm>. Acesso em: 03 fev. 2015.  
22 Ratificação pelo Brasil no Decreto Legislativo 56, de 19.04.1995, com depósito em 21.08.1996, em vigor no 
Brasil em 16.11.1999, com introdução no âmbito interno pelo Decreto nº 3.321, 30.12.1999 (DOU 31.12.1999). 
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convier e de utilizar suas qualificações, assim como seus dons, qualquer que seja sua raça, 

cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social.23 

 Tendo em mente que o direito ao trabalho tem a função de tornar digna a pessoa 

humana, por irradiar em todas as áreas ligadas à sociedade e à qualidade de vida do ser, a 

pessoa humana não pode ter tal direito violado por ausência de oportunidade de exercer sua 

liberdade de escolha do pleno emprego, de liberdade de trabalhar e de buscar o emprego. Por 

isso, Comparato ensina que o direito ao trabalho é a pedra angular da construção de uma 

verdadeira sociedade democrática,24 como um alicerce da realização de vários direitos 

fundamentais que estão na carta constitucional. 

 O direito do trabalho é um meio de realização da dignidade da pessoa humana, tanto 

para a obtenção de bens e serviços, como para o desenvolvimento da atividade humana. Com 

a formação do trabalho e a participação desde trabalho no seio social há o fortalecimento do 

desenvolvimento tecnológico, intelectual e financeiro de um país ou região.  

 O trabalho em si tem o condão de traçar as relações jurídicas trabalhistas e, também, 

sociais, em razão de uma parcela da população conseguir obter, por meio do trabalho, os bens 

materiais e, em contrapartida, organizar a comunidade, atender aos anseios da coletividade e 

as necessidades da pessoa humana. 

 Deve-se lembrar como o ato de trabalhar faz parte da essência do homem. Por isso, 

Rousseau enunciava que o primeiro sentimento do homem foi o de sua existência e o seu 

primeiro cuidado, o de sua conservação25. O seja, ao criar a obrigatoriedade de cuidar de si 

mesmo, da família, da lavoura e dos instrumentos de sobrevivência, o trabalho passa a ser 

uma consequência natural do desenvolvimento da própria sociedade. 

 Por isso, mesmo na fase de elaboração e convocação da Constituição de 1988 já era 

vislumbrado um fator crônico de fracasso na realização do Estado de Direito do país: a falta 

de seriedade da Lei Fundamental, a indiferença para com a distância entre o texto e a 

realidade, entre o ser e o dever ser, como relatou Barroso e outros26. 

                                                             
23 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Política de Emprego. Convenção n. 122. 
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/479>. Acesso em: 03 fev. 2015. 
24 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 345. 
25 ROSSEAU, Jean-Jacques. A origem da desigualdade entre os homens. São Paulo: Lafonte, 2012, p. 61. 
26 BARROSO, Luís Roberto; MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, 
Carlos Valder do. Tratado de direito constitucional. v.1. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 35. 
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Entre o dever ser e o ser estão os direitos sociais ao trabalho, sempre latentes, no qual 

ressoam nos ditames das constituições globais, sem serem preenchidos, em que há uma busca 

por oportunidades de emprego, com a circulação de pessoas de forma transfronteiriça, até pela 

cooperação entre os países numa escala global. 

A democracia pensada e sonhada é tornada realidade por meio de efetividade do 

direito social ao trabalho, que está sistematicamente disposto no rol dos direitos sociais, 

aguardando mais políticas públicas para implementar novas formas de absorção da mão de 

obra, igualando as oportunidades de aquisição de funções e postos de trabalho, melhorando, 

consequentemente, a renda per capita dos grupos de pessoas ocupadas no mercado de 

trabalho. 

A remuneração, independente de faixa etária ou sexo, melhora a distribuição de 

riquezas, ocasiona a melhor circulação de produtos e serviços e amplia o acesso ao direito à 

moradia. 

A obtenção de realização do direito ao trabalho é efetivar a democracia. Dessa forma, 

Streck cita que na especificidade do direito brasileiro, a grande conquista foi a Constituição – 

sem dúvida a mais democrática do mundo.27 Por isso, reafirma que a aplicação do direito – 

esse direito que assume um grau acentuado de autonomia – é uma garantia importante para a 

democracia e o desenvolvimento da sociedade, mormente se atentado para o fato de que é a 

Constituição que estabelece como “dever ser” a construção de um Estado Social, afora os 

demais preceitos que tratam dos direitos individuais, coletivos e sociais.28 

Contudo, Streck adverte que, em países como o Brasil, em que o Estado Social não 

existiu, o agente principal de toda política social (ainda) deve ser o Estado29, para atender a 

eficácia dos direitos sociais que são compatíveis o núcleo político da Constituição.  

Observa Streck que se deve determinar a construção de um Estado Social no Brasil30, 

de forma a atender novas demandas com uma atuação positiva e ativa estatal, com vistas a 

garantir direitos sociais mínimos. 

                                                             
27 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 114. 
28 Ibid., p.115. 
29 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 97. 
30 Ibid., p. 97.  
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O Direito Social na fundamentação de Estado Social tem seu alicerce em dois vértices: 

um de igualdade material e outro de ação afirmativa. Criar a visão dos direitos sociais ao 

trabalho na época do Pré-Sal é trabalhar o alicerce de como se produzir a igualdade material e 

observar se há ou não as ações afirmativas para a sua efetivação. 

Pensar constitucionalmente o caráter de Direitos Sociais pode levar à seguinte 

indagação: os direitos sociais ao trabalho são direitos humanos ou direitos fundamentais, ou, 

ainda, podem ser classificados como humanos e fundamentais? 

 Para a provável solução da questão, necessita-se, ainda, de forma breve, expor o que 

são direitos fundamentais em sua distinção aos direitos humanos. 

 Logo, toma-se por empréstimo a definição no conceito de Perez Luño de direitos 

fundamentais31: 

Um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 
concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais 
devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível 
nacional e internacional. 

  

Sendo assim, os direitos fundamentais possuem uma variabilidade em tempo e espaço, 

em um contexto histórico, sendo singulares ou coletivos, com previsão em um documento 

constitucional, em uma sociedade politicamente organizada32  

 Os direitos humanos ou do homem são reconhecidos como inerentes à própria natureza 

humana, os direitos a que todos fazem jus pelo mero fato de existirem, de sua condição de 

pessoa humana, sendo totalmente desvinculados de quaisquer considerações espaço-

temporais33 

 Importante observar que os direitos humanos são universais, enquanto os direitos 

fundamentais são relativos e variáveis. Os direitos humanos, tal como informa Agra, 

assinalam um dos traços mais marcantes do constitucionalismo moderno, na qual eles são 

tomados como prerrogativas invioláveis dos homens, que de forma alguma podem ser 

suplantadas.34 

                                                             
31 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, estado de derecho y Constitución. 3. ed. Madri: 
Teccnos, 1990. p. 48.  
32 Ibid., p. 93. 
33 PEREZ LUÑO, loc. cit. 
34 AGRA, Walber de Moura. Direitos Sociais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. Tratado de direito constitucional. v.1. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 510. 
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  No ensinamento de Tomás y Valiente, apud Martins, Mendes e Nascimento, de forma 

relevante, se diferencia a expressão direitos fundamentais da expressão direitos humanos, no 

qual esta possui uma concepção ético-filosófica, portanto, uma concepção semântica muito 

abrangente; aquela apresenta uma conceituação mais restrita, referindo-se ao ordenamento 

jurídico-constitucional.35 

 Ora, a fundamentalidade de um direito se origina no seu próprio status constitucional, 

que para Sarlet, apresenta algumas dimensões, que segue: a) as normas de direito fundamental 

têm superior hierarquia em relação às demais normas do ordenamento jurídico; b) estão 

submetidas aos limites formais e materiais de revisão e emenda constitucional, previstos no 

artigo 60º da Constituição Federal; e c) em virtude do disposto no parágrafo primeiro do art. 

5º, têm aplicabilidade imediata e vinculam todos os poderes públicos.36 

  A importância dos direitos fundamentais e a inclusão dos direitos sociais em seu rol, 

não está determinada apenas pelo seu posicionamento nos artigos constitucionais, mas pelo 

traço marcante de ser uma irradiação da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, uma 

norma apesar de não estar elencada como formalmente fundamental em seu posicionamento 

no artigo 5º, da Constituição Federal, poderá ser considerada materialmente constitucional por 

trazer indicadores de decisões de estrutura estatal e da formação social. 

 Como se vê, concluir que os direitos sociais são direitos fundamentais é adotar o 

posicionamento que são fundamentais na Constituição de 1988, tal como todos enumerados 

no Título II, denominados “Direitos e Garantias Fundamentais”, além de estarem inseridos na 

proteção do artigo 60º, § 4º, IV, que informa que as “cláusulas pétreas” não estão sujeitas à 

deliberação de reforma constitucional ou de emenda tendente à abolição de tais direitos.37 

 De forma bastante genérica, os direitos fundamentais podem ser de primeira, segunda, 

terceira, quarta e até de quinta geração, como entendem alguns38 ou dimensão de direitos, pelo 

seu florescimento e implantação progressiva diante do quadro histórico mundial, como ensina 

                                                             
35 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Tratado de 
direito constitucional. v.1. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 510. 
36 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005, p. 86-87. 
37 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
567. 
38 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Tratado de 
direito constitucional. v.1. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 278. 
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parte da doutrina39. A partir disso, os direitos fundamentais, em acordo com o momento 

histórico que pertençam, surgem de maneira complementar aos de liberdade, tal como os 

direitos sociais. 

 Registre-se que os de primeira geração são civis e políticos, os de segunda geração são 

os direitos sociais, econômicos e culturais, os de terceira geração são relativos ao 

desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, os de quarta geração, incluem os relativos à 

manipulação genética, relacionados à biotecnologia e  à bioengenharia e, por fim, os de quinta 

geração, que tratam dos direitos advindos da realidade virtual, desenvolvimento da cibernética 

na atualidade, envolvendo a internacionalização da jurisdição constitucional.40 

 Anote-se, neste ponto, que a expressão “geração de direitos” é considerada imprecisa 

do ponto de vista doutrinário, podendo passar uma impressão equivocada de que uma nova 

geração de direitos, à medida que vai surgindo, passaria a substituir a geração que a antecede, 

num processo de sucessão cronológica, conforme Bonavides.41 

  Portanto, com base na classificação anterior, os Direitos Sociais são considerados 

direitos de segunda geração, pois são informados pelos direitos de igualdade, calcado ao 

Estado Social, que visa a desenvolver programas, técnicas e projetos, para reformular os fatos 

sociais. 

 Os Direitos de segunda geração são fruto de época revolucionária, ou seja, nascem no 

período da Revolução Industrial na Europa, em meados do século XIX. 

 Dessa forma, as condições de trabalho, a necessidade de revê-las e as normas de 

assistências sociais, que passam a ser imprescindíveis, vão impulsionando a elaboração de 

direitos sociais. 

 Com o traço social de tais direitos, alicerçados pelos ditames da igualdade, que 

também é absorvida pelo tragar da liberdade, marca-se uma época de inovações legislativas 

que vão tomando conta da legislação alienígena em todo o contexto mundial. 

                                                             
39 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997, p. 24-25. 
40 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da; BARCHET, Gustavo. Curso de direito constitucional. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p. 96. 
41 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 572. 
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 Aqui é necessária uma explicação: Streck ensina que a construção de um Estado como 

Welfare State está ligada a um processo histórico que conta já muitos anos.42 Sendo assim, 

continua Streck, pode-se dizer que ele acompanha o desenvolvimento do projeto liberal 

transformado em Estado do Bem-estar Social no transcurso das primeiras décadas do século 

XX. A história dessa passagem, segundo o autor citado, vincula-se, em especial, à luta dos 

movimentos operários pela conquista de uma regulação para a convencionalmente chamada 

questão social.43 

  Logo, com a questão social e a impulsão do Estado para o desenvolvimento das 

relações sociais, pôde-se dar um novo vulto aos direitos de igualdade. 

 Por isso, nesse passo, preleciona Moraes44, com base na melhor doutrina, que "Os 

‘direitos de igualdade’ são identificados pela configuração, com referência ao Estado, de um 

dever de prestação, ou seja, são direitos fundamentais satisfeitos por uma prestação ou 

fornecimento de um bem por parte do corpo estatal”.   

 Consequentemente, os direitos sociais do trabalho estão de mãos dadas com o Direito 

Constitucional moderno. 

 Por isso, conclui-se que, em geral, na sua visão constitucionalizada, os direitos sociais, 

além do anseio trabalhista, têm o condão de tratar de temas vinculados à saúde, previdência, 

assistência social, educação, moradia, livre escolha de emprego, no qual para alguns, também 

se incluem direitos à alimentação adequada, à proteção à maternidade, à cultura e ao lazer, por 

exemplo. 

 A seu turno, realizações de liberdades positivas, concretas, são as diretrizes que calçam 

os direitos sociais, possuindo um fim em si mesmo, como direitos fundamentais que são.45 

 No Brasil, tais direitos sociais são expressos como base legal no rol do artigo 6º ao 

artigo 11º, da Magna Carta de 1988. 

 Igualdade e liberdade devem estar de mãos dadas no Estado Social, para que o 

indivíduo possa exercer seu livre-arbítrio.  

                                                             
42 STRECK, 2013, p. 83. 
43 STRECK, loc. cit. 
44 MORAES, Guilherme Braga Peña de. Direitos Fundamentais: conflitos & soluções. Rio de Janeiro: Frater et 
Labor, 2000, p. 29. 
45 Ibid., p. 40. 
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 Compor os direitos sociais em uma sociedade deve ser, também, uma diretriz dos 

juristas em sua atuação com a redução dos delitos e lesões aos direitos sociais, com vistas a 

realizá-los em sua versão máxima e integral. 

Streck assim trata o tema46: 

Embora preocupados – de forma acertada, diligente e democrática – com o arbítrio 
estatal, as mazelas do direito penal e as misérias do processo penal, tais juristas 
incorrem igualmente em um paradoxo, porque, ao repudiarem o uso do direito penal 
para o enfrentamento das infrações que lesam bens jurídico-sociais, deixam de lado 
esse importante mecanismo para o alcance daquilo que o próprio Ferrajoli 
denominou de “direitos sociais máximos”, circunstância que possibilita um “direito 
penal mínimo”, igualmente por ele proposto. Nesse sentido, entendo que o 
enunciado “direito penal mínimo – direito social máximo” traduz-se em uma 
equação que desembarca tardiamente em países de modernidade tardia, onde não 
houve welfare state. E, convenhamos, mesmo nos países em que o Estado Social 
foi/é uma realidade, o direito penal continua a ser utilizado no combate de crimes 
que tratam de bens jurídicos “sociais”, ou seja, na Europa ninguém tem dúvidas, por 
exemplo, que os crimes fiscais e outros desse jaez devem ser punidos com rigor. 
Dito de outro modo direito penal mínimo e direito social máximo é um paradoxo em 
países de modernidade tardia. 

 Inclusive, Sarlet apud Agra, enuncia que os direitos sociais têm a função de assegurar 

uma compensação das desigualdades fáticas entre as pessoas mediante a garantia de 

determinadas prestações por parte do Estado ou da sociedade.47 

 Dessa forma, tais direitos sociais ensejam vários questionamentos em uma análise mais 

aprofundada, tais como nos seus planos estatais, são direitos que exigem prestações materiais, 

concretizadas, planos de ações programáticas, que não tem o condão de serem exigidas para o 

seu cumprimento efetivo. 

 De forma bastante clara e prática, os direitos sociais não podem ser efetivados sem a 

criação de condições econômicas, financeiras, tributárias, etc. 

 Sem uma boa administração de recursos direcionados para cumprir as políticas 

públicas, não se terão direitos sociais de forma efetiva. 

 Não se deve envenenar os direitos sociais apenas de visões jurídicas e formais, sem 

pensar em questões práticas, por isso Streck, em palestra no STF, de forma pontual, ensina 

que a doutrina brasileira pós-Constituição de 1988 não soube compreender a complexidade do 

texto constitucional, importando e interpretando equivocadamente teorias estrangeiras de 
                                                             
46 STRECK, Lenio. A dupla face do princípio da proporcionalidade e o cabimento de mandado de 
segurança em matéria criminal: superando o ideário liberal-individualista-clássico. Disponível em: 
<http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/17.pdf >. Acesso em: 07 jun. 2013. 
47AGRA, p. 516. 
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forma desconectada, gerando um “caos interpretativo”48, sendo a argumentação defendida na 

palestra proferida na Universidade Unisinos, que teve o título de O novo e o velho: as 

recepções (hermenêuticas) equivocadas a partir de 1988. A palestra fez parte do seminário 25 

anos da Constituição Cidadã. 

 À evidência, Streck aborda que uma Constituição nova exige novos modos de a 

compreender e que o imaginário jurídico de antes de 1988 era formalista-positivista e sem 

consistência teórica. Para Streck, quando veio a Constituição, os juristas brasileiros não 

tinham uma teoria constitucional apta ao enfrentamento dos desafios de um complexo texto 

como esse. Então, segundo o autor, passaram a importar teorias estrangeiras. “Não formamos 

uma teoria constitucional adequada. Veio 1988, botamos todas as nossas promessas no texto 

constitucional e não tínhamos uma teoria adequada. Quando por fim, ficamos numa ressaca 

constitucional.49 

 Com a ação sobre os direitos sociais, podem-se criar as construções sociais, para 

construir novas ordens nas estruturas, criando um novo ambiente social com vistas a 

promover os direitos humanos e fundamentais. 

 Os direitos sociais necessitam de efetivação. Efetivar é tornar-se efetivo, realizar-se. 

Sendo efetivo um adjetivo que significa “que produz o efeito esperado, positivo, verdadeiro, 

fixo” [...]50 

 Com isso, Silva apud Souza Neto, em estudo sobre a Fundamentação e Normatividade 

dos Direitos Fundamentais, lembra que a noção de aplicabilidade está vinculada à eventual 

necessidade de uma atividade legislativa que torne possível a realização de certos efeitos da 

norma – necessidade que deve ser aferida, sobretudo, através da forma de positivação da 

norma.51 

                                                             
48 STRECK, Lenio. O novo e o velho: as recepções (hermenêuticas) equivocadas a partir de 1988. Palestra do 
Seminário 25 anos da Constituição Cidadã, no STF. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=111151>. Acesso em: 05 
nov. 2013. 
49 STRECK, loc. cit. 
50 XIMENES, Sérgio. Minidicionário Ediouro da Língua Portuguesa. 2. ed. rev. e amp.  São Paulo: Ediouro, 
2000, p. 277. 
51 SOUZA NETO, Claudio Pereira de. Fundamentação e Normatividade dos Direitos Fundamentais: Uma 
Reconstrução Teórica à luz do Princípio Democrático. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 289. 
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 Sendo assim, a norma deve ter seu conteúdo realizado, aplicado na prática, e é por isso 

que a normatividade dos direitos sociais é uma questão que sempre aparece nos debates 

jurídicos. 

Em sua obra de Hermenêutica Jurídica, Streck enuncia que a superação das barreiras 

impostas pelo positivismo preconiza a prevalência dos valores no lugar das normas, da 

ponderação no lugar da subsunção, da onipresença da Constituição frente ao direito ordinário 

e a onipotência do Judiciário frente à autonomia do legislador52, com o que se abre caminho 

para a efetiva proteção aos direitos humanos, transformados em direitos fundamentais a partir 

de sua inclusão protetiva no conteúdo constitucional. 

Por isso, Streck, em seus ensinamentos, retrata que a hermenêutica tradicional se 

apresenta como mera "técnica de interpretação", no que se diferencia da chamada 

"hermenêutica filosófica", cujo objetivo é a construção de ‘um sentido’ a partir da necessária 

autocompreensão do sujeito (o intérprete), o que se opera por meio uma articulação linguística 

que questiona "a totalidade do existente humano e sua inserção no mundo".53 

É necessário o estudo aprofundado da hermenêutica até para a concretização real e a 

efetivação de tais direitos sociais. O grau de realização que deve existir na vida social 

compreende tema trabalhado na seara do caráter orçamentário das políticas do Estado, do 

limite da reserva do possível até as questões do mínimo existencial, para transpor a barreira 

do formal e passar para a concretização material dos direitos sociais. 

 Não se pode olvidar que um direito social não requer só uma eficácia jurídica, mas 

também uma eficácia social, tal como Barroso defende, para que haja mecanismos para sua 

real aplicação, para sua efetividade.54  

 A complexidade das relações sociais e das prestações que devem ser implementadas 

pelos direitos sociais, exigem um elastério temporal significativo ou a atuação de vários entes 

estatais – contudo, alguns têm aplicação imediata como as garantias trabalhistas, conforme 

                                                             
52 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção do 
direito. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 158. 
53 Ibid., p.188-190.  
54 BARROSO, Luís Roberto. Efetividade das Normas Constitucionais Revisitada. Revista Dir. Proc. Geral. 
1995. Disponível em: 
<http://webdav.sistemas.pucminas.br:8080/webdav/sistemas/sga/20122/572681_aplicabilidade%20revisitada%2
0barroso.pdf >. Acesso em: 5 jun. 2013. 
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observa Agra55
. Em virtude de tal análise, a efetividade é o passo dianteiro de aparelhamento 

do sistema formal constitucional em sede de Direitos Sociais. 

 O Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) tem o dever de criar as 

técnicas para sua efetivação, criar as competências necessárias para a sua execução, ter foco e 

concretar esforços nos direitos sociais que necessitam de uma realização com mais urgência, 

além de ter a determinação em concretar esforços para atuar na sua implementação, defesa, 

custeio e concretização, ou seja, o podium. 

 Quem ganha com isso? Os titulares, que são cidadãos e, por fim, toda a coletividade, 

criando uma melhora da qualidade de vida e do bem-estar social, por meio de políticas 

públicas com cerne na igualdade e liberdade. 

 Vale lembrar, neste ponto, que Hãberle apud Wandelli ressalta que a compreensão de 

“um direito ao trabalho de múltiplas dimensões, com garantias conexas” e projeções sobre 

diversos outros direitos fundamentais e sobre vários ramos do direito ordinário, além do 

direito do trabalho, o previdenciário, tributário, administrativo, etc., forma uma estrutura 

complexa que “relativiza a dicotomia (supostamente clássica) entre os direitos de liberdade e 

os direitos fundamentais sociais, na mesma medida em que o trabalho e a proteção do trabalho 

penetram nas dimensões dos direitos fundamentais.56 

 

 

1.3 EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO DIREITO SOCIAL AO TRABALHO 

 

Entende-se que o direito social ao trabalho, para se tornar eficaz e efetivo, deverá ser 

uma realidade, um direito fundamental perante o sistema jurídico brasileiro como um todo, tal 

como ressalta Gomes, realizando a transformação da ideia de trabalho humano em direito.57 

                                                             
55 AGRA, p. 520. 
56 WANDELLI, Leonardo Vieira. O direito fundamental ao trabalho na ordem jurídica brasileira. In: CLÈVE, 
Clèmerson Merlin. Direito Constitucional Brasileiro. Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais. Revista 
dos Tribunais, 2014, p. 1001. 
57 GOMES, Fabio Rodrigues. O Direito Fundamental ao Trabalho: perspectivas históricas, filosófica e 
dogmático-analítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 69. 
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O dever estatal de efetivação de tal direito é de proteger e também de se abster de atos 

negativos que possam comprometer a realização de sua concretização de ordem prática e 

concreta. 

O Direito Social ao Trabalho é protegido por ser de interesse coletivo, geral, oriundo 

da dignidade da pessoa humana, para que haja o cumprimento do mínimo necessário para sua 

eficácia.  

Os direitos sociais que se encontram inseridos no rol do artigo 6º, da Constituição 

Federal, também irradiam os ditames da dignidade da pessoa humana, pois são 

direcionamentos que integram o quadro estrutural da vida do indivíduo dentro do contexto 

social, com um mínimo a ser efetivado e eficaz. 

A busca da eficácia e da efetividade do Direito Social informado, deverá ser atendida, 

também, por programas suplementares, pois não é apenas buscar como deve ser tal direito, 

mas perceber tal direito como de cumprimento longínquo ou imediato. 

Ao se ter direito ao trabalho, independentemente da separação dos poderes e da 

reserva orçamentária anual, há que se pensar uma forma de elaboração periódica de criar 

efeitos pretendidos em políticas públicas sérias e efetivas, para efetivar o princípio da 

igualdade. 

Inclusive, Silva apud Velloso, bem enuncia que os direitos sociais são ligados ao 

direito de igualdade: 

[...] prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitem melhores condições de vida 
aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito da igualdade.58 

Com isso, a efetivação e, consequentemente, a eficácia de tal direito social não se 

identificam apenas na criação de normas jurídicas infraconstitucionais, pois o parâmetro 

maior e magno é da Constituição Federal, que já traz sua base e menção honrosa, para criar 

por si só, um nicho de deveres que devem ser mensurados nas diretrizes do Estado de Direito. 

                                                             
58 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Dos direitos sociais na Constituição do Brasil. Disponível em: 
<http://www.ufrnet.br/~tl/otherauthorsworks/dpr0027/velloso_carlos_dos_direitos_sociais_na_cf.pdf>. 
Acesso em: 20 nov. 2014. 
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Na verdade, o tratamento da doutrina e da jurisprudência não tem o condão de conferir 

ao direito constitucional social ao trabalho uma meta imaginária e transcendental não 

capacitada de prováveis efeitos ou eficácia jurídica e social. 

A pretensão de tal direito social ao trabalho é de se comprometer em situações de 

confronto com a realidade social dos indivíduos e demonstrar que as políticas públicas se 

identificam com normas jurídicas em sentido formal e material. 

A eficácia, ou seja, a produção de efeitos de tal direito social ao trabalho não está 

presa apenas a uma mera etapa hermenêutica sem cunho valorativo, mas, sim, está mensurada 

na base axiológica da dignidade da pessoa humana. 

Sem direito social ao trabalho e sem uma provável política de capacitação do 

trabalhador não há como efetivar ou tornar eficaz os direcionamentos constitucionais, pois, na 

prática, não se conseguirá identificar os feitos dos órgãos públicos e demonstrar as tomadas de 

decisão com índole de alcançar um encontro de águas entre os conceitos legais e a execução 

do direito social ao trabalho. 

Eficácia de um direito social é, de fato, um ponto nodal das políticas públicas, a tal 

ponto que se tornou uma preocupação entre os doutrinadores. 

Agra, Martins, Mendes e Nascimento ensinam que alguns doutrinadores afirmam que 

a maior parte dos direitos sociais tem apenas eficácia quando forem regulamentados, sem 

nenhuma eficácia imediata.59 

Contudo, os mesmos autores citam que um direito social elencado em uma norma 

programática poderá produzir consequências de forma mediata e imediata. Ou seja, efeitos 

que são produzidos apenas por regulamentação e efeitos imediatos, quando instantâneos, 

autoexecutáveis, sem depender de criação de outra norma ou realização de serviço.60 

Aponta-se, assim, que uma norma programática com cerne em um direito social, tal 

como ao direito ao trabalho, será relevante para tornar eficaz e efetivo os efeitos imediatos de 

tal prestação, fazendo prevalecer a criação de oportunidades e de novas opções, para a 

realização dos direitos à liberdade e à igualdade, sem permitir que haja o império da 

                                                             
59 AGRA, Walber de Moura; MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, 
Carlos Valder do. Tratado de direito constitucional. v.1. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 510. 
60 AGRA, loc. cit. 
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discriminação ou da imposição de uma igualdade que venha a cercear a liberdade de escolha 

individual. 

Por isso, não se busca com tal posicionamento criar uma atuação estatal que tenha o 

condão de retirar o livre-arbítrio ou vincular o direito fundamental social ao trabalho, de 

forma a permitir uma atuação irrestrita do Estado na vida do indivíduo, extirpando seu poder 

de escolha em sua vida pessoal e íntima, pois ao defender tal direito social há que se assegurar 

a autonomia individual inviolável, para que se garanta o poder de agir de acordo com sua 

vontade, mesmo que essa vontade não seja razoável, conforme enuncia Pereira et al, quando 

trata da aplicação das normas de direito fundamental nas relações jurídicas entre 

particulares.61 

Sendo assim, a eficácia e efetivação dos direitos sociais ao trabalho será centrada na 

necessidade de preservar a pluralidade no âmbito social.62 

Não se pode mensurar um indivíduo livre com base no critério da autonomia privada 

se não há possibilidade de escolhas de qual rumo tomar e de quais metas há que se cumprir 

para atingir um foco profissional dentro de uma sociedade. 

Logo, a questão da eficácia e da efetivação do direito social ao trabalho e sua 

capacitação é complexa, ensejando uma série de questionamentos que não serão resolvidos de 

forma definitiva nesta explanação, contudo, pode-se com ela mensurar a profundidade da 

questão e de suas vertentes. 

Para melhor compreender, então, esse ponto, note-se que Silva enuncia que uma 

norma só é aplicável à medida em que é eficaz63, além disso, preleciona o autor, que se a 

norma não dispõe de todos os requisitos para sua aplicação aos casos concretos, falta-lhe 

eficácia e consequentemente, não dispõe de aplicabilidade. 

 

  

1.4 UM OLHAR SOCIOLÓGICO SOBRE O DIREITO SOCIAL AO TRABALHO: 

IDEOLOGIA, UTOPIA OU INEFICÁCIA? 
                                                             
61 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves; BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto; SARMENTO, 
Daniel; SOUZA NETO, Claudio Pereira de. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.188. 
62 PEREIRA; BARCELLOS; BARROSO; SARMENTO, SOUZA NETO, loc. cit. 
63 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 59. 
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Outro ponto em relação aos estudos sociológicos: os Direitos Sociais ao Trabalho, em 

relação a sua execução e implementação, podem ser encarados como uma ideologia ou 

utopia?  

Toma-se emprestado a visão de Mannheim citada por Lowy, na obra Ideologias e 

Ciência Social, para analisar, sob este enfoque, os Direitos Sociais. Ideologias, por serem, 

para o sociólogo Mannheim, os Direitos Sociais um conjunto das concepções, ideias, 

representações, teorias, que se orientam para estabilização, ou legitimação, ou reprodução da 

ordem estabelecida, com vistas a tratar de uma doutrina com um certo caráter conservador, no 

sentido amplo da palavra, para manter à ordem estabelecida, ou Utopia, já que trata de ideias, 

representações e teorias que aspiram uma outra realidade, uma realidade ainda inexistente.64 

Ao analisar os Direitos Sociais diante de questões como Utopia, conforme 

posicionamento anterior, ou de uma dimensão crítica, de negação da ordem social existente, 

poderia inclusive ensejar uma ruptura do modelo que se adota em um sistema constitucional. 

Todavia, o que se quer são os Direitos Sociais aplicáveis, definidos e executáveis, em uma 

ordem democrática estatal que realize a inclusão social dos cidadãos com políticas públicas de 

efetivação do direito ao trabalho. Os Direitos Sociais podem ser analisados por uma visão 

ideológica ou utópica. Sendo assim, Löwi com base na obra de Mannheim, ensina que a 

ideologia total é o conjunto daquelas formas de pensar, estilos de pensamento, pontos de 

vista, que são vinculados aos interesses, às posições sociais de grupos ou classes e a ideologia 

em sentido estrito, que é a forma conservadora que essa ideologia total pode tomar, em 

oposição à forma crítica, que Mannheim chama de utopia.65 

Assim o Direito Social deve se afastar de tal visão de utópica, para ser estudado em 

uma visão social, com base em valores, ideias, princípios constitucionais, que sirvam de 

fundamento complementar ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Num sentido jurídico, com os direitos sociais se prega a igualdade entre os homens. 

Igualdade tal, que se transcreve nos direitos humanos fundamentais como uma igualdade de 

fato, material, pois não há direito à liberdade, sem direitos sociais em seu bojo. 

                                                             
64 LÖWI, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista. São Paulo: Cortez, 2008, 
p. 12-13. 

 
65 LÖWI, 2008, p. 13. 
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Inclusive, Lövi ensina que Marx, ao tratar da “A Ideologia Alemã” observa que o 

caráter da nova sociedade depende da maneira como ela foi constituída, além de que, uma 

sociedade livre só pode ser resultado de um ato de liberdade.66 

Tal ideologia Marxista, segundo a análise de Chauí67, oferece a uma sociedade 

dividida em classes sociais antagônicas e que vivem na forma da luta de classes, uma imagem 

que permita a unificação e a identificação social – uma língua, uma religião, uma raça, uma 

nação, uma pátria, um Estado, uma humanidade, mesmos costumes. Logo, para a autora, a 

função primordial da ideologia é ocultar a origem da sociedade (relações de produção como 

relações entre meios de produção e forças produtivas sob a divisão social do trabalho), 

dissimular a presença da luta de classes (domínio e exploração dos não-proprietários pelos 

proprietários privados dos meios de produção), negar as desigualdades sociais (são 

imaginadas como se fossem consequências de talentos diferentes, da preguiça ou da disciplina 

laboriosa) e oferecer a imagem ilusória da comunidade (o Estado) originada do contrato social 

entre homens livres e iguais. 

Sendo assim, os Direitos Sociais ao trabalho não devem ser tratados como uma 

proposta inexequível diante das políticas públicas sociais da máquina estatal, pois deve-se 

afastar tal imaginário social e perceber a verdadeira natureza de classe estatal, como citado 

por Chauí ao analisar Marx, para, enfim, exigir-se que os direitos sociais sejam efetivados e 

eficazes, pois há um vínculo interno entre poder econômico e poder político, que tem a 

obrigação de realizar e garantir o direito ao acesso ao trabalho, como no caso da exploração 

dos recursos energéticos do Pré-Sal. 

Dessa feita, há que se fazer também uma leitura moral dos direitos sociais na 

Constituição, já que os valores de liberdade, igualdade e solidariedade, desde a Revolução 

Francesa, são definidores de uma ordem jurídica que produz uma expressão para a cidadania 

de um povo, para a expressão também da liberdade de uma ordem democrática. 

Na leitura moral, a função de interpretar os direitos sociais é atada a uma interpretação 

constitucional evolutiva, reconstrutiva, desenvolvedora de mais irradiações da dignidade 

humana, uma leitura que visa levantar os valores que são a base constitucional de um país. 

                                                             
66 Ibid., p. 26. 
67 CHAUÍ, 2000, p. 541.  
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Para Dworkin a leitura moral propõe que todos – juízes, advogados e cidadãos – 

interpretem e apliquem esses dispositivos abstratos, considerando que eles fazem referência a 

princípios morais de decência e justiça.68 

Seria, então, numa visão mais complexa aplicada ao Direito Brasileiro, fornecer ao 

Poder Judiciário do Brasil e aos demais cidadãos, uma diretriz para a compreensão e a 

interpretação dos direitos sociais, num padrão de moralidade política, que se assente em 

valores constitucionais, na visão da autoridade máxima brasileira, em harmonização de 

conflitos jurídicos constitucionais, que é o Supremo Tribunal Federal. 

Com isso, ao se analisar o texto constitucional brasileiro, procede a ideia de Löwi: não 

uma ideologia ou utopia, já que são fatias de uma mesma laranja, mas uma visão social de 

direitos sociais, de mundo, estruturando conjuntos de valores, representações, ideias e 

orientações, para que se possa garantir processualmente sua obtenção como um direito 

subjetivo, na ausência de políticas públicas sociais efetivas. 

Os direitos sociais, para quem os detém ou que busca executar, podem ser legitimados, 

justificados, defendidos, também para se manter a ordem social do mundo69.  

Com acerto, ao se manter a evolução e desenvolvimento dos direitos sociais, também 

se mantém a ordem social do mundo, com o progresso econômico atrelado ao bem-estar 

material da população, concretizando-se, ainda que de forma paulatina, os Direitos num 

Estado Social. 

Ainda que se entenda que no Brasil não há, nem nunca houve um Estado Social, trata-

se de uma perseguição de base constitucional. Busca-se o Social e, portanto, a sociedade deve 

ter a garantia de realizar os direitos sociais. 

O Estado Social tem o condão existencial de defender e proteger, ocasionando a 

fundamentação para o princípio da dignidade humana. 

Outro ponto que merece ser destacado é o de que o “Estado Social” deveria ser, 

segundo sua intenção original, um arranjo destinado a servir exatamente a esses propósitos, tal 

como a proteção da dignidade da pessoa humana. Lord Beveridge, a quem se deve o projeto 

do “Estado de bem-estar social” britânico no pós-guerra, acreditava que sua visão de um 

                                                             
68 DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006, p. 3. 
69 LÖWI, 2008, p. 14. 
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seguro abrangente e coletivamente endossado para todo mundo era a consequência inevitável, 

ou melhor, o complemento indispensável da ideia liberal de liberdade individual, assim como 

condição necessária da democracia liberal, tal como retrata Bauman70, ou seja, o Estado social 

deveria, mas não serve a complementar a liberdade individual do cidadão, que por não ter 

direitos sociais em número suficiente para todos, vai achar que seus direitos políticos são 

inúteis ou indignos de atenção. 

Bauman, desmistificando o tema, justifica que: 

Sem direitos sociais para todos, um número grande e provavelmente crescente de 
pessoas vai achar que seus direitos políticos são inúteis ou indignos de atenção. Se os 
direitos políticos são necessários para estabelecer os direitos sociais, estes são 
indispensáveis para manter os direitos políticos em funcionamento. Os dois tipos de 
direitos precisam um do outro para que sobrevivam.71 

Os direitos sociais, como atrizes em um grande teatro, representariam a confiança da 

população, o respeito e a dignidade humana72. 

Não efetivar tais direitos num Estado Social, seria atribuir às camadas da população, 

em um contexto geral, a condição de refugo humano, numa leitura traduzida de Bauman, de 

“lixo humano”. Em uma dimensão social, o refugo humano, em partes imensas do planeta, 

representa os que estariam em um status atrasado, subdesenvolvido, segundo as ambições do 

setor do planeta moderno, diante de uma desigualdade de desenvolvimento.73 

Burdeau ao analisar o Estado e a base social homogênea, ensina que 

Isso quer dizer que é necessário que o Estado seja capaz, sem romper a solidariedade 
que o une a esta ou aquela tendência coletiva, de se elevar acima dos interesses 
particulares e de servir aos interesses peculiares à comunidade inteira. Esta aptidão 
depende, evidentemente, de condições que não são preenchidas inteiramente por uma 
regulamentação constitucional, por mais sensata que seja.74 

O que seria então, a concretização de um Direito Social ao Trabalho afastando-se de 

uma   visão de ideologia ou utopia? 

                                                             
70 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2005, p.178. 
71 Ibid., p. 179.  
72 Ibid., loc. cit.. 
73 BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro, Zahar, 2005, p.12. 

 
74 BURDEAU, Georges. O Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.101-102. 
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Poderiam ser dados como direitos concretizados por meio de um contexto histórico os 

direitos dos empregados domésticos, um tema muito debatido, mas que demorou muitos anos 

para ensejar uma modificação legislativa. 

Note-se, que, a exclusão de direitos aos empregados domésticos era fruto de um 

trabalho com viés escravo, no qual, os empregadores não eram obrigados a criar turnos de 

trabalho, não se garantiam, assim, uma jornada, momentos de descanso. Ou seja, não eram 

garantidos e protegidos os direitos sociais de tal fatia empregada. 

Sendo assim, os direitos sociais de tal categoria, são uma conquista de 

desenvolvimento da vida social, que trouxe uma nova consciência de que tal mudança 

legislativa deriva de uma solidariedade social. 

Com a aprovação pelo Senado Federal, em 26 de abril de 2013, da PEC - Proposta de 

Emenda Constitucional nº 66/12, a denominada "PEC das Domésticas", houve uma inclusão 

de direitos que eram pensados, sonhados e, por fim, foram incluídos na Constituição Federal, 

para criar a garantia de direitos para os trabalhadores domésticos, que já eram líquidos e 

certos de trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Jornada de 

trabalho máxima de oito horas diárias, 44 horas semanais, pagamento por hora-extra e seguro-

desemprego entraram na lista de direitos que irão beneficiar empregadas domésticas, copeiros, 

jardineiros, motoristas, cuidadores de idosos, babás, caseiros, entre outras funções de cunho 

doméstico. 

O direito à saúde também vem sendo gradativamente concretizado, por implementação 

de políticas públicas concretas, pois o direito de obter tal prestação do Estado é considerado 

um direito social e fundamental, sendo vinculado à previdência, assistência social, ao direito à 

vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, tal como se denota no Recurso Especial 

nº. 811608, do atual Ministro do STF, Luiz Fux.75  

                                                             
75 REsp 811608 / RS. RECURSO ESPECIAL.2006/0012352-8. Ministro LUIZ FUX (1122). T1 - PRIMEIRA 
TURMA. 15/05/2007. DJ 04/06/2007 p. 314. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS CONCRETAS. DIREITO  À SAÚDE (ARTS. 6º E 196 DA CF/88). EFICÁCIA IMEDIATA. 
MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A 
CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO COLENDO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. 
Fundando-se o Acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta 
Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa 
determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ (…) 2. A 
questão debatida nos autos - implementação do Modelo de Assistência à Saúde do Índio e à instalação material 
dos serviços de saúde à população indígena situada em área no Rio Grande do Sul - foi solucionada pelo 
Tribunal a quo à luz de preceitos constitucionais, conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido, 
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 Assim, o próprio direito à saúde é um direito social que visa a promover o direito à 

vida, à dignidade da pessoa humana, possibilitando, dessa maneira, a promoção da igualdade 

e do acesso aos serviços públicos essenciais. 

 O direito à educação ao ser promovido em sua integralidade, exigiria vaga em escolas 

públicas e de fácil acesso à população, professores preparados para a transmissão do 

conhecimento, locais equipados e seguros para tal atividade, mas não é o que se tem feito no 

Brasil. Assim, o direito à educação é outro direito social que vem sem exigido no Poder 

Judiciário e ensejado o ativismo judicial dos Tribunais, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e do Supremo Tribunal Federal  (STF), com vistas a fazer cumprir os ditames constitucionais 

para tornar o acesso aos direitos citados de forma efetiva e com concretude. 

Um Estado para ser considerado Estado Social, ou seja, um “Estado Social de Ser”, 

deverá ter aplicadas políticas públicas concretas de bem-estar que realizem a dignidade da 

pessoa humana. Não haverá tal “Estado Social de Ser”, sem que haja efetiva concretização do 

direito social ao trabalho, quando se trata de capacitação do trabalhador para a criação de 

oportunidades de posto ou função. Dar direito de igualdade de oportunidades e acesso ao 

pleno emprego é o elemento primordial da efetivação do direito ao trabalho. Sem eficácia dos 

direitos de liberdade, sociais e políticos, não há que se falar em melhoria do acesso ao 

trabalho. Através dessa formulação, para que o indivíduo possa ter acesso à indústria 

petrolífera e às vagas de trabalho, faz-se necessário fortalecer o acesso à educação, 

                                                                                                                                                                                              
verbis: "(...)O direito fundamental à saúde, embora encontrando amparo nas posições jurídico-constitucionais 
que tratam do direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à proteção da integridade física (corporal e 
psicológica), recebeu no texto constitucional prescrição autônoma nos arts. 6º e 196, in verbis:Art. 6º São 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. Mesmo que situado, como comando expresso, fora do catálogo do art. 5º da CF/88, 
importante destacar que o direito à saúde ostenta o rótulo de direito fundamental, seja pela disposição do art. 5º, 
§ 2º, da CF/88, seja pelo seu conteúdo material, que o insere no sistema axiológico fundamental - valores básicos 
- de todo o ordenamento jurídico. INGO WOLFGANG SARLET, ao debruçar-se sobre os direitos fundamentais 
prestacionais, bem posiciona o tema: Preliminarmente, em que pese o fato de que os direitos a saúde, assistência 
social e previdência - para além de sua previsão no art.6º da CF - se encontram positivados nos arts. 196 e ss. da 
nossa Lei Fundamental, integrando de tal sorte, também o título da ordem social, e não apenas o catálogo dos 
direitos fundamentais, entendemos não ser sustentável a tese de que os dispositivos não integrantes do catálogo 
carecem necessariamente de fundamentalidade. Com efeito, já se viu, oportunamente, que por força do disposto 
no art. 5º, § 2º, da CF, diversas posições jurídicas previstas em outras partes da Constituição, por equiparadas em 
conteúdo e importância aos direitos fundamentais (inclusive sociais), adquirem também a condição de direitos 
fundamentais no sentido formal e material, ressaltando, todavia, que nem todas as normas de ordem social 
compartilham a fundamentalidade material (e, neste caso, também a formal), inerente aos direitos fundamentais. 
Além disso, percebe-se, desde já, que as normas relativas aos direitos sociais do art. 6º da CF exercem a função 
precípua de explicitar o conteúdo daqueles[...]. 
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capacitação, produção e bens. Tal tema, inclusive, foi objeto do trabalho de Marx e Engels, no 

Manifesto do Partido Comunista de 1848. No manifesto, foi exposta a face da burguesia, que 

controlava os meios de produção, propriedade e até a população76:  

A burguesia controla cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da 
propriedade e da população. Aglomerou a população, centralizou os meios de 
produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência inevitável 
disso foi a centralização política. 

  

Ceifar a população da igualdade, da sua liberdade, dos ideais e acesso aos bens, já 

era vislumbrado antes mesmo de Marx, ainda que de forma singela, na obra de Rousseau, 

como uma pequena semente do que um dia poderia vir a ser um Estado Social de Direito.  

Rousseau discorria sobre um Estado que cria leis, não apenas para a proteção da 

segurança do próprio Estado e da sua manutenção, mas para que tenham o aspecto de ensejar 

benefícios ao povo, pois o sábio instituidor não redige leis que são boas em si mesmas, mas 

examina antes se o povo ao qual elas se destinam é adequado para suportá-las.77  

 Os Direitos Sociais ficavam latentes, inflamados, necessitados, diante das exigências 

sociais, devendo, assim, com base em tal quadro histórico, serem paulatinamente incluídos em 

legislações ocidentais. 

 A luta pelos Direitos Sociais, nada mais é que uma batalha pelo próprio Direito, pela 

realização de um direito social na sua forma concreta. Com isso, não se pode olvidar, que, 

Ihering78 já ensinava que o direito concreto não recebe somente a vida e a força do direito 

abstrato, mas lhe devolve por sua vez, sendo uma essência do direito a sua realização prática. 

De forma que a realização, a atuação prática e o exercício do Direito Social, sem reduzir ou 

ocasionar diferenciações arbitrárias ou por privilégios em um contexto geral, em prima facie, 

gera, por consequência, a formação de um quadro de igualdade na população, não apenas 

numa visão legal, mas também na aplicação igualitária do direito perante à ordem econômica, 

social e na aquisição dos bens da vida.  

 

 
                                                             
76 MARX, Karl; ENGELS; Friedrich. Manifesto do partido comunista.  Porto Alegre: L&PM Editores, 2001, 
p. 31. 
77 ROSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato Social. São Paulo: Martin Claret, 2013, p. 52.  
78 IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 61. 
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1.5 VISÃO FILOSÓFICA DO DIREITO SOCIAL AO TRABALHO 

 

Em uma breve reflexão, o que é Social? Social remete à sociedade, remete a viver em 

sociedade, viver como os outros, viver em classes, grupos, em locais, em áreas, bairros, vilas, 

cidades, estados e países. E, assim, viver em um contexto social é ser social, é ser político, é 

estar inserido no contexto. 

Inclusive a questão do atendimento à saúde remete ao Social. Foucalt79 já citava que a 

primeira tarefa do médico é política: “a luta contra a doença deve começar por uma guerra 

contra os maus governos; o homem só será total e definitivamente curado se for 

primeiramente liberto [...], as misérias humanas que não tem outra origem senão a tirania e a 

escravidão? ”. 

Foucalt observa que, em uma sociedade finalmente livre, as desigualdades são 

apaziguadas e reinar a concórdia, o médico terá apenas papel transitório a desempenhar80. 

Portanto, tal visão em uma estrutura social rumo ao século XXI, haveria o equilíbrio da 

prestação de saúde à população, que sofrerá menos mazelas dos desequilíbrios formais e 

materiais oriundos da não efetividade dos Direitos Sociais. 

Sendo assim, os Direitos Sociais são direitos constitucionalmente protegidos, 

fundamentais, humanos, entendidos como igualdade material e exercício da liberdade real, tal 

como citado por Barreto81, que incorpora aos direitos humanos uma dimensão 

necessariamente social, retirando-lhes o caráter de “caridade” ou “doação gratuita” e 

atribuindo-lhe o caráter de exigência moral como condição de normatividade. Tais direitos 

serão essenciais ao benefício de um interesse coletivo, que numa visão aristotélica, seria o 

mais nobre e divino que poderia ensejar o bem supremo, que é a felicidade plena, alcançada 

pela saúde ou pela riqueza, por exemplo, realizando os três modos de vida, como a vida 

agradável, a vida política e a vida contemplativa.82  

                                                             
79 FOUCALT, Michel. O nascimento da clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 37. 
80 FOUCALT, loc. cit. 
81 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. 2.ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2013, p. 207. 
82 ARISTÓTELES. Ética a Nicômano. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 19-21. 



 
 

44 
 

O direito à saúde, ao acesso ao pleno emprego, por exemplo, são direitos sociais que 

ainda são cerne de uma busca não concretizada, desde a Revolução Francesa até a sociedade 

liberal. 

Em uma visão constitucional, de mãos dadas com a visão filosófica, os direitos sociais 

devem ser tratados como direitos fundamentais, para serem concretizados, materializados, 

aplicáveis, eficazes e até exigidos como direitos subjetivos, ensejando uma prestação correta. 

Como direitos fundamentais, os direitos sociais devem ser abordados como universais, 

ou seja, numa dimensão ética, o que lhes trará, assim como trouxe, historicamente, para os 

direitos civis e políticos, a qualidade de direitos humanos universais.83 

Pensar os direitos sociais apenas como normas pragmáticas que carecem de 

efetividade, é adotar a corrente da Administração Pública que enuncia que só poderão ter 

aplicabilidade com posterior regulação infraconstitucional, como direitos públicos 

negativos.84 Em que pese tal entendimento, os direitos sociais encontram-se na Constituição, 

com um destaque privilegiado no rol do artigo 6º,  com um valor axiológico que transpassa a 

interpretação meramente política, que teria o condão de afastar a obrigatoriedade de 

cumprimento e deixar a população ao descaso no Brasil. O objetivo de tais direitos sociais é 

amparar a população de armamento pesado contra o entendimento que os reduz, os cerceia e 

os exclui de tal fundamentalidade. 

Direitos Sociais imperam, foram objetos de guerras e que são alvo de batalhas 

judiciais com o condão de forçar a execução do que é enunciado na Magna Carta. 

Será que é ético permitir à população brasileira viver em condições não consideradas 

humanas num padrão global? Sem o acesso devido à educação? Continuar a calar diante de 

um sistema de saúde pública em crise? 

 Há que se ater às questões levantadas por Barreto, com base em Krell, Bringas e Lobo. 

Como direitos sociais fundamentais que são, não podem ser excluídos do rol dos direitos 

humanos, até por terem uma concepção funcional, respondendo às demandas sociais e 

econômicas conjunturais, sendo inerente ao valor de liberdade, como materialização da 

liberdade, onde se concretizam os direitos proclamados no texto constitucional, podendo-se, 

                                                             
83 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. 2.ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2013, p. 209. 
84 Ibid., p. 210. 
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então, através do sistema jurídico, corrigir-se as situações sociais impeditivas da 

implementação das liberdades individuais.85  

                                                             
85 Ibid., p. 211. 
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2 CAPACITAÇÃO DO TRABALHO NO PRÉ-SAL 

 

 A capacitação do trabalho na exploração do Pré-Sal é alvo de debates, dúvidas, 

encontros, simpósios, além de que está tirando impactando, diretamente, os empregadores das 

indústrias petrolíferas. 

 Não é apenas no meio jurídico que se tem a preocupação de como se atenderá à 

demanda por empregos, cargos, postos e funções, que foram criadas para explorar os recursos 

oriundos do Pré-Sal, posto que há uma carência de doutores, mestres, engenheiro e técnicos, 

ou seja, mão de obra qualificada e especializada para a crescente necessidade deste mercado.  

 Grandes obras e construções, não só na área petrolífera, mas em todos os setores, 

movimentaram o Brasil, inclusive em relação a eventos mundialmente importantes, como 

Copa do Mundo, realizada em 2014 e as Olimpíadas, a ocorrer em 2016. 

 A qualificação de profissionais é a grande preocupação do setor privado e do setor 

estatal para que não se desacelere o crescimento dos investimentos no Brasil. Para que se 

invista em infraestrutura e desenvolvimento social no Brasil, será imprescindível investir no 

setor de logística, capacitação do trabalho, redes hoteleiras e de ensino, além aportar recursos 

para as áreas de tecnologia, pesquisa e meio ambiente. 

 O Brasil tem investido na capacitação de novos profissionais em setores interligados 

ao conhecimento e tecnologia. Segundo informações do Presidente do CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Glaucius Oliva, só em 2010, 12 mil 

receberam o título de doutor e 41 mil, de mestre, sendo que na Plataforma Lattes do CNPq, 

atualmente estão registrados mais de 1,7 milhões de currículos, entre os quais 135 mil são de 

doutores e 237 mil, de mestres, distribuídos nos mais de 27 mil grupos de pesquisa 

cadastrados no Censo 2010, do Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP).86 

 Dessa forma, verifica-se que a capacitação do trabalhador envolve a parte técnica, mas 

é de suma importante para o desenvolvimento social a capacitação mestres e doutores, 
                                                             
86 OLIVA, Glaucius. Com a Palavra, o Presidente. Disponível em: 
<http://www.cnpq.br/web/guest/noticias;jsessionid=02879FDE5D052C731CF37EDFF2DE3EBE?p_p_id=engin
e_WAR_Engineportlet_INSTANCE_N14w&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_c
ol_id=column&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&_engine_WAR_Engineportlet_INSTANCE_N14w_view=ar
ticle&_engine_WAR_Engineportlet_INSTANCE_N14w_articleResourcePrimKey=86728&_engine_WAR_Eng
ineportlet_INSTANCE_N14w_backURL=>. Acesso em: 01 agost. 2014. 
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aumentando o número de bolsas de formação com a contrapartida de liberação de valores 

pecuniários para qualificar profissionais, ampliando, assim, a base da pesquisa científico-

tecnológica do Brasil. 

 Com isso, atos complexos para permear o conteúdo dos direitos sociais ao trabalho, 

incentivo para as áreas de engenharias, tecnologia de informação e pesquisa de 

aperfeiçoamento profissional tende a crescer no país, até porque a indústria de petróleo, gás e 

energia sofrem com a escassez de profissionais qualificados.87 

Insta salientar que não é apenas o nível superior que está carente de profissionais com 

capacitação para o trabalho na indústria petrolífera, há ausência de profissionais capacitados 

também em nível técnico, que carecem de capacitação, aporte de recursos financeiros para 

estudar, além de acesso aos cursos profissionalizantes em Municípios mais distantes dos 

centros urbanos.88 

No Brasil, a indústria de petróleo e gás natural tem seu foco nos empregados 

embarcados, uma vez que a linha de frente em produção de hidrocarbonetos é através de 

exploração de águas profundas. 

Os empregados embarcados, em geral, se submetem ao regime da Lei no 5.811, de 

1972, todavia, como se sabe, os técnicos estrangeiros que trabalham embarcados em funções 

de supervisão não têm se sujeitado à referida lei, atuando em turnos e regimes de trabalho 

proibidos pela legislação brasileira. 

Não se olvide que, as funções do pessoal embarcado, são de perfuração (toolpusher 

sênior, toolpusher, sondador, assistente de sondador, torrista, plataformista, homem de área, 

operador de guindaste, encarregado de convés, operador de sistema de lama), de Marinha 

(capitão, imediato, segundo suboficial, operador de sistema de posicionamento dinâmico, 

supervisor de balsa, assistente de supervisor de balsa, operador de controle de lastro, chefe de 

máquina, primeiro e segundo oficial de máquina, operador de sistema de gerenciamento de 

dados), sub sea (supervisores de sub sea sênior DP, sênior júnior e assistente de sub sea), de 

manutenção (supervisores de manutenção e mecânica, chefe de mecânica, mecânico, técnico 

hidráulico, motorman, supervisor de elétrica, chefe de elétrica, técnico eletrônico e supervisor 

                                                             
87 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Emprego - Profissões em alta - 
Crescimento vai aumentar demanda de engenheiros e técnicos. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:catid=28&Itemid=2> 
Acesso em: 18 agost. 2014. 
88 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), loc. cit. 
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de informática), gerente de instalação offshore (OIM), coordenador de treinamento e 

segurança de sonda (RSTC), equipe de enfermagem e médico, ART trainne, REP trainee, 

coordenadores de materiais seniores e apenas de materiais, assistente de coordenador de 

materiais, rádio-operador licenciado, entre outros cargos e funções. 

Vê-se que a indústria petrolífera também é responsável por riscos ao trabalhador, na 

plataforma ou na embarcação, em razão da atividade, devendo ter um grupo de trabalho 

composto por técnico de Segurança do Trabalho, engenheiro de Segurança do Trabalho, 

médico do Trabalho e enfermeiro do Trabalho. A redução dos acidentes de trabalho – que são 

os acontecimentos que ocorrem na execução do trabalho ou em razão dele, configurando 

lesões corporais, perturbações funcionais, perda ou redução da capacidade para o trabalho e 

até morte para o trabalhador – proporciona para a empresa a diminuição de erros humanos 

devido à desatenção às normas de segurança e a redução de situações de insegurança que 

causem riscos ao trabalhador, em condições adversas, quando lida com energia elétrica, 

incêndio, inundação, quedas, etc. 

No setor de segurança ao trabalho, os profissionais da engenharia e o técnico, atuam 

em equipe. Na indústria petrolífera, o engenheiro de Segurança do Trabalho atua por meio de 

assessoria às empresas, cuidando da segurança e da higiene dos trabalhadores; examinando os 

locais onde há o exercício do trabalho; fiscalizando os equipamentos adotados pelos 

trabalhadores; prevenindo a ocorrência de acidentes; verificando riscos de incêndios; 

adaptando pessoal e recursos técnicos para a redução de acidentes; elaborando laudo técnico 

apto a comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho e executando campanhas de 

educação dos trabalhadores a fim de conscientizá-los. Já o técnico de Segurança do Trabalho 

tem sua atuação ligada a inspecionar os equipamentos e condições de trabalho, com ênfase a 

determinar fatores e riscos de acidentes, com o estabelecimento de normas e dispositivos de 

segurança, para prevenir acidentes; inspecionar os postos de combate a incêndios, as 

mangueiras, os hidrantes, extintores, equipamentos de proteção contra incêndios; elaborar 

relatórios; reparação ou renovação de equipamentos de combate a incêndios; investigar 

acidentes; investigar a forma como os acidentes podem ocorrer; contatar serviços médicos e 

os meios de comunicação oficiais; registrar irregularidades; elaborar estatísticas de acidentes; 

educar os trabalhadores sobre as normas de segurança e prevenção de acidentes e sobre as 

doenças ocupacionais; confeccionar e distribuir material sobre a Segurança do Trabalho, entre 

outras atividades. 

A engenharia de petróleo garante uma das maiores remunerações de mercado, para 
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quem pretende atuar na área de extração, processamento e refino de petróleo e, a nível 

técnico, os operadores de equipamentos na fase de produção, no refino ou no processamento 

de petróleo e gás, seguindo normas de segurança ao trabalho, meio ambiente e saúde 

ocupacional. O trabalhador em nível técnico poderá capacitar-se nas áreas de planejamento, 

supervisão, execução das etapas de exploração, produção, explotação e até mesmo no 

transporte de petróleo, gás e derivados. 

Os setores técnicos também atendem à construção naval, capacitando para atuar em 

plataformas offshore, nas áreas de eletrotécnica, manutenção técnica, logística, aprendizagem 

industrial em caldeireiro e montador naval, em terminais portuários e em empresas públicas 

ou sociedades de economia mista, tal como a Petrobras. 

O SENAI possui cursos nos segmentos de Eletromecânica, Automação, Robótica, 

entre outros, para atender ao mercado de trabalho. Os cursos que se destinam à formação de 

tecnólogos, tem uma duração menor que a de um bacharelado, mas atendem à demanda de 

áreas técnicas operacionais. 

Observa-se que há demanda na indústria de petróleo, gás e biocombustíveis por 

técnicos e trabalhadores de ofício manual, para atuar como eletricistas, pintores, carpinteiros, 

além de cargos de secretárias, assistente administrativo, bem como a necessidade de 

operadores e soldadores para os projetos de petróleo e gás. 

A área de soldagem em dutos terrestres e marítimos, atua com ultrassom, testes de 

pontos, inspeção de líquidos penetrantes, medição de espessuras, controle dimensional de 

topografia e caldeira, que são outras demandas da indústria petrolífera. 

Com base no que foi explanado, analisar o quadro atual de capacitação na indústria 

petrolífera deve ser o foco estatal, para poder elaborar-se políticas públicas de inserção dos 

trabalhadores, cumprindo a eficácia e a efetivação dos direitos sociais ao trabalho. 
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 A indústria petrolífera investe no Brasil de forma reiterada desde a flexibilização do 

mercado, após a Emenda Constitucional 9/95, que permitiu a quebra do monopólio da 

exploração das jazidas de petróleo e gás, que até então era executada apenas pela Petrobras.  

 Tornado relativo o monopólio, a Petrobras perdeu a qualidade de executora, que lhe 

fora atribuída pela Lei 2.004/1953, como elucida Grau.89 

 Com a flexibilização do setor e o fim do monopólio da atividade exploratória, as 

empresas privadas, por meio de contratos de concessão passaram a poder explorar os recursos 

petrolíferos em campos offshore (em áreas marítimas) e onshore (em terra). No entanto, a 

lavra, a pesquisa e o transporte, entre outros, continuaram a ser da União Federal, conforme a 

Constituição Federal de 1988. 

Acrescente-se, também, que a indústria petrolífera é apresentada em dois segmentos, 

conforme explica Amui: 

[...] o primário, ou exploração e produção (upstream), relativo à pesquisa e lavra da 
matéria prima – os hidrocarbonetos; e o secundário, ou comercialização 
(downstream), que abrange a distribuição e revenda de derivados. Modernamente 
usa-se um segmento intermediário (midstream), sob cujo título estão compreendidas 
as atividades de transporte, armazenagem e beneficiamento de hidrocarbonetos, 
antes incluídas no segmento secundário. [...].90 

 Por isso, a Petrobras atua em tais segmentos em regime de livre competição com as 

demais empresas privadas que se disponham a disputar, no âmbito de procedimentos 

licitatórios.91 

 Desta forma, note-se houve uma evolução do setor em razão do petróleo e do gás no 

Brasil, por serem utilizados como fonte de energia, ou seja, combustível, ocorreu um 

crescimento no setor, tal como ocorreu também nos países desenvolvidos desde a Segunda 

Guerra Mundial, conforme se denota abaixo: 

[...]Após a Segunda Guerra Mundial, o consumo energético mundial, puxado pela 
reconstrução e modernização das economias europeia e japonesa, cresceu a uma 
velocidade sem precedentes. Além disso, em 1949, o consumo dos Estados Unidos 
excede a oferta doméstica de petróleo. Entre 1950 e 1973, a produção de eletricidade 
foi multiplicada por 6, a de petróleo por 5,4 e a de gás natural por 6,3. Tais 

                                                             
89 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed. rev. e atual. São Paulo. 2008, p. 
302. 
90 AMUI, Sandoval. Petróleo e gás natural para advogados e negociadores: exploração e produção, tipos de 
contratos e aspectos negociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 3. 
91 GRAU, op. cit., p. 302. 
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transformações apoiam-se na importação maciça de petróleo e, mais tarde de gás 
natural, por parte dos países em industrialização e/ou reconstrução no pós-guerra 
(YERGIN, 1990). Tal fato se deve sobretudo ao desenvolvimento econômico destes 
países, que trouxe no seu bojo o desenvolvimento da indústria automobilística na 
Europa, Japão e EUA; assim, o petróleo passava a fazer parte do way of life não 
apenas americano, mas também europeu e japonês. A partir do desenvolvimento do 
transporte por veículos automotores, o petróleo substitui o carvão como principal 
fonte de energia das economias nacionais. [...].92 

 As grandes companhias internacionais ingressando no mercado brasileiro foram, 

também, o alicerce para o desenvolvimento da capacitação do trabalhador. A indústria de 

petróleo e seu desenvolvimento em um país que hospeda um empreendimento petrolífero 

exploratório permite o desenvolvimento social e econômico. Com a criação de fatores 

estruturais e intervenção estatal em políticas de exploração de recursos do subsolo, o 

patrimônio natural de um país poderá alavancar a economia, criando mais empregos, 

investindo em saúde e educação, por exemplo. 

 Costa cita que o Estado pode explorar diretamente um serviço ou uma atividade 

econômica, mantendo para si apenas a regulamentação e a fiscalização93, tal como de fato 

ocorreu no Brasil na indústria petrolífera. Neste aspecto, a ação do Estado nos contratos de 

petróleo, por meio dos contratos de concessão e partilha, é uma forma de regulação e 

fiscalização da exploração, mantendo a economia equilibrada e o desenvolvimento do país. 

Grau94, ao analisar as funções do Estado, destaque que: 

A ação estatal sobre os contratos é de importância capital, dada a sua configuração 
como instituto fundamental na economia de mercado. Isso porque a conformação 
das relações contratuais importa a conformação do exercício da própria atividade 
econômica. Daí a sua transformação – dos contratos que se praticam na economia de 
mercado (...)em instrumentos dinâmicos voltados ao alcance não apenas dos fins 
almejados pelas partes, mas também, na medida em que conformados pelo Estado, 
dos fins últimos da ordem econômica. [...]. 

 Cumpre lembrar que com a exploração particular e os investimentos na indústria petrolífera, o 

Brasil pode, inclusive, melhorar sua arrecadação pois, com a parcela dos valores arrecadados pela 

exploração do petróleo e do gás, tal renda, devidamente controlada pelo Estado, possibilita 

uma política de desenvolvimento nacional e regional, que deverá estar atrelada ao próprio 

desenvolvimento dos projetos petrolíferos dos investidores internacionais. 

                                                             
92 SOUSA, Fernando Rocha. Impacto do preço do petróleo na política energética mundial. Dissertação 
(Mestrado em Ciências em Planejamento Energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE. 2006. 
93 COSTA, Maria D’Assunção. Comentários à Lei do Petróleo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
50. 
94 GRAU, 2008, p. 93. 
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 Nos contratos de concessão que foram adotados na exploração de petróleo e gás, antes 

da exploração do Pré-Sal, que trouxe os novos contratos de partilha, a propriedade não é 

plena, é relativa, visto que a comercialização de ambos é administrada pela União, através de 

uma autarquia sua, hoje a Agência Nacional de Petróleo.95 

 Outro ponto que se enuncia de grande relevância é que o poder estatal que explora os 

recursos petrolíferos deverá administrar as restrições em um projeto estratégico próprio, tal 

como recursos, tecnologia e mão de obra, consoante Campos.96 

 Por isso, no Brasil os contratos de concessão também retratam o desenvolvimento da 

indústria do petróleo e da capacitação do trabalho. Contratos de associação ou joint venture 

são utilizados em larga escala na indústria do petróleo, tendo a função, também, de efetivar os 

deveres contratuais e legais que são exigidos de quem explora o petróleo no território 

brasileiro. 

 Nessa esteira, Pires retrata o êxito do modelo adotado pelo Brasil, em relação aos 

principais resultados alcançados com a adoção do modelo implantado a partir de 1997. 

[...]o sucesso é inequívoco, levando os autores a citar no próprio título a ideia de que 
foi uma estratégia vencedora, em que todos saíram ganhando: o país aumentou a sua 
produção, houve um salto tecnológico no setor e a receita aumentou 
consideravelmente, em um contexto em que tanto a Petrobras como as diversas 
empresas – nacionais e estrangeiras – com atuação na área se fortaleceram de forma 
expressiva. [...].97 

 Ribeiro, especialista de Direito do Petróleo, denota que as joint venture também 

estimulam a capacitação do trabalhador local de um empreendimento de exploração: 

Joint Venture. Modalidade de associação reexportada pelas IOCs de suas 
associações internas, para permitir também à estatal do país hospedeiro a 
participação nos riscos e nos resultados da operação petrolífera; convergência de 
interesses dos sócios; a participação do sócio estatal impõe à joint venture certas 
condições de fundo, notadamente sobre o regime da propriedade e do controle, 
duração, política financeira e funcionamento; negociação, caso a caso, sobre a 
participação da estatal na administração e decisões, treinamento de mão de obra 
local, transferência de tecnologia e outros; traços dessa forma associativa foram 
exportados para outras modalidades híbridas, tendo servido como fonte de 
inspiração para países socialistas que editaram leis específicas”.98 

                                                             
95 GRAU, 2008, p. 300. 
96 CAMPOS, Adriana Fiorotti. A indústria do petróleo: reestruturação sul-americana nos anos 1990. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2007, p. 48. 
97 PIRES, Adriano. Petróleo: reforma e contrarreforma do setor brasileiro. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013, p. 
319. 
98 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Direito do Petróleo: as joint ventures na indústria do petróleo. 2.  ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 163. 
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 Em relação à indústria do petróleo no Brasil após 1988, a utilização de tecnologia de 

sísmica tridimensional (3D), a diminuição do custo exploratório, importantes descobertas de 

gás e petróleo nas bacias de Santos, Solimões, Espirito Santo e na Bacia de Campos99, 

proporcionaram um amplo crescimento do setor, melhorando, inclusive, a tecnologia de 

purificação da gasolina que a Petrobras produzia em suas refinarias. 

 A promulgação da Lei 9.478 (Lei do Petróleo), em 6 de agosto de 1997, foi a base 

mais importante da abertura do setor de petróleo e gás no Brasil100, permitindo uma série de 

investimentos no setor de exploração e produção, com o aumento da demanda de bens e 

serviços101, permitindo uma nova política industrial no setor. 

 Um papel importante das companhias petrolíferas que atuam em consórcios com a 

Petrobras, como a Queiroz Galvão e a Odebrecht, entre outras, ao assinarem contratos com o 

país que hospeda os negócios de exploração, tal como o Brasil, é o fato de aportarem a 

experiência e o know-how, geralmente assumindo todos os investimentos e riscos inerentes ao 

negócio, na expectativa de que, em caso de sucesso na empreitada, possam auferir lucros.102 

 Outros pontos de revolução na indústria petrolífera foram: a criação da lei do Petróleo 

de nº 9478 de 1997; a criação do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética); o 

surgimento da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP); criação de 

subsidiárias da Petrobras, tais como a GASPETRO e a TRANSPETRO; a sanção da lei do 

Gás nº11.909 de 2009 e a elaboração da lei do Pré-Sal, nº 12.351 de 2010, entre outras. 

 Com tais inovações e novos marcos regulatórios, a indústria do petróleo passou a 

poder assumir novos desafios, tal como buscar melhorar o mercado de gás natural no Brasil, 

que é uma grande preocupação do governo, já que apesar de produzirmos o hidrocarboneto, 

gás natural, importamos gás natural da Bolívia. 

 O geólogo Bacoccoli, em sua visão sobre o tema, vislumbra a autossuficiência do uso 

de gás natural na matriz energética brasileira, criando, contudo, uma série de recomendações 

para tal escalada na autossuficiência, para que não se utilize mais o gás importado: 

                                                             
99 ESPINOLA, Ainda. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental e em 
águas profundas. 1. ed. Rio de Janeiro. Interciência, 2013, p. 55.  
100 PIRES, 2013, p. 108. 
101 Ibid., p. 109. 
102 AMUI, 2011, p. 3. 
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[...] elaborar e manter um planejamento energético nacional integrado, 
considerando os diversos insumos energéticos, e obedecer a esse 
planejamento. [...] promulgar uma lei do gás visando, principalmente, ao 
efetivo fomento da produção [...] construir facilidades para o armazenamento 
subterrâneo de grandes volumes de gás [...] acelerar a construção das 
hidrelétricas e das usinas nucleares para a geração de eletricidade [...]103. 

  

A indústria do petróleo, atualmente, já conta com percentual de pagamento de 

royalties diferenciado quando há a exploração de recursos do Pré-Sal, sendo a parcela de tal 

arrecadação quinze por cento, conforme se observa no artigo, da Lei 12.351/2010: 

[...] Art. 42.  O regime de partilha de produção terá as seguintes receitas 
governamentais: 
I - royalties; e 
II - bônus de assinatura. 
§ 1o  Os royalties, com alíquota de 15% (quinze por cento) do valor da produção, 
correspondem à compensação financeira pela exploração do petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos líquidos de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição 
Federal, sendo vedado, em qualquer hipótese, seu ressarcimento ao contratado e sua 
inclusão no cálculo do custo em óleo. (Redação dada pela Lei nº 12.734, de 
2012.[...] 

  

Foi preciso que a indústria petrolífera tivesse suas atividades positivadas nas novas 

legislações, informadas nos parágrafos anteriores, pois a atividade de exploração e produção 

de petróleo e gás natural requer a existência de uma legislação sob a qual a atividade seja 

levada adiante, incluindo as regras de adjudicação dos contratos e as nuanças específicas 

aplicáveis ao modelo contratual escolhido, tal como denota Amui.104 

 Contudo, insta salientar que, apesar da existência dos novos contratos de partilha, o 

contrato de concessão permite uma maior negociação entre as partes, mas, ainda assim, a 

concessão pressupõe que o país contratador venha a dispor de conhecimento da atividade de 

E&P (Exploração e Produção) e de capacidade de regulação e de fiscalização.105 

 

2.2 TRABALHO NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA E A CAPACITAÇÃO DO 

TRABALHADOR NO PRÉ-SAL 

 

                                                             
103 BACOCCOLI, Giuseppe. O dia do Dragão: ciência, arte e realidade no mundo do petróleo. Rio de Janeiro: 
Sinergia, 2009, p. 252. 
104 AMUI, 2011, p. 41. 
105 AMUI, 2011, p. 42. 
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 Atualmente a indústria nacional já tem visto o setor petrolífero como uma área 

próspera para a geração de empregos com o Pré-Sal.106 

 Denota-se que a riqueza derivada do petróleo pode servir de alavanca para o 

desenvolvimento do país, mas também tem o potencial de ocasionar grandes e duradouros 

estragos para a economia107, até porque a exploração acarreta mudanças estruturais na 

economia de um país, necessitando, assim, realizar um crescimento sustentável do setor. 

 A produção do Pré-Sal, que já produz cerca de 397 mil barris diários de óleo 

equivalente (boe - barrel of oil equivalent) em 13 campos em média, poderá ensejar, após o 

leilão de Pré-Sal, estimativas bem maiores de produção, envolvendo o potencial do Pré-Sal.108 

 Sendo assim, haverá uma necessidade de profissionais capacitados e qualificados, que 

será ampliada nos próximos cinco anos, quando as novas plantas entrarem em produção. 

Dessa forma, o próprio SENAI vem investindo fortemente para aumentar a formação de mão 

de obra, possuindo metas de dobrar a capacidade de alunos e centros de formação.109 

 Busca-se, assim, para aparelhar a indústria do setor, o capital humano, isto é, formação 

de equipes qualificadas, com o conhecimento específico para exercer a exploração offshore110, 

de forma que haja a mão de obra, propriamente dita, para a execução de tais serviços, recursos 

naturais para a obtenção de matérias-primas, capital na forma de produtos, além de capital 

para financiamento de tais projetos de petróleo e gás, com o devido custeio das operações.111 

 A capacitação deverá ser um ponto nodal nas políticas públicas e, também, uma frente 

constante da iniciativa privada, até porque reduz a informalidade das relações de trabalho, cria 

uma melhora constante da mão de obra, favorece em larga escala o trabalhador, além de 

favorecer a fidelização do trabalhador à empresa: 

Baixo investimento das empresas em capacitação. A informalidade das relações de 
trabalho é um dos fatores que prejudica a economia, pelos efeitos negativos que traz 
à produtividade do trabalho. Nas relações informais, não há incentivo ao 

                                                             
106 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Disponível em: 
<http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081272B58C0012730BE5C147DDB.htm>. Acesso em: 07 
agost. 2014. 
107 PIRES, 2013, p. 294.  
108 O GLOBO. Pré-sal deve gerar 46 mil empregos até 2015. 2013. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/emprego/pre-sal-deve-gerar-46-mil-empregos-ate-2015-10835190>. Acesso 
em: 21 agost. 2014. 
109 O GLOBO, loc. cit. 
110 PIRES, 2013, p. 297. 
111 PIRES, loc. cit. 
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investimento em capital humano, o que restringe a capacidade do País em absorver e 
desenvolver novas tecnologias, fator-chave para a aceleração do crescimento 
econômico. Capacitação é crucial para que trabalhadores se ajustem às exigências 
competitivas do mercado e se mostrem mais comprometidos com a empresa e seus 
resultados. Capacitação deve ser tratada como investimento permanente, o que se 
torna praticamente inviável diante da rotatividade e da informalidade elevadas.112 

 Ao capacitar o trabalhador, permite-se o crescimento da indústria também, pois com a 

melhora da produtividade do trabalho, a empresa poderá investir em novas demandas por 

produtos e serviços. 

 De acordo com a política regulatória e legislativa da exploração do Pré-Sal, o 

investimento em novos produtos e serviços da indústria petrolífera, trará ganhos para o Brasil, 

já que com o novo marco regulatório, busca-se reter uma parcela maior das rendas auferidas 

da produção inicial do Pré-Sal para alavancar a capacidade de investimento da Petrobras113, 

até porque, sem esse auxílio não será possível efetivar e executar os projetos de exploração do 

Pré-Sal, em razão do alto custo dos investimentos em tal operação e, assim, não inviabilizará 

a saúde financeira da Petrobras.114 

 As políticas governamentais na indústria do petróleo e gás demonstra a necessidade de 

trabalhadores de nível médio, técnico e superior, tal como se retrata em informações do portal 

da indústria: 

Setor de petróleo e gás precisará de 33,6 mil trabalhadores de nível técnico ou médio 
e 12,4 mil de nível superior. Salários dos técnicos podem chegar a RS 11,1 mil no 
Rio de Janeiro. Para atender a demanda, o SENAI lançará, em 2014, três novos 
cursos de especialização para técnicos em construção naval nas áreas de pintura, 
mecatrônica e mecânica ou eletrônica. Os investimentos no setor de petróleo e gás, 
especialmente para exploração do pré-sal, criarão 46 mil empregos até 2015. Dessas 
vagas, 84%, ou 33,6 mil, serão ocupadas por técnicos ou profissionais de nível 
médio, em ocupações como soldador de tubulação, técnico petroquímico e 
encanador industrial. As informações são do Mapa do Trabalho Industrial, do 
Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI). Conforme o estudo, 60% das 
novas vagas serão para funções industriais. Isso ocorre porque a cadeia produtiva do 
petróleo e gás exige qualificação muito específica, como os soldadores subaquáticos, 
que precisam mergulhar centenas de metros no oceano para fazer reparos nos 
equipamentos de extração. Por isso, os profissionais são disputados pelo mercado e 
têm salários atraentes. Um técnico em mineração, responsável por supervisionar 
equipes durante o processo de extração, ganha, em média, R$ 11,1 mil ao mês em 
um mercado aquecido como o do Rio de Janeiro. 
Além disso, o número de trabalhadores em funções industriais é mais alto nesse 
setor do que a média dos outros setores da indústria. Para se ter uma ideia, uma 
única sonda de perfuração precisa de 150 a 200 profissionais industriais altamente 

                                                             
112 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Crescimento. A visão da indústria. Brasília, 2006, p. 
95. Disponível em: <http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/06/16/6672/2006-
crescimento-a-visao-da-industria.pdf>. Acesso em: 12 agost. 2014. 
113 PIRES, op. cit., p. 298. 
114 Ibid., p. 299. 
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capacitados para ser operada. Só para operadores e técnicos de petróleo e gás, que 
podem trabalhar nessas sondas, em plataformas ou navios, serão abertas 12,5 mil 
vagas até 2015.115 
 

 Com isso, verifica-se que o SENAI tem um papel imprescindível nas políticas públicas 

do país, sendo importante para executar as políticas de efetivação e eficácia dos direitos 

sociais ao trabalho. O papel do SENAI é qualificar e capacitar a população, de acordo com as 

vagas necessárias, para a ocupação cargos e funções, inclusive na indústria do petróleo e gás. 

Contudo, o que será o SENAI? 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é uma instituição brasileira privada 
de interesse público, sem fins lucrativos, que atua formando e qualificando 
profissionais para atender às necessidades da indústria, em diversos segmentos, há 
70 anos. O SENAI oferece cursos de iniciação, aprendizagem, aperfeiçoamento, 
qualificação, técnico, pós-graduação e extensão. Todos desenvolvidos por comitês 
técnicos, compostos por representantes de empresas e sindicatos, além de técnicos e 
especialistas de cada segmento, para atender às reais necessidades da indústria.116 

 Outro dado bastante interessante é que a Petrobras, em parceria com outros 

fornecedores de bens e serviços da Cadeia de Petróleo e Gás , tem buscado auxiliar as 

políticas de efetivação e eficácia dos direitos sociais ao trabalho, pois há um volume de 

negócios gerado pelo Pré-Sal que impulsiona o desenvolvimento de toda a cadeia de bens e 

serviços, trazendo tecnologia, capacitação profissional e grandes oportunidades para a 

indústria, além atender à política de conteúdo local, à demanda de navios, plataformas, sondas 

e tudo que envolve a exploração e produção na área do Pré-Sal, com o compromisso de 

aproveitar a capacidade competitiva da indústria nacional de bens e serviços.117 

 A Petrobras realiza tal capacitação do mercado de trabalho na indústria de petróleo e 

gás concedendo bolsas por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos (PFRH), 

com a formalização de 15 novos convênios com 14 instituições de ensino para a concessão de 

bolsas a estudantes e pesquisadores brasileiros interessados em atuar na atividade petrolífera, 

que, segundo a estatal, envolve 17.254 bolsas, com investimentos de R$ 364 milhões.118 

                                                             
115 PORTAL DA INDÚSTRIA. SENAI estima que pré-sal criará 46 mil vagas de emprego até 2015. 2013. 
Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2013/11/1,29059/senai-estima-que-pre-sal-
criara-46-mil-vagas-de-emprego-ate-2015.html>. Acesso em: 21 agost. 2014. 
116 SENAI. Conheça o SENAI. Disponível em: <http://www.cursosenairio.com.br/conheca-o-senai.html>. 
Acesso em: 22 agost. 2014. 
117 PETROBRAS. Pré-sal. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-
atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/>. Acesso em: 4 set. 2014. 
118 PETRONOTÍCIAS. Petrobrás investe r$ 364 milhões em capacitação e apoio a instituições de ensino. 
2013. Disponível em: <http://www.petronoticias.com.br/archives/27478>. Acesso em: 07 jan. 2015. 
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 Em tais convênios se investem os valores aplicados pela companhia no programa de 

formação em Recursos Humanos, que têm origem na Participação Especial, como 

“Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento”, existente nos Contratos de Concessão para 

Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, estabelecidos entre a 

ANP e os concessionários.119 

 Outra ação da Petrobras é facilitar a cadeia de crédito bancário para os seus 

fornecedores de suprimentos por meio de um programa denominado Progredir, que tem um 

financiamento diferenciado, com ações também relacionadas ao Prominp, que qualifica a mão 

de obra de nível técnico até nível superior.120 

 Com vistas a investir no país e, também, desenvolver a cada dia novas tecnologias na 

indústria de petróleo e gás, as universidades brasileiras têm desenvolvido equipamentos para o 

setor onshore e offshore, elaborando-os de acordo com a necessidade da indústria nacional, 

fomentando treinamentos em centros virtuais e online.  

Para efetivar as políticas públicas, as pesquisas voltadas à criação de novas tecnologias 

envolvem parcerias federais, estaduais e municipais com a iniciativa privada e, também, com 

universidades brasileiras. Havendo, também, novas empresas criadas com o cunho de elaborar 

os equipamentos necessários para áreas específicas dos setores navais ou de construção, por 

exemplo. Com a necessidade de equipar a mão de obra especializada do setor, as 

universidades brasileiras, em parcerias ou não com os órgãos governamentais, têm pesquisado 

e criado em seus parques tecnológicos os equipamentos direcionados aos projetos de 

Exploração e Produção da Petrobras, conforme se observa abaixo: 

[...]Universidade gaúcha cria parque tecnológico com foco no setor de petróleo e 
gás.Com vocação para tecnologias voltadas às indústrias naval e offshore, o Parque 
Tecnológico Oceantec, da Universidade Federal do Rio Grande, terá o setor de Óleo 
e Gás como prioritário. Segundo o vice-reitor da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG), Danilo Giroldo, a instituição terá como primeira empresa âncora o 
estaleiro Ecovix, que detém a maior carteira de encomendas da região com a 
Petrobras e é responsável pela construção de oito cascos FPSOs e três navios sondas. 
No total, serão investidos R$ 11 milhões por meio de convênios com a Secretaria de 
Ciência, Inovação de Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul (SCIT-
RS) para a construção de três prédios. Ainda são necessários cerca de R$ 6 milhões 
para que possam ser lançados editais de concorrência pública de ocupação de outros 
lotes em cinco hectares de área disponível. Como surgiu o projeto do Oceantec? A 
ideia nasceu da percepção conjunta entre a FURG e a Prefeitura Municipal de Rio 
Grande do potencial da região para desenvolver um empreendimento dessa natureza. 

                                                             
119 PETRONOTÍCIAS, loc. cit.  
120 PETROBRAS. Pré-sal. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-
atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/>. Acesso em: 4 set. 2014. 
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A Universidade tem vocação para os ecossistemas costeiros e oceânicos, grande 
potencial de formação de recursos humanos e desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e inovação tecnológica. Conta também com extenso parque de laboratórios, 
grupos de pesquisa e programas de pós-graduação orientados para a resolução de 
problemas reais associados ao desenvolvimento com sustentabilidade. Do outro 
lado, há uma economia tradicional fortemente orientada ao sistema costeiro e 
oceânico, incluindo atividades portuárias e industriais, e que vem atravessando um 
intenso ciclo de crescimento associado à indústria naval, com estaleiros voltados à 
construção e à integração de plataformas para exploração de óleo e gás e com uma 
carteira de contratos com a Petrobras de quase US$ 10 bilhões. As políticas públicas 
que incentivam o estabelecimento de ambientes de inovação, dentre elas a Lei do 
Bem, a Lei estadual da inovação, o Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos, 
entre outros, cria um cenário ideal para que se desenvolva um Parque Tecnológico 
ancorado na matriz produtiva da região e nas competências da Universidade, 
mediada por políticas públicas operacionalizadas pelos Governos Federal, Estadual e 
Municipal. O Oceantec fomentará a Inovação em que setores? O Oceantec tem 
vocação para tecnologias oceânicas em um senso amplo, desde as indústrias naval e 
offshore, passando por instrumentação para observação oceânica, desenvolvimento 
de ferramentas para atividades de logística, energia e biotecnologia. Mas o 
laboratório não será voltado exclusivamente a essas atividades, podendo trabalhar 
com setores diversos a depender das oportunidades. Que importância terá o setor de 
Óleo e Gás no Oceantec? O setor de óleo e gás é prioritário no Oceantec e 
caracteriza sua primeira ação concreta voltada ao desenvolvimento tecnológico, 
associada ao aumento da produtividade da indústria offshore. No longo prazo, caso 
se confirme a viabilidade de extração de óleo ou gás na bacia de Pelotas, abre-se um 
novo leque de oportunidades associadas ao setor. Quais empresas já manifestaram 
interesse em fazer parte do centro? O estaleiro Ecovix, que detém a maior carteira 
de encomendas da região com a Petrobras e é responsável pela construção de oito 
cascos FPSOs e três navios sondas, criou um Instituto específico para a Inovação, o 
Tecvix. Será a primeira empresa âncora do laboratório. Está em curso também, na 
região, a estruturação de um arranjo produtivo local em construção naval, que terá 
no Oceantec o seu principal pilar de atração de empresas de base tecnológica, 
visando aumentar a competitividade local. Além disso, diversos segmentos já 
demonstraram interesse na área de desenvolvimento de ambientes virtuais para 
treinamento, instrumentação para observação oceânica e biotecnologia, mas essas 
parcerias tendem a se concretizar a partir de 2015 com a conclusão dos espaços 
físicos para instalação de empresas.121 

 Investir em novas tecnologias e possuir mão de obra especializada para elaborar 

construções, atuar em tais obras e até para operar os equipamentos do setor de petróleo e gás 

consiste em uma premissa lógica no setor. Dessa forma, para o crescimento econômico do 

Brasil, necessita-se que tal capital humano possa retratar o acúmulo de conhecimento em seus 

trabalhadores.  

 Apesar da iniciativa privada atuar também buscando investir em novos postos de 

trabalho e capacitação de tal direito social ao trabalho, ainda o faz de forma tímida e retraída, 

pois empresas como, por exemplo, a Brasco ou a Chevron têm políticas empresariais de 

investimento no trabalho e na capacitação até do jovem brasileiro para a inclusão no mercado 
                                                             
121 PROMINP. Universidade gaúcha cria parque tecnológico com foco no setor de petróleo e gás. 
Disponível em: < http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/noticias/universidade-gaucha-cria-parque-
tecnologico-com-foco-no-setor-de-petroleo-e-gas.htm>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
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do petróleo e gás. Contudo, em geral, são poucos os jovens que têm acesso ou que são 

beneficiados por tais programas implementados por multinacionais no Brasil, conforme pode 

ser constatado no trecho a seguir. 

A Brasco, empresa de bases de apoio da Wilson Sons, e a Chevron estão mudando a 
vida de jovens da Ilha da Conceição, bairro da cidade de Niterói, onde fica uma das 
bases da Brasco, através de capacitação e incluisão no mercado de trabalho. Seis 
jovens foram selecionados dentre os mais de 40 currículos cadastrados na 
Associação de Moradores da Ilha da Conceição.Para participar do projeto era 
necessário ter cursado pelo menos o segundo ano do Ensino Médio e mais de 17 
anos de idade. Ainda agosto os jovens começaram a frequentar aulas do curso de 
formação de técnicos de segurança do trabalho do Senai, ministradas no turno da 
noite para não atrapalhar os estudos regulares ou emprego dos jovens. A expectativa 
é que no início de 2016 os jovens já estejam plenamente capazes de ingressar no 
mercado de trabalho.Os jovens recebem uma bola auxílio, vale-transporte e vale-
refeição durante o período de treinamento. A Chevron está no papel de 
patrocinadora do projeto, enquanto a Brasco ficou responsável pela gestão e 
acompanhamento do rendimento dos alunos, além de contribuir com palestras sobre 
postura e ética profissional.122 

  

Na efetivação e na eficácia de tais políticas de direitos sociais ao trabalho, os 

trabalhadores devem estar melhor preparados para operar os equipamentos da indústria de 

petróleo e gás, sabendo desenvolver, inclusive, novas tecnologias de forma sustentável e 

racional, até mesmo para promover a melhora do uso dos recursos naturais.  

 Logo, para que a indústria nacional possa melhorar a competitividade no setor e, 

consequentemente, desenvolvê-lo, é imprescindível investir em mão de obra, para igualar sua 

atuação frente aos consumidores nacionais e internacionais, pois, na indústria do petróleo a 

visão do mercado é para atender uma demanda global e, com isso, a empresa deverá atender 

um critério muito mais amplo de absorção de seu produto: 

Competitividade refere-se à habilidade da empresa concorrer no mercado – vale 
dizer, à sua capacidade de igualar ou superar seus concorrentes na preferência dos 
consumidores. As empresas dispõem basicamente de dois mecanismos para 
conquistar essa preferência: preço e diferenciação de seu produto por meio de 
qualidade, inovação ou propaganda. O potencial competitivo de uma economia pode 
ser avaliado a partir do exame dos fatores que condicionam a capacidade de suas 
empresas para o manejo eficaz desses mecanismos de competição. Nesse sentido, 
cabe considerar: Fatores que afetam diretamente a eficiência das empresas e a 
eficácia de seu manejo desses instrumentos, como: Disponibilidade e custo de mão 
de obra; Disponibilidade e custo de capital; Infraestrutura e logística; Carga 
tributária. [...].123 

                                                             
122 PETRONOTÍCIAS. Brasco e Chevron desenvolvem projeto para capacitação de jovens em Niterói. 
2014. Disponível em: <http://www.petronoticias.com.br/archives/61523> Acesso em: 10 jan. 2015. 
123 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). Competitividade Brasil 2013: comparação com 
países selecionados. – Brasília, 2013, p. 12. Disponível em: 
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 Sendo assim, a capacidade de trabalho e como a mão de obra é absorvida pelo 

mercado da indústria de petróleo e gás, também é analisada sob o foco da sua disponibilidade, 

para auferir a competitividade do Brasil frente aos demais países de potencial competitivo. 

Diante disso, a CNI, em 2013, elaborou um estudo sobre o tema para avaliar o potencial 

competitivo da economia brasileira em relação a um conjunto de países selecionados em 

função de suas características econômico-sociais ou da natureza de sua participação no 

mercado internacional. A CNI avaliou o Brasil em relação à África do Sul, Argentina, 

Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Índia, México, Polônia, 

Rússia e Turquia.124 

 Fato relevante é que o Brasil ocupou a 14ª posição dentre os 15 países avaliados, 

ficando à frente apenas da Argentina, em relação aos fatores condicionantes da 

competitividade de um país. O Brasil só não se encontra no terço inferior (entre a 15ª e a 11ª 

posição), segundo a CNI, em três fatores: disponibilidade e custo de mão de obra; ambiente 

macroeconômico e tecnologia e inovação.125 

 A classificação do Brasil com base nas informações da CNI, demonstra que o Brasil 

ganhou posição em competitividade internacional em dois quesitos principais: disponibilidade 

e custo de capital, além do ambiente macroeconômico. Em relação ao fator relativo à mão de 

obra, o Brasil perdeu posições diante de outros países, caindo também em posições em 

relação à perda de ritmo no crescimento da força de trabalho. A análise feita pelo CNI 

demonstra que tanto em infraestrutura, em logística e em tecnologia e inovação, o Brasil 

perdeu posições, sendo ultrapassado pela Índia, diferentemente do Canadá que é o melhor 

posicionado no ranking, aparecendo no terço superior em todos os fatores (com exceção do 

Ambiente macroeconômico).126 

                                                                                                                                                                                              
<http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2013/12/12/393/20140220133933780077i.pdf>. 
Acesso em: 02 set. 2014.  

 
124 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI), loc. cit. 

 
125 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI), loc. cit. 

 
126 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). 2013, p. 12.  
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 O Brasil não tem desenvolvido a disponibilidade de mão de obra para manter em 

crescimento a sua oferta para a indústria, com base nos dados da CNI. Desde 2010 não há um 

crescimento da disponibilidade da oferta de mão de obra, tendo ocorrido um recuo em 2012 

em relação ao crescimento da força de trabalho, retornando à posição ocupada em 2010.127 

  A disponibilidade de mão de obra e a ampliação da capacidade de trabalho, com vista 

a ampliar a competitividade do Brasil, está interligada à produção de tecnologia e inovação do 

país, tendo em vista que se faz preciso um apoio governamental à C&T (Ciência e 

Tecnologia), havendo necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento, em 

formação de pessoal qualificado e apto a elaborar novos conhecimentos, além de política de 

compra governamental de produtos de tecnologia avançada, no qual, segundo relatório da 

CNI, o Brasil recuou três posições em relação ao relatório de 2011 para 2012.128 

 A questão da ausência de capacitação ao trabalho é tão grande no país, que a mão de 

obra de alguns profissionais está extremamente valorizada e com salários acima da média de 

mercado, por não haver profissionais especializados, carecendo o setor de pessoal para inserir 

nos postos de trabalho, tais como soldadores e operadores de guindaste, com salários que 

variam em torno de R$ 12.000,00 de renda mensal, um valor bastante alto de piso salarial no 

país, até uma renda anual de R$ 400.000,00 para o setor de engenharia, envolvido na área 

petrolífera. Inclusive, as empresas petrolíferas têm contado com profissionais aposentados, 

expatriados, entre outros, para ocupar postos de trabalho, como se observa na notícia a seguir: 

Na OSX, empresa de Eike Batista especializada no suporte a operações em 
plataforma marítima, o salário de um soldador pode chegar a 12 000 reais. Já na 
Triunfo Logística, do ramo portuário, um operador de guindaste pode ganhar até 11 
000 reais por mês. E, se no nível técnico os contracheques dão inveja, os de cargos 
de nível superior, que exigem inglês fluente e mais tempo de experiência no 
mercado, são ainda mais gordos. Um engenheiro nas áreas de perfuração (drilling), 
poços (well) e comissioning (que envolve o acompanhamento da produção de 
equipamentos para empresas do setor) pode ganhar até 400 000 reais por ano. Se o 
trabalho for na costa, a possibilidade de ganho é ainda maior, graças aos adicionais 
por insalubridade, trabalho noturno e periculosidade. Em média, os profissionais do 
setor ganham 30% a mais do que receberiam exercendo as mesmas funções em 
qualquer outra indústria. Isso acontece por causa da falta de mão de obra qualificada 
que assola o setor. Segundo um levantamento do Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, será necessário capacitar mais de 200 
000 trabalhadores até 2016 para suprir a demanda das empresas de óleo e gás. “O 
gargalo está principalmente nas vagas que exigem de dez a 20 anos de experiência. 

                                                             
127 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI), loc. cit..  
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Falta bagagem aos candidatos ou falta o domínio de inglês, que é fundamental 
porque muitos chefes são estrangeiros”, diz Giovana Dantes, gerente de operação da 
NES Brasil, empresa especializada em recrutamento para a indústria de óleo e 
gás. Aposentados e expatriados. Atualmente as companhias levam pelo menos três 
meses para preencher uma vaga aberta. “Acabamos por fazer manobras junto ao 
cliente para diminuir as exigências e fechar a contratação”, diz Giovana, da NES. Na 
falta de brasileiros com currículo para ocupar as posições abertas, as empresas têm 
recorrido aos estrangeiros. Além de mais experientes, eles podem passar o dobro do 
tempo offshore. Pela legislação, os brasileiros podem ficar até 14 dias consecutivos 
na plataforma, ante o período de 28 dias permitido aos estrangeiros. O escocês Craig 
White, de 51 anos, veio ao Brasil atraído pelas oportunidades e pelo bom salário 
pago pela indústria. Com 30 anos de experiência no setor e passagem por diversos 
países, o engenheiro de subsea, como são chamados os profissionais que atuam nas 
estruturas submersas, trabalha em projetos da Shell, no Rio de Janeiro. Craig 
acredita que a demanda por gente para atuar no suporte à exploração submarina vai 
continuar alta. “São campos mais difíceis de explorar, por isso é necessário ter 
pessoas muito experientes”, afirma. 129 

Um programa importante na capacitação do trabalho, nesta área, no Brasil é o 

Prominp, que desde 2003 auxilia na formação do trabalhador e o capacita, para atender as 

políticas de conteúdo local, com o cunho de valorizar a indústria nacional petrolífera e de gás, 

para que a mesma possa se tornar competitiva, fornecendo produtos, serviços e mão de obra 

para o setor. O Prominp foi criado por meio do Decreto nº4925 de 19 de dezembro de 2003, 

com o objetivo de prestar cursos gratuitos e, até, em alguns casos, dando uma contrapartida 

pecuniária para quem o estudante. A capacitação pelo Prominp é de bem valorizado no 

mercado de trabalho, de forma que uma série de empresas preferem o profissional egresso 

deste programa. 

Sendo assim, o Governo Federal, ao instituir o Prominp, programa coordenado pelo 

Ministério de Minas e Energia e pela Petrobras, proporcionou aos diversos atores envolvidos 

nesta indústria um fórum permanente de discussão para desenvolvimento de ações que 

ampliem, de forma competitiva e sustentável, a participação da indústria nacional de bens e 

serviços na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior. 

O ano de 2013 marcou os 10 anos de criação do Prominp. Nessa década houve a 

ampliação sucessiva do programa de investimentos do setor, especialmente após a descoberta 

das reservas do Pré-Sal, em 2007. Por meio do engajamento entre governo, operadoras, 

associações de classe, instituições financeiras, prestadores de serviço, entidades de ensino e de 

toda a cadeia produtiva de petróleo e gás, projetos liderados dentro da plataforma de 

                                                             
129 REVISTA EXAME. Os supersalários do pré-sal chegam a R$ 400.000,00 reais por ano. 2013. Disponível 
em: <http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/edicoes/176/noticias/os-supersalarios-do-pre-sal>. Acesso em: 15 
jan. 2015. 
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discussões criada pelo programa apresentaram resultados significativos, transformando em 

encomendas locais uma parcela crescente dessa carteira de investimentos.  

Também nessa década, o país presenciou a retomada da indústria naval no país, com a 

Petrobras se destacando como grande demandante mundial da construção naval offshore. 

A partir de suas demandas, a capacidade instalada dos estaleiros nacionais aumentou 

expressivamente, tanto por investimentos em novas unidades, quanto por expansões e 

modernizações de instalações existentes. Além de gerador de empregos, o desenvolvimento 

desse setor trouxe perspectivas positivas para toda sua cadeia fornecedora, incentivando a 

geração de novas tecnologias. 

A partir de iniciativas desenvolvidas no âmbito do programa para promover a 

capacitação de fornecedores nacionais, da atração de empresas estrangeiras para produzir no 

Brasil e da associação de empresas nacionais e estrangeiras, parte do que outrora era 

produzido no exterior passou e passará a ser fabricado aqui, melhorando a competitividade do 

mercado fornecedor nacional. 

Até 2020 serão fabricados no Brasil mais 38 plataformas, 28 sondas, 146 barcos de 

apoio e 88 navios de grande porte.  Sem mencionar as quatro novas refinarias que dotarão o 

parque de refino de maior capacidade e complexidade, resultando em derivados de maior 

valor agregado e na construção das novas fabricas de fertilizantes, que tornarão o Brasil 

autossuficiente na produção de amônia. Tudo isso, com conteúdo local, o que gera 

oportunidades para toda a cadeia produtiva nacional. 

Considerando-se que a produção nos campos do Pré-Sal ainda é iniciante, é de esperar 

que a magnitude dos investimentos no setor atinja um patamar ainda maior no final desta 

década. Nesse sentido, surgem grandes desafios relacionados à capacidade de inovação e de 

atendimento às demandas por bens de capital, aço, navios, sondas exploratórias e tudo mais 

que estiver associado aos investimentos da indústria petrolífera. 

Por essa razão, o Prominp continuará em sua trajetória, para que tudo o que possa ser 

feito no Brasil, seja feito no Brasil. Contudo, deve ser ampliada a participação efetiva do 

Prominp do mercado de capacitação e treinamento de novos profissionais. 
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2.3  PRÉ-SAL NO BRASIL COMO FONTE DE RECURSOS NATURAIS E O 

CONTRATO DE PARTILHA 

 

O Pré-sal, no Brasil, data de milhares de anos e foi descoberto como um importante 

recurso natural nesta década. Consiste no petróleo que se encontra abaixo de uma camada 

espessa de sal e, por isso, foi denominado Pré-Sal, conforme explica Romão.130 

Segundo Romão, o Pré-Sal é um reservatório que se encontra em torno de 6.000 

metros de profundidade, abaixo do nível do mar, cujo volume de barris de petróleo que deve 

possuir ainda se encontra em comprovação, conforme se denota abaixo: 

As novas e alvissareiras descobertas se encontram abaixo de uma espessa camada de 
sal, daí a denominação pré-sal, a aproximadamente 6.000 metros de profundidade. 
O bloco está distribuído entre o litoral dos estados do Espírito Santo até Santa 
Catarina, em área de aproximadamente 800 quilômetros, abrangendo as bacias 
sedimentares do Espírito Santo, de Campos, bem como a bacia de Santos. As 
primeiras análises apontam para a existência de óleo leve de boa densidade 30º API 
(American Petroleum Institute). Inicialmente, previam-se reservas em torno de 5 
bilhões de boe, passando-se para 8 bilhões, permitindo-se,ora, prognósticos que já 
posicionava o Brasil como exportador de petróleo. Em seguida se falou em 33 
bilhões. Hoje as previsões vão de 100 a 338 bilhões de boe. Para se poder 
compreender melhor o que representam esses números é necessário saber que 
atualmente as reservas provadas do Brasil são da ordem de 14 bilhões de boe, as da 
Arábia Saudita 264 bilhões de boe.131 
 
 

 Tal descoberta trata-se de uma reserva de petróleo que está distribuída sob um bloco 

de sal que se estende do Espírito Santo até Santa Catarina, em uma faixa em torno de 800 

quilômetros132, em áreas de bacias sedimentares. 

 Uma reserva de petróleo ou gás natural de um reservatório é, na data de referência, o 

volume de petróleo ou de gás natural que pode ser economicamente produzido desse 

reservatório, conforme ensina Amui.133 

 Consequentemente, a quantificação das reservas de hidrocarbonetos é essencial para 

os governos e demais agentes atuantes na indústria petrolífera134, pois, dessa forma, um país 

                                                             
130 ROMÃO, F.L. O pré-sal, a Petrobras e o Brasil. Disponível em: 
<http://www.presal.org.br/artigos.php?id=151>. Acesso em: 23 fev. 2015. 
131 ROMÃO, loc. cit. 
132 ESPINOLA, 2013, p. 254. 
133 AMUI, 2010, p. 175.  
134 AMUI, loc. cit.  
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poderá mensurar, tendo em vista possíveis parceiros em projetos de exploração de petróleo e 

gás, a estimativa de suas reservas, quais os campos são considerados comerciais, até mesmo 

para analisar o volume recuperável de um reservatório. 

 Na legislação petrolífera brasileira, tal como a lei nº 9478 de 2007, a bacia sedimentar 

é uma depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas sedimentares que podem ser 

portadoras de petróleo ou gás, associados ou não.  

 Tal formação rochosa da crosta terrestre pode conter rochas ígneas, sedimentares e 

metamórficas. As sedimentares se originam da decomposição de materiais orgânicos, tais 

como substâncias oriundas de plantas, fósseis, minerais, que são trazidos por eventos da 

natureza, por meio de água ou vento, por exemplo. 

Com isso, na exploração petrolífera, os hidrocarbonetos são encontrados, em geral, em 

rochas sedimentares, consequentemente, a busca por bacias sedimentares é mais comum na 

indústria de exploração mundial. Existem bacias sedimentares em terra, que se originam de 

bacias sedimentares marinhas, que são denominadas onshore e bacias em plataformas 

continentais, que são conhecidas como offshore.  

No Brasil, há diversas bacias sedimentares, tais como, as de Bacias de Campos, 

Tucano, Potiguar, Recôncavo, Solimões, Sergipe-Alagoas, Espírito Santo, Ceará e Santos, 

que são produtoras de petróleo e correspondem a uma extensa área no Brasil.  

Diversos processos geológicos resultam em bacias sedimentares, como pelo processo 

de distensão que, na crosta da Terra, pode acarretar uma abertura terrestre pequena ou 

extensa, se fraturando, com decomposição de diversos sedimentos, fósseis, plantas e oriundos 

de eventos naturais das águas e dos ventos, em razão de movimentos da Terra, que resultam 

em depressões em que se depositam camadas de sedimentos. 

Na formação de uma bacia sedimentar poderão ocorrer as falhas, formando, também, 

rochas geradoras, trapas e rochas-reservatórios, podendo ter em sua formação interna 

hidrocarbonetos. Por isso, algumas bacias sedimentares se desenvolvem no limite das placas 

tectônicas e outras se formam dentro das placas e não nos limites das placas. 

As rochas sedimentares são as que, mais especificamente, interessam à atividade de 

exploração e produção de petróleo e gás natural, uma vez que, nelas, os hidrocarbonetos 

podem ser encontrados.135 

                                                             
135 AMUI, 2010, p. 17.  
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Em uma análise rochosa de um local ou área, atrelada ao estudo da crosta terrestre, que 

é a camada superficial da Terra, se faz também uma análise da camada subjacente a camada 

terrestre, investigando-se o subsolo, no qual há camadas de sal e Pré-Sal.  

Por fim, a lei do petróleo denomina bacia sedimentar como uma depressão da crosta 

terrestre onde se acumulam rochas sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, 

associados ou não. 

Nessas bacias sedimentares, diante da ocorrência de falhas na formação e 

decomposição de sedimentos diversos à formação de rochas geradoras, que podem ter a 

presença de reservatórios de petróleo e gás natural 136.  

Dessa forma, também se verificou que em território brasileiro havia petróleo e gás 

natural em camadas de Pré-Sal. A camada de Pré-Sal da área brasileira é uma das maiores 

descobertas nos últimos anos, equivalente, inclusive, à encontrada na Costa da África.137 

 Com a descoberta do Pré-Sal brasileiro houve uma corrida para se criarem novas 

legislações, até mesmo por conta de uma nova divisão dos Royalties oriundos da exploração 

de recursos naturais de monopólio da União Federal, buscando-se uma nova divisão dos 

valores que adentram nos cofres públicos como receita, em razão da compensação tributária. 

 A exploração em águas ultraprofundas ocasionou uma série de modificações na 

legislação brasileira, tais como a criação das leis sobre contratos de partilha, downstream do 

gás natural, licenciamento em petróleo e gás, fundo social, entre outras. 

 A promulgação de leis, como a que promoveu a capitalização da Petrobras com a 

cessão onerosa (lei nº 12.276/2010), a que que introduziu o novo modelo de partilha de 

produção (lei nº 12.351/2010), a da criação da empresa pública que irá operar e comercializar 

os recursos de Pré-Sal (lei nº 12.304/2010), são a base legal fundamental da exploração da 

descoberta brasileira. 

 O regime de partilha foi utilizado pela primeira vez na Indonésia em 1966138, no qual a 

propriedade do petróleo ou gás extraído é do Estado hospedeiro da exploração, todavia, fica a 

cargo das empresas exploradoras que são contratadas para realizar a explotação do 

                                                             
136 AMUI, loc. cit. 
137 ESPINOLA, 2013, p. 254. 
138 LIMA, Paulo César Ribeiro. Pré-Sal, o novo marco legal e a capitalização da Petrobrás. Rio de Janeiro: 
Synergia, 2011, p. 13. 
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hidrocarboneto, a assunção de riscos, as responsabilidades ambientais, cíveis, criminais, além 

de outras obrigações administrativas e regulatórias. 

 O contrato de partilha possui um custo de operação ao longo dos anos e de 

manutenção no ano que ocorre, por isso, a empresa contratada deverá cuidar da exploração e 

investir ao longo dos anos no projeto, realizando o retorno de receita que o Estado espera 

receber e permitindo, também, que a empresa possa obter lucro em sua atividade. 

 Além disso, o contrato de partilha brasileiro se difere do contrato de concessão, tendo 

em vista que na concessão a empresa exploradora que foi vencedora no certame, não será 

proprietária do petróleo e gás extraído. Inclusive, a empresa acaba por se associar em um 

projeto que, apesar de não ser uma mera contratação de prestação de serviço, permite a 

entrega do hidrocarboneto produzido, mas não transfere direitos sobre os hidrocarbonetos 

produzidos ou sobre o subsolo, contudo permite a indenização ou ressarcimento dos custos de 

produção e explotação do que foi partilhado entre Estado e empresa exploradora. 

 Outro ponto interessante, nesse contrato, é o denominado profit oil (excedente em 

óleo) e o cost oil (custo em óleo)139. 

O excedente em óleo poderá ser contratado para que a empresa também comercialize 

ou revenda, sendo uma parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios 

definidos em contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas 

relativas ao custo em óleo, aos royalties e, quando exigível, à participação especial. 

No Brasil não há um percentual fixo em lei para o excedente em óleo, que deverá ser 

fixado por contrato, de modo que o Estado em termos contratuais, fixa a quantidade de barris 

de petróleo ou de recursos financeiros que pretende se apropriar com uma determinada 

exploração de um campo.  

O custo em óleo é outra das novidades da legislação de partilha. O contratado receberá 

um custo de óleo, que se trata da parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta comercial, 

correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das 

atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, 

sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato.  

                                                             
139 LIMA, loc. cit. 
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Outro ponto interessante é que se houver a descoberta e a viabilidade comercial, o 

Estado hospedeiro irá ressarcir os custos da exploração dos investimentos do contratado. 

Em relação à propriedade, os hidrocarbonetos retirados do subsolo, no novo contrato 

de partilha brasileiro, são da União Federal, mas quando se analisa o contrato de partilha 

numa visão centralizada em uma legislação alienígena, ainda se denota o maior controle 

estatal das reservas e uma maior participação no produto explorado.140 

Os Contratos de Partilha estão em alta no Brasil, tendo em vista as descobertas de 

grandes áreas de Pré-Sal, que originaram o advento da lei nº 12.351 de 2010, uma grande 

inovação jurídica que criou uma série de polêmicas sociais e políticas. 

A lei de partilha permitiu, também, um regime de exploração diferenciado para o Pré-

Sal brasileiro, pois o Contrato de Partilha de produção é realizado no regime de exploração e 

produção de  petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, no qual o contratado 

exerce, por sua conta e risco, as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e 

produção  e, em caso de descoberta comercial, adquire o direito à restituição do custo em 

óleo, bem como a parcela do excedente em óleo, na proporção, condições e prazos 

estabelecidos em contrato, tal como cita a referida lei no artigo 23º: 

Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de 
gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, 
na forma estabelecida nesta Lei, ou sob o regime de partilha de produção nas áreas 
do pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme legislação específica. 

 No Pré-Sal o regime de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, faz com que o contratado exerça, por sua conta e risco, as atividades 

de E&P. 

No setor, a descoberta comercial, traz a aquisição de direito à restituição do custo de 

óleo, bem como a parcela do excedente em óleo, na proporção, condições e prazos 

estabelecidos em contrato, desta forma, poderão os riscos e as recompensas variarem caso 

outros contratos de partilha sejam elaborados ao longo das explorações no Brasil. 

Observe-se que a exploração do pré-sal, poderá ter a Petrobras como única operadora 

de blocos contratados sob o regime de partilha ou terá a participação mínima no consórcio e a 

União não assumirá riscos de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. 

                                                             
140 PALIASHVILI, Irina. The Concept of production Sharing. Disponível em:  
<http://www.rulg.com/documents/ The_Concept_of_Production_Sharing.htm>. Acesso em: 03 març. 2015. 
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Tal como informado acima, firmado o contrato de partilha, todos os custos ou 

investimentos da execução de partilha são suportados pelo contratado, previamente à 

contratação sob partilha, no qual o Ministério de Minas e Energia (MME), diretamente ou por 

meio da ANP, poderá promover a avaliação do potencial das áreas do Pré-Sal e das áreas 

estratégicas. 

O MME, nos contratos de partilha, também tem suas competências legais na seara 

licitatória, tais como estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da 

licitação, bem como para a elaboração das minutas dos editais e dos contratos de partilha de 

produção, além de aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de partilha de 

produção elaboradas pela ANP. 

Segundo a legislação do tema de partilha, o MME, previamente à contratação sob o 

regime de partilha de produção, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover a avaliação 

do potencial das áreas do Pré-Sal e das áreas estratégicas.  

É assegurado que as áreas estratégicas sejam avaliadas e demarcadas anteriormente, 

por meio de decreto presidencial em ato do Poder Executivo, que define que ao ser constatado 

uma área de Pré-Sal e definida como estratégica, será estabelecido o contrato de partilha, por 

meio do procedimento de licitação ou por contratação direta. Note-se que as definições de Pré-

Sal e área estratégica foram dispostas na legislação específica conforme retrata o artigo 2º, da 

Lei 12.351/2010: 

Art. 2o Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 
[...] IV - área do pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de 
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas 
geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como outras 
regiões que venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com a 
evolução do conhecimento geológico; 
V – área estratégica: região de interesse para o desenvolvimento nacional, 
delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e 
elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos; [...] 

Em relação à extinção do Contrato de Partilha, assim como no Contrato de concessão 

em Petróleo e Gás, pode se dar por meio do vencimento do seu prazo, em caso de acordo entre 

as partes, em razão dos motivos de resolução nele previstos, pelo término da fase de 

exploração, sem que tenha sido feita qualquer descoberta comercial e em razão da recusa em 

firmar o acordo de individualização da produção, após decisão da ANP. 



 
 

71 
 

Ressalta-se que a União, por intermédio do MME, celebrará os contratos de partilha de 

produção, diretamente com a Petrobras, dispensada a licitação ou mediante licitação na 

modalidade leilão. 

Uma inovação interessante do regime de partilha, foi a criação de uma nova empresa 

pública com o advento do novo Contrato de Partilha, a Pré-Sal Petróleo S.A. 

Tal empresa foi criada com intuito de mapear a estratégia negocial no setor e aumentar 

os ganhos na exploração do Pré-Sal no Brasil e, também, para focar em alguns pontos 

principais, tais como, o desenvolvimento do Brasil com a eficácia e efetividade do conteúdo 

local; o desenvolvimento tecnológico e uma maior competitividade do parque industrial 

brasileiro; a  realização de concurso público para a escolha de corpo técnico, jurídico, 

contábil, ambiental, administrativo, tendo em vista que tal empresa necessita de profissionais 

de diversos ramos, em razão da sua atuação interdisciplinar; a elaboração de um cronograma 

de metas, objetivos, para atuar em prol das políticas públicas; a criação de uma estrutura física 

como sede em Brasília e um escritório no Rio de Janeiro, para que seus funcionários possam 

atuar cumprindo os interesses públicos, para a gestão dos contratos de partilha de produção, 

montagem de equipe jurídica com profissionais do setor arbitral, civil, consumerista, 

ambiental, penal e também que atuam no meio acadêmico, para analisar as novas legislações e 

atuar frente ao corpo jurídico das multinacionais; melhorar a capacitação dos trabalhadores 

brasileiros e criar uma nova demanda de postos e funções de trabalho no setor, para permitir a 

efetivação do pleno emprego. 

Acrescente-se que a PPSA - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural – Pré-Sal Petróleo S.A, fará a gestão dos contratos de partilha, consoante a lei nº 

12.304 de 2010. 

Quanto ao seu objeto social, no artigo 2º, da lei 12.304 de 2010, destaca-se que: 

A PPSA terá por objeto a gestão dos contratos de partilha de produção celebrados 
pelo Ministério de Minas e Energia e a gestão dos contratos para a comercialização 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União. Parágrafo 
único.  A PPSA não será responsável pela execução, direta ou indireta, das 
atividades de exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. 

Esta nova empresa, que foi criada para auxiliar na exploração do Pré-Sal brasileiro, em 

relação a sua natureza jurídica e peculiaridades, é uma Empresa Pública, nos moldes de 

sociedade anônima, com sede e foro em Brasília e um escritório central no Rio de Janeiro. 
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O Estatuto da PPSA é o Decreto nº 8.063, de 1º de agosto de 2013, com base no que 

está disposto na Lei no 12.304, de 2 de agosto de 2010, sendo criada tal empresa pública 

federal, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia.  

O que seria então uma Empresa Pública? Conforme a Constituição Federal no artigo 
37, inciso XIX, in verbis: 

[...] XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; [...].  

Logo, qual a atividade de uma Empresa Pública, neste contexto? Seria a atividade 

precípua econômica de comercialização de bens ou produção, podendo também atuar 

prestando serviços públicos. Como ensina Bandeira de Mello, é um instrumento de ação do 

Estado, com interesses transcendentes aos meramente privados. 

Na gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo MME, a PPSA fará, 

também, a gestão de contratos para a comercialização de petróleo, gás e hidrocarbonetos 

fluidos da união. Contudo, não será responsável pela execução, direta ou indireta, das 

atividades de exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.  

Outro ponto é que se dispensa a licitação para a contratação da PPSA pela 

administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto. 

Mas a PPSA, afinal, se submete a lei de Licitações nº.8666/93?  

Deve seguir a regra geral, assumindo a regra geral em que atuam as demais empresas 

públicas, tendo em vista que nos artigos 51º e 52º, do Decreto nº 8.063 de 1º de agosto de 

2013, também adotam tal posicionamento pelo legislador: 

Art. 51.  A contratação de obras, serviços, compras e alienações será precedida de 
procedimento licitatório, na forma da legislação em vigor.  

Art. 52.  A PPSA fica sujeita à supervisão do Ministério de Minas e Energia e à 
fiscalização da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União. 

Logo, ao adquirir produtos e serviços para as atividades de tal empresa pública, 

retrata-se que irá se reger pela regra geral que é a Lei nº8.666/1993, tal como qualquer outra 

empresa pública do Brasil, pois tem sua atividade também pautada no interesse público, 

devendo realizar tal procedimento administrativo para a lisura de suas aquisições. 
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Outra empresa pública que se submete ao regime da lei das Licitações, a Lei 8.666/93, 

cumprindo os ditames do art. 37º, XXI, da Constituição Federal de 1988, é a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos que, em regime de privilégio, desenvolve, com 

exclusividade, o serviço postal e, ainda assim, também está submissa ao regime de licitação 

previsto na Lei, com base no posicionamento do Supremo Tribunal Federal. 

Após elucidar esse ponto, passa-se ao capital social da PPSA, que é representado por 

ações ordinárias nominativas, integralmente sob a propriedade da União. Contudo, insta 

acrescentar que os detentores de ações ordinárias nominativas têm o direito de votar nas 

assembleias da empresa.  

A criação da PPSA foi feita pelo poder executivo, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia, com prazo de duração indeterminado. A PPSA é representante dos interesses da União 

em um consórcio, realizando sua atividade econômica de comercialização de bens ou produção. 

Não se olvide que é um instrumento de ação do Estado, com interesses transcendentes aos 

meramente privados. Por isso, nos contratos de partilha terá a atribuição de disponibilização, 

comercialização, acompanhamento, resolução dos problemas logísticos, auditamento do custo 

do óleo, definição dos planos de exploração, avaliação e de trabalho, entre outras funções 

correlatadas. 

O regime jurídico da PPSA é o mesmo das empresas privadas com direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias, com a competência de praticar atos 

necessários à gestão dos contratos de partilha de produção.  

Em relação a sua competência, também poderá praticar todos os atos necessários à 

gestão dos contratos para a comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos da União, especialmente:  

a) celebrar os contratos com agentes comercializadores, representando a União;  

b) verificar o cumprimento, pelos contratados, da política de comercialização 

de petróleo e gás natural da União resultante de contratos de partilha de 

produção; c) monitorar e auditar as operações, os custos e os preços de venda 

de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;  

d) analisar dados sísmicos fornecidos pela ANP e pelos contratados sob o 

regime de partilha de produção;  
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e) representar a União nos procedimentos de individualização da produção e 

nos acordos decorrentes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das 

áreas estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob 

o regime de partilha de produção; e  

f) exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de seu objeto social, 

conforme definido no seu estatuto.  

É importante ressaltar que, assim como faz a ANP em suas competências, a PPSA 

também observará, na elaboração e condução dos contratos de partilha de produção, as 

melhores práticas da indústria do petróleo.  

Quanto à gestão dos contratos de partilha de produção, a relação contratual e 

remuneração da PPSA será estipulada em função das fases de cada contrato e das dimensões 

dos blocos e campos, entre outros critérios, observados os princípios da eficiência e da 

economicidade. 

Na gestão dos contratos de partilha, mesmo com a atuação da PPSA, não se sabe qual 

o volume de recursos que entrarão nos cofres públicos por conta das receitas tributárias 

oriundas dos Royalties que serão arrecadados pelo Estado e também pelo lucro da partilha.  

A PPSA já teve sua primeira Assembleia Geral de Constituição da Pré-Sal Petróleo 

S.A., no qual tomaram posse os membros da diretoria e dos Conselhos de Administração e 

Fiscal, além disso, na presidência da empresa, assumiu o engenheiro mecânico Oswaldo 

Pedrosa. Os outros diretores empossados para a PPSA foram: o engenheiro civil Edson 

Yoshihito Nakagawa (Diretor Técnico e de Fiscalização), o geólogo Renato Marcos Darros de 

Matos (Diretor de Gestão de Contratos) e o administrador de empresas Antonio Cláudio 

Pereira da Silva (Diretor de Administração, Controle e Finanças).141 

Todavia, alguns autores, tais como de Vitto e Hochstetler, enunciam que, com a Pré-

Sal Petróleo, o campo de atuação do setor privado é severamente restringido e citam que: 

[...] O papel dos investidores privados passa a ser o de mero financiador das 
atividades de exploração e produção, tendo autonomia apenas para comercializar a 
sua cota-parte do “excedente em óleo” do consórcio. A participação do investidor 
privado na condução das atividades de exploração e produção fica limitada a um 
papel de coadjuvante, com representação minoritária nos comitês operacionais. [...] 
Tais aspectos inserem elementos adicionais de incerteza sobre o ambiente de 

                                                             
141 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Estatal do Pré-sal é constituída e tem primeira assembleia. 
2013. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2013/11/estatal-do-pre-sal-e-constituida-e-tem-
primeira-assembleia>. Acesso em: 20 de jan. 2015. 
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negócios do setor petrolífero do país que, no mínimo, trarão impactos significativos 
sobre os tipos de investidores (seleção) a participar das licitações dos blocos 
exploratórios do pré-sal.142 

No que concerne ao regime de pessoal da PPSA, é adotado a CLT,  aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1 de maio de 1943, sendo condicionada a contratação à prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas 

específicas editadas pela Diretoria Executiva, em que nos concursos, a PPSA poderá exigir, 

como critério de seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional mínima não superior a 

10 (dez) anos, na área na qual o candidato pretende desempenhar suas atividades. 

Nas contratações de pessoal especificará, no edital de contratação, o tempo mínimo, 

como critério de seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional na área na qual o 

candidato pretenda desempenhar suas atividades.  

Além disso, há a possibilidade de contratação de pessoal por tempo determinado por 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Para os efeitos da Lei nº 8.745, de 

1993, a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, 

imprescindível ao funcionamento inicial da PPSA, não poderão exceder o prazo de 48 meses 

(quarenta e oito), a contar da data da instalação da PPSA. 

Contudo, além da contratação por necessidade temporária excepcional, também, a 

PPSA poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, cujos instrumentos 

terão a duração máxima de dois anos, mediante processo seletivo simplificado. 

Outro ponto interessante, é que há uma dispensa de licitação para a contratação da 

PPSA, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto. Seu 

capital social é representado por ações ordinárias nominativas, integralmente sob a 

propriedade da União.  

Em relação às demais competência da PPSA, também terá de analisar dados sísmicos 

fornecidos pela ANP e pelos contratados sob o regime de partilha de produção; representar a 

União nos procedimentos de individualização da produção e nos acordos decorrentes, nos 

casos em que as jazidas da área do Pré-Sal e das áreas estratégicas se estendam por áreas não 

concedidas ou não contratadas sob o regime de partilha de produção e exercer outras 

                                                             
142 DE VITTO,Walter; HOCHSTETLER, Richard Lee. Perspectivas para os investimentos petrolíferos no Brasil. 
In:  PIRES, Adriano. Petróleo: reforma e contrarreforma do setor brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 
307. 
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atividades necessárias ao cumprimento de seu objeto social, conforme definido no seu 

estatuto.  

 Com os contratos de partilha e as demais atividades da PPSA, poderá adquirir seus 

próprios recursos, tais como: 

I - rendas provenientes da gestão dos contratos de partilha de produção, 
inclusive parcela que lhe for destinada do bônus de assinatura relativo aos 
respectivos contratos;  

II - rendas provenientes da gestão dos contratos que celebrar com os agentes 
comercializadores de petróleo e gás natural da União;  

III - recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com entidades 
nacionais e internacionais;  

IV - rendimentos de aplicações financeiras que realizar;  
V - alienação de bens patrimoniais;  

VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados 
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; e  

VII - rendas provenientes de outras fontes.  
 

Conforme pode ser observado na legislação sobre os Contratos de Partilha, houve 

também a criação do Fundo Social do Pré- Sal (Lei nº 12.351, de dezembro de 2010), ou FS, 

de natureza contábil e financeira, vinculado à Presidência da República, com a finalidade de 

constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas 

e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento, visando à educação, à 

cultura, ao esporte, à saúde pública, à ciência e tecnologia, ao meio ambiente e à mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas, tal como está expresso no artigo 47º, da lei de partilha: 

Art. 47.  É criado o Fundo Social - FS, de natureza contábil e financeira, vinculado 
à Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o 
desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de 
combate à pobreza e de desenvolvimento: 

I - da educação; 

II - da cultura; 

III - do esporte; 

IV - da saúde pública; 

V - da ciência e tecnologia; 

VI - do meio ambiente; e  

VII - de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

§ 1o Os programas e projetos de que trata o caput observarão o plano plurianual - 
PPA, a lei de diretrizes orçamentárias - LDO e as respectivas dotações consignadas 
na lei orçamentária anual - LOA. [...]. 
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Com este Fundo Social (FS) busca-se atender às questões sociais, por isso não pode 

ser violada suas características pela sede de royalties, que está inserida nas discussões 

políticas que surgem por meio da distribuição e divisão de tais compensações tributárias.  

 O  FS atende bem os ditames da saúde e da educação. Como direitos fundamentais 

que são, o que for auferido, conforme o artigo 47º, da legislação citada, do total do resultado 

(artigo 51º, caput na lei 12.351/2010) deverá ser em 50% (cinquenta por cento) aplicado, 

obrigatoriamente, em programas e projetos direcionados ao desenvolvimento da educação. 

 Seus objetivos são a constituição de poupança pública de longo prazo, com base nas 

receitas auferidas pela União, consubstanciar uma fonte de recursos para o desenvolvimento 

social e regional e, por fim, mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional, 

decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de produção e exploração de 

petróleo e de outros recursos não renováveis, tal como se denota no artigo 48º, da Lei 12.351, 

de 2010. 

 Como, então, surgem os recursos financeiros para a elaboração de tal FS?  

 Os recursos se originam de parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao FS 

pelos contratos de partilha de produção, de parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas 

aquelas destinadas aos seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha 

de produção, da receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos da União, de royalties e da participação especial das áreas localizadas 

no Pré-Sal, contratadas sob o regime de concessão destinados à administração direta da União, 

dos resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades e, por fim, de outros 

recursos destinados ao FS por alguma lei.  

Segundo a lei nº 12.351, de 2010, constituem recursos do FS: 

Art. 49.  Constituem recursos do FS: 

I - parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao FS pelos contratos de 
partilha de produção; 

II - parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas aos seus 
órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha de produção, na 
forma do regulamento; 

III - receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em lei; 

IV - os royalties e a participação especial das áreas localizadas no pré-sal 
contratadas sob o regime de concessão destinados à administração direta da União, 
observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo; 
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V - os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e 

VI - outros recursos destinados ao FS por lei. 

 Acrescente-se que, quando houver uma área de Pré-Sal, contratada sob o regime de 

concessão, será separada uma parcela dos royalties ou da participação especial que couber a 

administração direta da União para ser destinada, integralmente, ao fundo de natureza contábil 

e financeira, criado por lei específica, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o 

desenvolvimento social e regional. 

 Desenvolver o capital humano, com uma melhora na distribuição de renda do país, 

promovem também o crescimento econômico sustentável. 

 Logo, o papel de gerir tal fundo de natureza contábil e financeira, que irá receber os 

recursos, promovendo programas e projetos nas áreas de combate à pobreza, educação, cultura, 

entre outros, são marcos das políticas de investimentos dos recursos do FS. 

 Sendo assim, o FS terá que ter rentabilidade, segurança e liquidez de suas aplicações. 

 A rentabilidade está intimamente interligada aos ganhos e, também, aos riscos do 

investidor do fundo, pois todo fundo possui um custo de manutenção e deve ser avaliado para 

se analisar qual será o nível de rendimento dos recursos que foram investidos. 

 Quanto à liquidez, está atrelada a celeridade que o investidor poderá resgatar o que foi 

investido no mercado, com base nas taxas que são praticadas no momento da venda. Tal 

liquidez é importante até para realizar compromissos de curto prazo, tais como pagamentos de 

materiais, produtos, alugueres, etc. 

 

 

  

 

 

 

 

3 CONTEÚDO LOCAL E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NA 

EXPLORAÇÃO DO PRÉ-SAL  
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Na atualidade, uma das frentes do Brasil para tal desenvolvimento é, sem dúvida, o 

Conteúdo Local, pois busca criar novas tecnologias, incrementar a mão de obra, valorizar a 

pequena empresa, ampliar a oferta de novos negócios e permitir um crescimento real do 

desenvolvimento nacional. 

 Além disso, o Conteúdo Local não é atinente apenas ao setor petrolífero, pois tem 

favorecido outras áreas que geram energia alternativa, tal como o setor eólico143, na produção 

de aerogeradores, por meio de novas linhas de financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 A efetivação do Conteúdo Local traz, em contrapartida, investimento nacional em 

linhas de produção e na elaboração de novos serviços, de forma a aumentar a participação da 

indústria nacional no fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra para novas 

plataformas e refinarias, reduzindo, assim, a utilização de produtos importados. 

 Na demanda nacional busca-se atender a cláusula de Conteúdo Local em contratos, 

realizando a preferência do fornecedor nacional, pois em contratos de concessão e partilha 

serão necessários, por exemplo, um cumprimento de metas de investimento na fase Upstream, 

ou seja, na exploração e produção de petróleo e gás. 

 A grande preocupação dos investidores internacionais é com o preço não convidativo 

do produto ou serviço nacional, além da qualidade da produção. Em geral, o ideal é que o 

fornecimento nacional tenha equivalência de preço, condições contratuais para pagamento, 

qualidade e um prazo de entrega que atenda a demanda das novas explorações petrolíferas que 

advierem com as rodadas licitatórias. 

 Cada vez mais, o cumprimento de tal Conteúdo é uma realidade, pois os contratos 

realizados no Brasil se inserem no contexto de desenvolvimento, para dar um crescimento ao 

país de forma uniforme, além de que, devem ser pautados na publicidade, transparência, 

credibilidade, boa-fé, lealdade, ou seja, para que o investidor internacional possa criar novas 

fontes de renda, emprego e, consequentemente, favorecer a distribuição de renda no país. 

 No setor petrolífero caberá a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

fazer a análise da medição e cumprimento do cálculo de Conteúdo Local, para observar se tal 

investimento foi cumprido. Com isso, foi criada uma Cartilha de Conteúdo Local, pelo 

                                                             
143 BNDES. Regras para o credenciamento e financiamento de aerogeradores. 2013. Disponível em: 
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Prominp, que tem o condão de traçar tal metodologia de cálculo, para que se possa auferir em 

um auditamento ou análise documental, se foram executadas as obrigações atinentes à 

fabricação, produção ou utilização de peças, componentes, equipamentos, insumos e serviços 

nacionais. 

 Nas rodadas licitatórias que se deram nos últimos dez anos, a Cartilha de Conteúdo 

Local foi sendo desenvolvida e melhorada, para atender ao critério de desenvolvimento 

nacional, criando-se empresas certificadoras que atuam em prol do credenciamento de 

produtos e serviços, além de atestar o índice de nacionalidade em tal fabricação ou utilização 

pela empresa que detém a concessão ou que irá ser contratada na partilha para exploração e 

produção na área de Pré-Sal, petróleo e gás. 

 Contudo, a realização do desenvolvimento nacional e também do direito social ao 

trabalho, merece uma visão mais apurada, até para analisar como se dá a eficácia de tal direito 

no setor, para criar uma nova fonte de pesquisa para o mercado, que pode ser, também, mais 

um indicador de cumprimento ou não de políticas públicas no Brasil. 

 

 

3.1 CONTEÚDO LOCAL, CERTIFICADORAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

O desenvolvimento tecnológico no Brasil ainda caminha a passos curtos em 

comparação com os demais países na esfera global, por conta dos baixos investimentos do 

governo brasileiro nos setores industriais, sociais e tecnológicos propriamente ditos. 

Flores cita que há uma ausência de comercialização tecnológica no país, em razão de 

uma falta de planejamento estratégico para fomentar as diversas atividades que aqui se 

inserem, além de contar, também, com a ausência de pessoal qualificado até no setor jurídico 

da transferência de tecnologia.144 

A preocupação em relação à aquisição de produtos e serviços, sem o desenvolvimento 

de patentes, sempre esteve no banco dos réus, como um grande culpado da ausência de 

desenvolvimento do Brasil, em comparação aos Estados Unidos ou à Singapura, por exemplo. 
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Contudo, o crescimento de investimentos no nosso território tem acompanhado a vinda 

do investidor internacional, a indústria de E&P. 

No segmento de Oil and Gas é rotineiro que as empresas transnacionais, que venham 

ao Estado-Hospedeiro de empreendimentos de exploração e produção de recursos naturais, 

invistam em qualificação de mão de obra, na expansão da indústria, no crescimento dos ramos 

indiretos que apoiam tais negócios, como a hotelaria, o aumento de cursos de qualificação, 

vestuário, etc. 

Além disso, o segmento petrolífero cresce no Brasil nos últimos anos, pois a 

descoberta do Pré-Sal e de novos campos onshore de petróleo e gás, criaram uma ampla 

corrida do investidor para o Brasil. 

Inclusive, observa-se que a riqueza do Pré-Sal traz um recurso de valor diferenciado 

no mercado internacional, até porque trata-se de um hidrocarboneto mais leve e de melhor 

qualidade, tal como observado nesta passagem145: 

O pré-sal é uma riqueza do subsolo, formada há mais de 100 milhões de anos, 
oriunda de um reservatório composto de uma camada de sal, tal como halita e 
anidrita em uma bacia sedimentar, que pode se dar em área onshore ou offshore, ou 
seja, em terra ou no mar, que possui hidrocarbonetos ( petróleo e gás natural ) mais 
leves e de melhor qualidade.Sendo assim, o pré-sal se constitui em um reservatório 
composto de uma camada de sal, tal como halita e anidrita em uma bacia sedimentar, 
que pode se dar em área onshore ou  offshore, que podem se situar de 5000 a 7000 
metros abaixo do nível do mar, com lâminas d’água com mais de 2000 metros de 
profundidade e camada de sal de em torno de 2000 a 3000 metros de espessura. 

Com a criação da Petrobras, em 1953, houve o início de investimento no setor de 

petróleo e gás e, em 1963, foi criado o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CENPES) 

que, apesar de ser para o setor de refino, atualmente é a parte da empresa que trata da gestão 

tecnológica, pesquisando e criando novos programas tecnológicos, desde quando começou a 

atuar também águas profundas, como se verifica a seguir: 

Durante esse período, era necessário conhecer e assimilar as tecnologias de refino 
existentes no mundo, para depois adaptá-las à realidade nacional. Nesse contexto, na 
década de 1960, iniciou-se a operação da primeira refinaria construída pela 
Petrobras – Refinaria Duque de Caxias (Reduc) –, e foi criado o Cenpes, que passou 
a reunir todas as atividades de pesquisa da companhia. Em 1974, o campo de 
Garoupa, na Bacia de Campos, marca o início da fronteira exploratória dos 
primeiros campos em alto-mar da Petrobras. Após a segunda crise mundial de 
petróleo, em 1979, com a alta de preço, a produção offshore (em mar) no cenário 
internacional dava seus primeiros passos com a implantação de plataformas no Mar 
do Norte (Noruega e Reino Unido), na Venezuela e no Golfo do México.A 
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descoberta de petróleo na Bacia de Campos mudou o cenário da indústria de óleo e 
gás no País, levando a Petrobras a mudar sua estratégia de inovação.146 

Dessa forma, com o investimento na área offshore, foi criado o Programa de 

Capacitação em Águas Profundas (Procap 1000) e, para permitir a pesquisa e 

desenvolvimento entre empresas nacionais e estrangeiras, criou-se, também, o Procap 2000, 

com desenvolvimento em águas de profundidade superiores a 2.000 metros, entre outras 

inovações, até que a atuação da Petrobras passou a focar em exploração de águas 

ultraprofundas. 

Com a lei do petróleo em 1997 (lei nº 9.478/1997), adotou-se uma postura 

diferenciada das políticas públicas, inclusive com a atuação da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis, em vários setores da indústria petrolífera, pois com o advento do uso 

dos contratos de concessão, a empresa vencedora de uma rodada licitatória poderia, também, 

investir em outros setores e em universidades brasileiras. Houve a criação também da CT- 

Petro, Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural, com recursos financeiros sendo enviados 

para as regiões do Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, proporcionando o desenvolvimento 

tecnológico das universidades federais brasileiras.  

Outro grande incentivo ao cumprimento do Conteúdo Local foi a criação do Programa 

de Mobilização da Indústria de Petróleo (Prominp) em 2003, que tem o condão de investir 

recursos na capacitação do trabalhador e qualificar o indivíduo para o mercado de petróleo e 

gás, tal como se destaca a seguir: 

Plano Nacional de Qualificação Profissional. O conceito de educação profissional no 
Brasil é regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394, de 
20/12/1996). A qualificação profissional é considerada um complemento da 
educação básica, propiciando a aquisição de conhecimentos para acesso ao mercado 
de trabalho, tanto para profissionais sem experiência, quanto para as pessoas que 
desejam ampliar sua formação. A qualificação de pessoal para a indústria de 
petróleo e gás natural sempre foi um dos focos do Prominp. Desde o seu 
lançamento, em 2003, ficou claro que, para desenvolver uma cadeia de fornecedores 
de bens e serviços capaz de competir internacionalmente, seria necessário um grande 
esforço para capacitar uma gama de trabalhadores de diversas categorias 
profissionais, algumas delas exclusivas do setor de petróleo e gás natural. Dessa 
forma, foi estruturado, em 2006, por meio do projeto IND P&G-26, o Plano 
Nacional de Qualificação Profissional (PNQP), com o objetivo de qualificar 
profissionais para atuação nos diferentes elos da cadeia de suprimento do setor.O 
PNQP qualifica, por meio de cursos gratuitos, profissionais nos estados onde há 
investimento na área de petróleo e gás. (...)A Petrobras investe no PNQP 
condicionada à autorização da ANP, uma vez que esses investimentos são abatidos 
das obrigações da companhia no que diz respeito a Cláusula de Investimento em 
Pesquisa e Desenvolvimento, constante dos Contratos de Concessão para 
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Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural. A participação 
da indústria de petróleo e gás no processo de qualificação profissional é fundamental 
para os resultados esperados do plano, e o Prominp tem realizado ações de 
aproximação com as empresas do setor, trabalhando em conjunto desde o 
levantamento da necessidade de qualificação profissional, passando pela revisão de 
conteúdo programático, até a seleção dos candidatos às vagas nos cursos e absorção 
dos profissionais qualificados. O resultado dessa aproximação foi a revisão da 
sistemática do PNQP, com as empresas participando efetivamente de todo o 
processo de qualificação.147 

Outro ponto interessante, no que concerne à exploração das reservas e jazidas, é que o 

Brasil tem sido um grande viés para o mercado internacional, conforme os dados do EU R&D 

Scoreboard, de 2012, o Brasil vem sendo citado positivamente em razão de ter empresas, 

como a Vale e a Petrobras, que tiveram um maior aumento de vendas e alta de desempenho ao 

longo dos últimos dez anos. Além de citar, também, o Brasil como um país que detém 

empresas que investiram mais de trinta e quatro milhões de euros em setores como tecnologia 

de hardware e equipamentos, farmacêutica, biotecnologia, engenharia, software, informática, 

entre outros.148 

Há menção ao cenário brasileiro em desenvolvimento, segundo a União Europeia nos 

seus relatórios de investimentos no setor de energia149, pois nos últimos dez anos ocorreram 

diversas descobertas em campos de petróleo e gás, trazendo o país para uma posição 

privilegiada e estratégica, como endereço certo ao investidor internacional que busca novos 

mercados e negócios, para produzir e desenvolver atividades, como se vê: 

O crescimento do investimento no setor de petróleo e gás vem chamando atenção 
nos últimos anos. De acordo com os dados do “2008 EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard” as empresas do campo de energia estão aumentando substancialmente 
os investimentos em P&D, tendo o setor de petróleo e gás atingido a maior taxa de 
crescimento em um ano, cerca de 22,9%. A indústria do petróleo e gás natural possui 
uma grande importância no cenário econômico mundial, sendo essencial para o 
desenvolvimento. O petróleo é ainda considerado o principal combustível, sendo 
insumo para a produção de diversos produtos industriais, tais como borracha, 
solventes, fertilizantes, dentre outros. 
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 Com isso, o Brasil tem recebido investimentos estrangeiros que encorajam o 

desenvolvimento tecnológico e social para a efetivação de projetos de exploração e produção 

de Pré-Sal, petróleo e gás, advindos dos contratos de partilha e concessão. 

 O investidor estrangeiro analisa o mercado em que irá dispor seus recursos, até em 

vistas de se amparar pela proteção do Direito dos Investimentos, gerando, assim, a 

compensação nas ações de expropriação que pode vir a sofrer em empreendimentos 

transnacionais na exploração petrolífera. 

 Não é com outra razão que a regulação do setor petrolífero é um fator de extrema 

importância na análise do Investidor Estrangeiro, pois poderá diminuir a tensão entre os 

investidores e os estados hospedeiros, além de que gera um maior fluxo de investimentos 

internacionais que permitam o desenvolvimento social interno do país favorecido. Além 

disso, na economia atual e global há uma busca predatória por recursos estrangeiros, no qual 

os Estados em desenvolvimento, como o Brasil, criam ambientes propícios ao investidor 

internacional, além de buscar, por meio de redução de impostos ou de uma melhor 

governança corporativa, promover a permanência de recursos internacionais em nosso 

território.150 

 O papel do investidor internacional, por meio de programa de investimentos, também 

encoraja o desenvolvimento dos países pobres, ao fornecer os fundos necessários para a 

construção de fábricas, usinas hidroelétricas e outros empreendimentos.151 

 O Conteúdo Local tem o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico da 

indústria nacional, permitindo novas oportunidades da indústria brasileira petrolífera e de gás 

e os vultuosos investimentos no setor, no qual seu cumprimento continua a deixar o mercado 

de fornecedores de produtos e serviços inquietos, tendo em vista que, com as descobertas do 

Pré-Sal se esperam mais de US$ 200 bilhões de investimentos até os próximos anos no Brasil. 

Dessa forma, o aquecimento do fornecimento de serviços e produtos ampliou a fatia 

de participação das pequenas e médias empresas brasileiras, que estão criando novos produtos 

e serviços para atender a demanda nacional, mesmo com a farta agenda de tributos que são 

obrigados a quitar ao longo da produção. 
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Vários programas, tais como o Prominp, convênios com a Petrobras e o Sebrae, 

buscam atender às demandas de fornecedores, mão de obra, além de outros programas que 

visam auxiliar a captação de novos recursos financeiros para atender o mercado de 

suprimentos de petróleo e gás. 

A visão do conteúdo local, na prática, é questionada pelas empresas e pelos setores 

jurídicos no Brasil, pois há quem alegue que o conteúdo local não é atende ao princípio da 

legalidade, além de se questionar quanto ao princípio da reserva legal e auto-regulamentação 

do setor pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 

Outro ponto em análise, é que a exigência de Conteúdo Local se direciona ao aumento 

de investimentos nacionais em determinados produtos ou serviços pela indústria brasileira, 

para aumentar a participação de nossos fornecedores nos projetos de exploração em Petróleo, 

Gás e, também, nas descobertas do Pré-Sal. 

Assim, nos contratos de concessão que serão firmados pela ANP com empresas 

vencedoras das rodadas de licitação para explorar os blocos, há um percentual mínimo de 

compromisso de investimentos em Conteúdo Local, que devem ser cumpridos para haja a 

adimplência contratual do termo compromissório. 

O grande problema da questão do Conteúdo Local é a falta de mão de obra qualificada 

e baixa capacidade histórica de planejamento e gestão do Estado, conforme cita Fernández y 

Fernández 152, pois falta estrutura de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. No Brasil, para se 

gerar oportunidade de emprego para a população, se faz necessário, também, condições livres 

e justas de mercados e a produção de bens e serviços que se submetam satisfatoriamente ao 

teste dos mercados internacionais.153 

Em realidade, o país, em matéria de competitividade internacional, ainda não está em 

equilíbrio em relação aos países anglo-saxônicos e norte-americanos. Contudo, dados 

demonstram que o Brasil se encontra equilibrado na balança comercial de importação e 
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exportação, consoante se colaciona em informações do Panorama do Comércio Exterior 

Brasileiro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior154: 

Em 2012, o comércio exterior brasileiro registrou corrente de comércio de US$ 
465,7 bilhões, com retração de 3,4% sobre 2011, quando atingiu US$ 482,3 bilhões. 
As exportações encerraram o ano com valor de US$ 242,6 bilhões e as importações, 
com US$ 223,1 bilhões. Em relação a 2011, as exportações apresentaram retração de 
5,3%, e as importações, de 1,4%. A diminuição da receita de exportação se deve à 
queda de 4,9% do índice de preços, devido ao recuo das cotações de commodities, 
principalmente de minério de ferro, em razão do menor dinamismo das economias 
avançadas. Em volume, as exportações brasileiras mantiveram-se praticamente no 
mesmo patamar de 2011, com redução de somente 0,3%. O saldo comercial atingiu 
US$ 19,4 bilhões no ano, significando queda de 34,8% sobre o consignado no ano 
anterior, de US$ 29,8 bilhões. Na comparação com 2011, as vendas de produtos 
básicos recuaram 7,4%, as de semimanufaturados, 8,3% e os manufaturados, 1,7%. 
O grupo de produtos industrializados respondeu por 51,0% do total exportado pelo 
Brasil em 2012.Do lado da importação, as compras de matérias-primas e 
intermediários representaram 44,7% da pauta total, e as de bens de capital, 21,8%, 
demonstrando que a pauta brasileira de importação é fortemente vinculada a bens 
direcionados à atividade produtiva. As importações de bens de consumo 
representaram 17,6% e as de combustíveis e lubrificantes, 15,8%. Sobre 2011, 
destaque para a categoria de bens de capital que apresentou crescimento de 1,5%. As 
demais apresentaram as seguintes reduções: combustíveis e lubrificantes (-2,4%), 
matérias-primas e intermediários (-2,2%) e bens de consumo (-1,8%). Por principais 
mercados de destino, houve crescimento nas vendas para os Estados Unidos. As 
vendas aumentaram 3,5%, garantindo ao país a posição de segundo maior comprador 
individual de produtos brasileiros em 2012, atrás apenas da China, que registrou 
queda de 7,0%. 

 

Outro ponto que deve ser destacado é que com a exportação, um país envia 

mercadorias para outro território, acabando por auferir mais benefícios em relação à 

concorrência, pois decorre de tal atuação uma diversificação de mercados, aumento da 

produção, melhora interna da concorrência, qualificação da mão de obra, aumento da 

qualidade de produtos e serviços e investimento interno em tecnologia. 

Com a exportação, até o setor de logística interno poderá melhorar sua eficiência e, 

por derradeiro, investir, também, na redução de custos dos produtos e serviços exportados 

para a captação de clientes no mercado global. 

Neste ponto, cabe lembrar que a lei da vantagem comparativa é bem aceita como uma 

visão que atende à corrente defensora da ampliação do percentual da exportação na balança 

comercial155, porque dois ou mais países conseguem exportar aqueles bens e serviços que 

                                                             
154 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Disponível em: 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=571>. Acesso em: 01 
jul. 2013. 

155 EPPING, 2010, p.199. 



 
 

87 
 

produzem com maior eficiência, tirando vantagem da economia de escala para produzir uma 

grande quantidade de algo com o custo reduzido. A exportação produz também o 

desenvolvimento de diversos setores na escala global, tendo em vista que o investimento em 

novas tecnologias sempre é uma boa alternativa que uma empresa deve ter em seu 

planejamento estratégico para se manter no mercado interno e internacional, saindo na frente 

da concorrência em uma economia mais integrada. Dessa forma, Epping relembra que durante 

os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial a globalização era mais poderosa e 

eficiente que hoje156. 

No Brasil, uma das estratégias do governo para promover o desenvolvimento nacional 

da indústria e evitar a importação sem o estímulo da produção da indústria em petróleo e gás, 

foi a imposição do Conteúdo Local, por estar o país atrasado na área tecnológica, 

necessitando de desenvolvimento de iniciativas para suprir a indústria nacional, in verbis: 

Com base no prognóstico do Estudo de Competitividade desenvolvido pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apontou uma necessidade de 
atualização tecnológica das empresas brasileiras, na maioria dos 18 setores 
estudados, o Prominp vem buscando desenvolver iniciativas para a adequação do 
parque supridor nacional, visando, em última instância, ao aumento da 
competitividade da nossa indústria. Segundo o Estudo, a maioria das empresas 
nacionais não utiliza as universidades nem centros de pesquisa como fontes de 
conhecimento tecnológico, tornando-se dependentes da Petrobras para o 
desenvolvimento de novas tecnologias através do estabelecimento de termos de 
cooperação. Ou seja, o conhecimento não é compartilhado. Em contrapartida, as 
universidades não possuem tradição em atender demandas empresariais, uma vez 
que não há uma agenda tecnológica definida.157 

 

 Em relação ao conceito de conteúdo local, Quintans cita que pode ter várias acepções: 

[...]Conteúdo Local é um processo de estímulo, uma orientação política, com o 
intuito de ampliar a capacidade de fornecimento brasileiro, para o desenvolvimento 
da indústria local de bens e serviços, a ponto de gerar competitividade a níveis 
internacionais, renda, emprego, novos insumos e tecnologias no Brasil. 
Conceitualmente, Conteúdo Local abriga, ainda, mais duas concepções: Na visão do 
geofísico  e  Secretário  Geral  da  ABPIP,  Prof. Paulo Buarque Guimarães: 
“Conteúdo local é um compromisso entre o Estado e o Particular (concessionário) 
que o obriga a fazer aquisições mínimas de bens e serviços de fornecedores 
brasileiros, mesmo que esses bens e serviços não sejam disponíveis em determinadas 
etapas da exploração e produção”; e Há uma outra concepção que ser “critério de 
julgamento dos leilões da ANP”. Essa definição pode ser não justa, mas, também 
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está correta, pois, também não deixa de ser um critério de julgamento a oferta de 
Conteúdo Local nas Rodadas de Licitação.158 

 O Conteúdo Local foi estabelecido desde as primeiras rodadas de licitações no setor 

petrolífero e, atualmente, na Cartilha de Conteúdo Local há requisitos mínimos que devem ser 

cumpridos pelos contratantes que venceram as licitações, já que as operadoras terão que criar 

investimentos para poder explorar e desenvolver os projetos petrolíferos. 

 O Conteúdo Local é estabelecido em um índice ou percentual sobre o total de bens ou 

serviços adquiridos na exploração e explotação de projetos de petróleo e gás, até a fase do 

desenvolvimento do empreendimento. No momento em que ocorre a licitação, as empresas, 

no julgamento das ofertas apresentadas, já irão expor o conteúdo local que pretendem 

cumprir, o valor que irão oferecer em bônus de assinatura e, também, qual o programa 

exploratório mínimo. 

 Então, tal obrigação contratual estabelecida no contrato de concessão ou partilha, 

amplia a participação da indústria no setor de petróleo e gás de forma direta, auxilia a 

inovação tecnológica e as bases competitivas, sendo indiretamente ampliado os setores de 

serviços e elaboração de bens para atender às empresas em áreas administrativas, de recursos 

humanos, de software e informática, logística, entre outros. 

 Os contratos firmados com a cláusula de conteúdo local seguem a Cartilha feita pelo 

Prominp, mantendo-se a criação de transparência, credibilidade, uniformidade, publicidade, 

para as empresas nacionais e também internacionais que venham participar das Rodadas 

Licitatórias aqui no país. 

 No entanto, a empresa que vence a licitação terá que cumprir a cláusula e adquirir bens 

e serviços produzidos pela indústria nacional, desde que tenham preços, prazos e qualidade, 

similares aos importados, até porque os equipamentos e máquinas para a exploração e 

desenvolvimento da produção devem ser seguros para as operações a que se destinam. 

 Na questão do Conteúdo Local, os bens, sistemas e subsistemas, além dos serviços em 

exploração e produção petrolífera no início da exigência não eram obrigatórios de 

cumprimento, mas, atualmente são, sendo o descumprimento considerado um inadimplemento 

contratual, sujeito a multas. 

                                                             
158 QUINTANS, Luiz Cezar P. Ensaio crítico sobre a natureza do Conteúdo Local brasileiro: Imperfeições no 
fomento à indústria local. Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e Energia. v. 3. UERJ. Rio de 
Janeiro, 2012, p. 31. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rbdp/article/download/5784/4202>. Acesso em: 18 març. 2015. 
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 Vale destacar que a planilha de Conteúdo Local, integra o contrato, sendo exigida pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que irá fiscalizar o seu cumprimento e 

analisar as documentações apresentadas. 

Com base na sua exigibilidade ao longo dos anos, o Conteúdo Local nas Rodadas de 

Licitação, da 1ª até a 4ª rodada, não era de cumprimento obrigatório, ou seja, até 2002. 

Todavia, em 2003, na 5ª Rodada e na 6ª Rodada, em 2004, já houve exigências mínimas e 

ofertas de Conteúdo Local por atividade. 

 Após 2005 até 2008, ou seja, da 7ª Rodada até a 10ª Rodada, as ofertas de Conteúdo 

Local foram limitadas em percentuais globais, no mínimo e no máximo, incluindo-se as 

certificações de Conteúdo Local e da cartilha como ferramenta de medição de percentuais de 

CL (Conteúdo Local). 

 Sendo assim, de 1999 até 2002 houve uma fase de CL declaratório; de 2004 até 

11/09/2008, o CL foi aplicado num período de transição, sem precisar de certificação. 

 Todavia, se um contrato de concessão anterior ao período de 11/09/2008, precisar de 

uma demanda de bens e serviços feita por meio de um aditivo contratual, que enseje aumento 

de percentuais de produtos ou na contratação de serviços que não estavam previstos, por 

exemplo, com uma data posterior ao marco de 11 de setembro de 2008, será obrigatória a 

certificação do Conteúdo Local. 

Uma grande mudança foi feita após a elaboração do edital da 7ª Rodada de Licitação 

de blocos exploratórios de petróleo e gás, pois a ANP em 2005, estabeleceu que fosse 

desenvolvida uma Cartilha pelo Prominp, com vistas a aplicar uma forma oficial e pública 

para se calcular o Conteúdo Local, que iria fazer parte da contratação de Concessão. 

Com a Cartilha de Conteúdo Local e sua obrigatoriedade para a indústria petrolífera, a 

ANP elaborou algumas Resoluções, tal como a Resolução da ANP nº. 37, de 13 de novembro 

de 2007, que teve aplicação imediata; a Resolução 39, que aprovava o Regulamento da ANP 

nº. 9/2007, sobre a periodicidade, formatação e o conteúdo dos relatórios de investimentos; a 

Resolução nº 36, que aprovou o Regulamento ANP n º. 6/2007 sobre os critérios e 

procedimentos para execução das atividades de Certificação e a Resolução nº.38, que aprovou 

o Regulamento nº. 8/2007, que tratou de critérios e procedimentos de Auditoria nas empresas 

de Certificação. 
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 Sendo assim, em 2007, tal cartilha que era contratual, passou a ter autonomia, sendo 

tratada em regulamento da ANP, determinado pela Resolução n° 36, que trouxe a obrigação 

de que sejam os bens e serviços do setor certificados por Certificadoras credenciadas pela 

própria Agência com a possibilidade de emitir os chamados certificados de Conteúdo Local 

(CL). 

 Após o período de 11 de setembro de 2008, é obrigatório a certificação do Conteúdo 

Local dos Bens e Serviços, devendo ser apresentados todos os documentos que comprovem as 

exigências que foram feitas após o compromisso feito pela vencedora na licitação. 

 As empresas que são consideradas certificadoras credenciadas pela ANP deverão 

certificar os bens e serviços nos moldes da Cartilha de CL. 

Os bens são equipamentos, máquinas, peças, materiais, acessórios, ou seja, bens 

móveis adquiridos para o uso da exploração e do desenvolvimento de um projeto petrolífero. 

Para que tais bens sejam computados no cálculo do Conteúdo Local e participem do 

índice de nacionalização, devem ser nacionais, pois se contarem com um conteúdo local de 

10% (dez por cento) da margem exigível são considerados totalmente importados e a empresa 

não irá conseguir comprovar a percentagem exigida no contrato de concessão ou partilha. 

Também não se considera cumprido o percentual de CL quando há a revenda dos bens 

importados aqui no Brasil, sendo o CL contado igual a 0%, tendo em vista que o mais correto 

é se elaborar uma declaração apartada para configurar tal revenda. 

Como evidenciado na Cartilha de Conteúdo Local em Petróleo e Gás, se extraiu as 

seguintes denominações para a análise dos bens que integram o conteúdo local: 

MATERIAL -Conjunto dos objetos que compõem uma obra, construção, etc. 
COMPONENTE, PEÇA ou PARTE - Parte elementar (elemento ou porção) de um 
equipamento ou máquina. Parte ou pedaço de um todo indiviso. Cada uma das partes 
ou elementos de um conjunto, de um mecanismo, de uma máquina ou equipamento. 
PEÇA DE REPOSIÇÃO – Sobressalente. MÁQUINA ou EQUIPAMENTO – BENS 
- Aparelho ou instrumento (mecânico, elétrico ou eletrônico) próprio para transmitir 
ou modificar energia para aproveitar, pôr em ação, ou transformá-la a fim de 
executar ou assistir tarefas ou serviços específicos. SUBSISTEMA - Um sistema que 
é parte integrante de um sistema maior. Corresponde, por exemplo, aos MÓDULOS 
de uma plataforma, petroleiro, navio de apoio offshore e outros. SISTEMA - 
Reunião coordenada e lógica de um grupo de equipamentos, máquinas, materiais 
independentes e serviços associados que, juntos, constituem um conjunto 
intimamente relacionado e que funcionam como estrutura organizada destinada a 
realizar funções específicas. Corresponde, por exemplo, à PLATAFORMA, 
PETROLEIRO ou NAVIO DE APOIO OFFSHORE como um todo. SOFTWARE -
Programa ou conjunto de programas de computador necessários ao funcionamento 
de um bem ou à gestão e execução de serviços. 
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Merece registro, que alguns bens são de uso temporário para executar um serviço 

específico, realizando, por exemplo, um arrendamento mercantil, um afretamento, um leasing, 

ou seja, podem ser fixados por contratos de aluguel, sendo também computados para efeitos 

de cálculo de conteúdo local por valor percentual do CL do bem, com base no valor do 

contrato de aluguel ou utilização do equipamento, por exemplo. 

Quanto aos serviços e mão de obra, a indústria petrolífera utiliza, também, mão de 

obra nacional e importada. É corriqueiro que os trabalhadores de tal segmento tenham 

passado por várias transnacionais e, com isso, tenham uma carreira internacionalizada. 

 Sendo assim, a utilização pode ser caracterizada com a utilização de mão de obra, que 

será computada para efeitos de CL de Serviços, com base em um índice sobre o valor do total 

do serviço contratado, excluído, assim, o Imposto de ISS. 

 No ILS, índice de custo de utilização de mão de obra local em serviços, o percentual 

que corresponde ao custo da mão de obra local própria ou de terceiros será analisado com 

base na efetivação do serviço completo que foi efetivado pela empresa na fase de exploração e 

desenvolvimento do campo petrolífero, por exemplo. 

 Percebe-se que, há uma mão de obra necessária que já está estimada na realização de 

um serviço e há, também, uma mão de obra efetivamente utilizada na elaboração de um 

serviço, as quais serão custeadas por meio de salários e encargos no seu custo total. 

 Outrossim, a mão de obra pode ser local, ou seja, de cidadão brasileiro, com base na 

legislação constitucional ou de estrangeiro que já tenha obtido o visto permanente para atuar 

como empregado em estabelecimentos que prestem serviços ou ser subcontratada, com 

inscrição no CNPJ e até com base em mão de obra autônoma, conforme se subentende na 

legislação trabalhista. 

 Consequentemente, não será considerado como local a mão de obra de indivíduos 

estrangeiros, ainda que com Visto Temporário ou Autorização de Trabalho a Estrangeiros, 

bem como àquela proveniente de empregos não legalizados no País. 

 Por fim, a contratação de profissionais especializados ou que conheçam a cartilha de 

conteúdo local sempre será um diferencial para a concretização das metas legais ou 

regulamentares do setor petrolífero. 

No que concerne às Certificadoras de Conteúdo Local e Comprovação do Conteúdo 

Local de Bens e Serviços, outro ponto que se destaca é a questão da Certificação do Conteúdo 
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Local, posto que atualmente há diversas empresas que são certificadoras, ou seja, auxiliam o 

processo por meio de uma auditoria de custos e investimentos em bens ou serviços. 

 O objetivo da Certificação de Conteúdo Local é realizar uma espécie de auditamento 

nos custos e investimentos, nacionais e estrangeiros, aplicados diretamente em contratos de 

prestação de Serviços ou Fornecimento de equipamentos. O processo de certificação será 

realizado por empresas devidamente credenciadas junto à ANP, sendo conduzido com base na 

Cartilha de Conteúdo Local, conforme a Resolução nº 36 da ANP, que considera a 

metodologia oficial para aferição dos índices percentuais de nacionalização de Bens e 

Serviços. 

 A certificação é feita por meio de empresas já credenciadas na ANP, que segundo aos 

padrões da Agência, analisam documentos fiscais, entrada e saída de maquinário, folhas de 

pagamento de empregados no setor, para verificar o índice nacional de um determinado bem 

ou serviço prestado em E&P. 

 Cumpre registrar que, no caso de serviços, há uma obrigação de que a certificação 

contratual seja feita entre o concessionário/contratante e fornecedores, no qual cada contrato 

de prestação de serviços deve envolver a utilização de uma mão de obra, pois se envolver mão 

de obra associada a bens, será classificado como sistema e não mais apenas como serviço, 

segundo a Cartilha de CL. 

 Como se pode ver, a prestação de serviços com faturamentos parciais periódicos, 

conforme regulamentação da ANP, deverá ser feita de forma mensal ou trimestral, emitindo-se 

apenas um certificado por tipo de serviço prestado no tempo expresso no documento.  

Todavia, nada obsta que se emita um certificado de forma global pelo fornecimento de vários 

serviços. 

 Fazendo-se uma remissão novamente à Cartilha de Conteúdo, haverá aplicação de 

suspensão como uma penalidade imposta à Certificadora, nos casos de não cumprimento, em 

sua totalidade, das exigências contidas na Notificação enviada pela ANP à Certificadora. 

Conquanto, a suspensão resulta na impossibilidade de a Certificadora firmar novos contratos   

de   Certificação   de   Conteúdo pelo tempo definido no Regulamento de Auditoria de 

Certificação de Conteúdo Local. 

 O valor de comercialização que adentra no custo do conteúdo local será caracterizado 

pelo valor da transação feita, tal como uma venda, um aluguel ou arrendamento do produto ou 

do serviço, já com os descontos legais relativos aos impostos ISS, IPI e ICMS. 
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 Outro aspecto do contrato de concessão/partilha referente à questão do conteúdo local, 

é que a empresa deve sempre manter a documentação utilizada para fins de cálculo do 

conteúdo local de forma acessível, para que, se necessário, se realize a comprovação e 

avaliação do CL, para a apresentação e demonstração do cálculo dos referidos de conteúdos 

locais. 

 Por isso, haverá a responsabilidade do contratado no Conteúdo Local perante à 

Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, caso não guarde a documentação 

comprobatória do cálculo do CL, que será objeto de negociação entre comprador e 

fornecedores, com vistas a se resguardar da apresentação desta ao avaliador, sempre que 

solicitada. 

 O cumprimento das obrigações contratuais, cria para a ANP um direito de acompanhar 

os investimentos, as atividades e a atuação das empresas vencedoras das licitações, podendo 

fiscalizar a documentação após a declaração de comercialidade de um campo, da conclusão da 

fase de exploração e ao fim do período de desenvolvimento da produção ou no momento que 

há a devolução do bloco com o encerramento do contrato de concessão ou do contrato de 

partilha. 

 Cabe notar que a empresa deverá enviar para a ANP a documentação comprobatória 

de percentual de CL, pois se for verificado que o apurado foi igual ou maior ao que constava 

no compromisso, houve seu cumprimento, caso não ocorra tal caso, há o descumprimento do 

acordo ou cláusula, permitindo a ANP, então, realizar a aplicação de uma multa ao 

responsável pelo CL. 

 O Brasil, na atualidade, busca incrementar com o Conteúdo Local a indústria nacional 

e desenvolver os setores que estão ligados à cadeia de petróleo. A adoção de políticas de 

conteúdo local é observada em diversos países e setores da economia.159 

           Em relação ao desenvolvimento do Brasil e os Direitos Sociais do Trabalho na 

exploração do Pré-Sal, o País encontra-se em pleno desenvolvimento, em diversos setores, 

tais como os interligados às áreas de exploração petrolíferas, em questões legislativas, até em 

uma nova análise das questões fiscais e tributárias, que foram necessários para fundamentar as 

mudanças das próximas décadas. 

                                                             
159 PIRES, Adriano; GIAMBIAGI, Fabio; LUCAS, Luiz Paulo Vellozo (orgs.). Petróleo: reforma e 
contrarreforma do setor petrolífero brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 328. 
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  Com a flexibilização do monopólio e a ampla adoção no setor da competitividade 

para trazer empresas e investimentos estrangeiros para o Brasil, nota-se que o maior impasse 

era, e continua sendo até hoje, a questão do desenvolvimento tecnológico. A capacitação 

tecnológica e investimento em pessoal qualificado, são os marcos principais do 

desenvolvimento social e econômico do Brasil. 

 O ordenamento jurídico por conta das descobertas do Pré-Sal sofreu amplas 

modificações para atender ao desenvolvimento tecnológico no Upstream e no Downstream, 

da indústria petrolífera. 

 Mudanças nos modelos regulatórios, adoção do contrato de partilha para as questões 

ligadas à exploração do Pré-Sal, criação de áreas estratégicas de segurança estatal e 

modificação nos valores que serão cobrados à título de compensação pela exploração dos 

recursos do pré-sal, foram novas vertentes que ensejaram a grandeza da onda de 

investimentos que paira no país. 

 Com o desenvolvimento do Brasil, tornou-se imprescindível uma maior proteção legal 

destas riquezas, ensejando a criação de um novo modelo regulatório para permitir, em 

síntese160: 

[...] maior foco gerencial da União Federal, ou seja, do povo brasileiro na produção 
de tais explorações e consequentemente, uma maior participação remuneratória em 
tais recursos; criar parâmetros exploratórios, tendo em vista a necessidade de ser 
preservada as reservas que estão em fase de descoberta para a geração atual e futura; 
melhorar a distribuição de renda e desenvolver as regiões brasileiras; fortalecer o 
papel do país na economia nacional e internacional. 

Com o Pré-sal criou-se uma nova estatal, a PPSA, por meio da lei nº 12.304, de 2 de 

agosto de 2010, empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de 

Petróleo e Gás Natural SA, ou seja, Pré-Sal Petróleo SA. 

 Nesta empresa pública haverá a gestão dos contratos de partilha de produção, tratando 

também da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da 

União. Contudo não será responsável pela execução, direta ou indireta, das atividades de 

exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos. 

 Além de tais inovações jurídicas, que vem de mãos dadas com o desenvolvimento 

tecnológico, a Petrobras buscará investir uma média de US$ 236,7 bilhões (US$ 207,1 bilhões 

                                                             
160 RIBEIRO, 2012, p. 59. 
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para projetos em implantação), sendo que à área de exploração e produção receberá US$ 

147,5 bilhões, com o cunho de realizar o desenvolvimento do Pré-Sal e a Cessão Onerosa. 

Além disso, a Petrobras tem metas arrojadas com planos como o Programa de Aumento da 

Eficiência Operacional da Bacia de Campos (Proef); o Programa de Otimização de Custos 

Operacionais (Procop); o Programa de Desinvestimento (Prodesin); o Programa de 

Otimização de Infraestrutura Logística (Infralog); e o Programa de Redução de Custos de 

Poços (PRC-Poço) consoante no Plano de Negócios e Gestão de 2013 até 2017161. 

 Atualmente, há uma série de novas tecnologias surgindo por conta do investimento no 

setor de pré-sal, pós-sal , denominado também de offshore (marítimo) e, também, de onshore 

(terrestre), como o FPSO, que são os navios-plataforma que, novos estudos do setor buscou 

torná-los mais flexíveis e de alta performance; a redução dos equipamentos de processo 

primário, que são separadores de óleo, água e gás; a criação veículos autônomos; a 

distribuição de energia submarina e a colocação de risers sem a perfuração162 

 Em relatório do Ministério de Minas e Energia, tem-se notado que os investimentos no 

setor petrolífero dependerão, também, de vultuosos investimentos que contam com a atuação 

do Prominp e do Plano de Aceleração de Crescimento (PAC), nas atividades de E&P, em 

torno de US$ 289,3 bilhões.  

 Insta salientar que, as inovações não param por aí, há investimentos em novas 

tecnologias nos setores de biocombustíveis, aumentando o percentual de utilização de etanol, 

reaproveitamento do bagaço da cana, barcos movidos a energia solar, biocombustíveis 

oriundos de algas e até carro movido à ar163. 

 Relacionado ao momento tecnológico, tem-se, em contrapartida, a questão da mão de 

obra, que é outro calcanhar de Aquiles na indústria petrolífera. 

                                                             
161 PETROBRAS. Plano de Negócios e Gestão. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-
somos/estrategia-corporativa/plano-de-negocios/>. Acesso em: 20 jun. 2013. 
162 PETROBRAS. Tecnologia e Inovação. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-
tecnologia/tecnologia-e-pesquisa/>. Acesso em: 22 jun. 2013. 
163 G1 GLOBO. COM.  PSA Peugeot Citroën apresenta carro movido a ar comprimido. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/carros/noticia/2013/01/psa-peugeot-citroen-apresenta-carro-movido-ar-comprimido.html >. 
Acesso em: 22 jun. 2013. 
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 A escassez da mão de obra se dá também no nível técnico164 e não apenas no nível 

superior, até pelo fato que, com as licitações do ano de 2013 no setor petrolífero, o setor 

voltou a ganhar um aquecimento, que ocasionou a necessidade de importar uma massa de 

funcionários do exterior, como se constata a seguir: 

No curto prazo, o Brasil não tem como fugir da mão de obra estrangeira", avalia 
Alessandra Simões, da sócia da UpHill, empresa de atração e seleção de executivos. 
"Os projetos precisam seguir cronogramas, que estão apertados", alerta. Para 
Alessandra, a presença estrangeira, sobretudo no setor de óleo e gás, só não é maior 
por conta das restrições das regras de conteúdo local, que estabelecem prioridade 
para a contratação de brasileiros. "Com o resultado da 11ª Rodada de Petróleo da 
ANP, o país vai precisar rever essa regra", avalia. "Após tantos anos sem leilões, 
temos um déficit de mão de obra que vai de profissionais especializados à base da 
pirâmide, nos níveis operacionais. Não temos recursos humanos qualificados em 
volume suficiente para as áreas de sísmica e para a fase exploratória, por exemplo. 

 No setor jurídico, a área de petróleo e gás também está tendo reflexos nos aspectos 

trabalhistas, por isso, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) do Ministério do Trabalho 

(MTE), concedeu, em 2012, em média de setenta e três mil autorizações de trabalho a 

estrangeiros, um aumento de 3,5% ante 2011, que era de setenta mil. Acrescente-se que 8.349 

foram para trabalhos permanentes e 64.682 para temporários, com autorizações temporárias 

para trabalho a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira.165 

 Ainda se denota que a formação de profissionais, tais como engenheiros de petróleo e 

gás, é muito tímida no Brasil, principalmente com experiências em águas profundas e, por 

isso, não temos uma demanda que atenda ao mercado. Para alguns especialistas no setor, 

daqui há alguns anos, o Brasil terá que trazer engenheiros do exterior para suprir a falta de 

profissionais166. 

Ainda haverá, por algum tempo, a necessidade do Brasil trazer engenheiros do 
exterior para suprir a demanda da exploração de águas profundas. Já habilitamos a 
tecnologia para prospecção em até 2.500 metros de profundidade no Brasil, mas 
ainda precisamos de mais gente trabalhando nisso", explicou o engenheiro francês. 
Os especialistas em recursos humanos confirmam a tendência de mais contratações 
de estrangeiros na área petrolífera do Brasil. Na área naval, por exemplo, vemos 
muitos profissionais da Filipinas e até de países nórdicos (trabalhando no Brasil)", 
disse a BBC Brasil Agilson Valle, diretos da Talent Boutique, uma consultoria de RH 
especializada na busca de profissionais que queiram trabalhar na América Latina. 
"Começamos a ver também muitos profissionais de outros países produtores na 

                                                             
164 ECONOMIA.IG.COM.  Déficit de mão de obra faz país precisar mais de estrangeiros. 2013. Disponível em: 
<http://economia.ig.com.br/2013-05-20/deficit-de-mao-de-obra-faz-pais-precisar-mais-de-estrangeiros.html>. 
Acesso em: 22 jun. 2013. 
165 ECONOMIA.IG.COM , 2013. 
166 G1 GLOBO. COM.  Indústria do petróleo leva 50 mil estrangeiros ao Brasil em três anos. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/04/industria-do-petroleo-leva-50-mil-estrangeiros-
ao-brasil-em-tres-anos.html>. Acesso em: 22 jun. 2013. 
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América Latina, como Colômbia, Venezuela e México", disse ela. "Mas nesse setor 
os profissionais ficam por menos tempo no país ou em contratos de rotação”. 

 Busca-se, na era do Pré-Sal, na corrida do petróleo brasileiro, criar uma nova 

sociedade, que irá depender da forma com que serão absorvidos e aplicados os recursos, com 

base nas dotações orçamentárias que serão abraçadas, pois há que se concordar, que uma 

sociedade livre, só pode ser resultado de um ato de liberdade, um ato que necessita de uma  

leitura moral dos direitos sociais na Constituição, de forma crítica, aprofundada, aplicando-se 

políticas públicas, para que não se percam os recursos,  produzindo a tão sonhada expressão 

de liberdade para a cidadania de um povo em uma ordem democrática. 

 

 

3.2 COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL E DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHO 

NO PRÉ-SAL 

 

 Em relação à comprovação do Conteúdo Local no Brasil, note-se, que, a ANP tem um 

papel de fiscalizar o cumprimento da meta que foi estabelecida no termo de compromisso do 

contrato de concessão ou no contrato de partilha. 

 Não se olvide que com o CL, além do estímulo à indústria nacional, tem se notado um 

novo e maior valor agregado do que é produzido no país, com uma grande onda de novos 

investimentos tanto na parte de infraestrutura, quanto na criação de novas tecnologias e 

patentes. 

  O Conteúdo Local também tem um papel de criar mais arrecadação no país, pois a 

parte de criação de novas receitas tributárias e fiscais também são estimuladas pelo 

crescimento da indústria nacional, além de uma grande margem de elaboração de produtos 

que irão circular nas regiões brasileiras. 

 Em uma outra face, observa-se que haverá sempre o nascedouro de novos postos de 

trabalho, a criação de novas carreiras e a profissionalização de outras. Com isso, há também o 

aumento do nível de emprego e renda e, em contrapartida, um maior nível de exportação e 

menor de importação. 

 O cumprimento do CL poderá ensejar, para quem necessita absorver a mão de obra 

local e os bens que serão produzidos, uma redução de custos, pois não se exigirá o pagamento 
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de impostos de importação, tal como o IPI, que por ter também uma função extrafiscal, 

poderá encarecer a entrada de um bem no mercado nacional.  

 Inclusive, com uma garantia de que no Brasil haverá a produção de um bem ou a 

disponibilidade de serviço para uma parte do setor de petróleo e gás, há uma possível redução 

do custo de manutenção da indústria petrolífera e uma maior possibilidade de fornecimento de 

um bem ou um serviço. Com o fornecimento local de bens, há uma redução de um estoque 

para assegurar a continuidade da prestação de serviço ou do fornecimento de um bem para o 

mercado de petróleo e gás, reduzindo-se os riscos de interrupção do serviço e melhorando a 

capacitação dos profissionais do setor. A produção de bens no país estimula, também, a 

inovação e o desenvolvimento tecnológico, além de reduzir a dependência externa de 

fornecedores que não têm empresas ou fábricas no país. 

 Como razão fundamental de desenvolvimento se efetivam novos contratos de joint 

venture, com a associação de empresas estrangeiras e nacionais, permitindo que o Brasil possa 

se preparar melhor para competir no mercado global com a melhora de sua capacidade de 

produção. 

 Em relação ao fluxo de comprovação do Conteúdo Local, a ANP fiscaliza e credencia 

as empresas para poderem certificar os dados informados por meio da documentação de 

comprovação do índice de nacionalização. 

 Consequentemente, se uma empresa, como a Petrobras, por exemplo, for adquirir um 

bem ou um serviço aqui no Brasil, terá que solicitar o certificado de comprovação da 

nacionalização do produto ou do serviço, até tendo em vista que possui a obrigação contratual 

de informar e comprovar para a agência reguladora (ANP), que detém no seu projeto de 

exploração e produção, bens e serviços que foram elaborados no Brasil e que podem, também, 

serem efetivados por mão de obra brasileira. 

 A auditoria da ANP será feita nos moldes do que foi contratado no compromisso de 

Conteúdo Local para se averiguar se o relatório de investimentos de CL está sendo efetivado. 

A comprovação é feita por meio de Certificados de Conteúdo Local, notas fiscais, entre outros 

documentos que atestem que o produto possui o índice de nacionalização exigido na Cartilha 

de Conteúdo Local. 

 Lógico que para a empresa fornecedora de bens para a exploração ou produção não é 

uma tarefa fácil cumprir o Conteúdo Local, porquê nem sempre o produto ou serviço nacional 

tem um preço competitivo comparado ao preço praticado no mercado internacional.  
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 Em um projeto de Exploração e Produção, a escolha deverá ser apenas por produtos e 

serviços certificados, pois a ANP irá averiguar/auditar se o percentual de Conteúdo Local a 

ser atingido está comprovado nas planilhas que são apresentadas na efetivação da explotação 

petrolífera. 

 A operadora de um projeto de exploração terá que investir em buscar produtos 

certificados, principalmente se avaliar o impacto das multas advindas das penalidades 

atribuídas pela Agência. 

 Assim, caberá ao fornecedor do produto ou serviço entregar a cópia das notas fiscais e 

trazer as certificações dos produtos que são adquiridos, pois a Certificadora acompanhará, 

também, a execução do contrato, de forma periódica, entregando as certificações ao consórcio 

ou a associação de empresas, para que a mesma, ao documentar todo o processo, possa 

cumprir as exigências legais e contratuais. 

 Passou a se cumprir a igualdade de competição entre os fornecedores brasileiros com a 

regra de CL, precisamente, por isso, o Conteúdo Local será exigido também na exploração do 

Pré-Sal nos contratos de partilha, nos moldes da lei 12.351/2010, em relação a proporção 

entre o valor dos bens produzidos e serviços prestados no país para execução de contratos, em 

seus valores dos bens utilizados e na prestação de serviço no projeto de E&P, como 

orientação legal que se enuncia no artigo 2º: 

VIII - conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços 
prestados no País para execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos 
serviços prestados para essa finalidade. 

A legislação petrolífera, lei nº 9.478/1997, denominada Lei do Petróleo, reza que o 

CNPE deve propor políticas e medidas destinadas a definir a estratégia e a política de 

desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria de Oléo e Gás.  

Sendo assim, na Política de Conteúdo Local, caberá, também, 

ao Ministério de Minas e Energia propor ao CNPE o conteúdo local mínimo entre outros 

critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional.  

Em relação à manutenção dos limites máximo e mínimo para ofertas do Conteúdo 

Local, a 12ª Rodada considera índices globais para Fase 

de Exploração e Etapa de Desenvolvimento, no qual devem ser mantidas as 

tabelas de Ofertas para Fase de Exploração e Etapa de Desenvolvimento, com a segmentação 

de ofertas de conteúdo por itens e subitens. 
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Denota-se que, devem ser aplicadas, também, nessa Rodada, as regras do sistema de 

Certificação de CL, obedecendo a Cartilha de CL, com a apresentação de 

Relatórios de Conteúdo Local, se submetendo as auditorias que serão feitas pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 

Na comprovação, a Certificação trata-se uma forma de cumprimento do acordo 

contratual, pois qualquer produto ou serviço que não cumpra tal requisito, com um conteúdo 

local inferior a 10%, será considerado estrangeiro. 

Em síntese, a comprovação do Conteúdo Local será no encerramento da fase de 

exploração ou da produção, que se dará no encerramento de cada módulo da etapa de 

desenvolvimento ou quando não houve o desenvolvimento, ou se dará no início da declaração 

de comercialidade, no qual a ANP poderá, no decurso de cinco anos após a extração (do 

primeiro óleo, do desenvolvimento da etapa ou da realização dos investimentos previsto), 

averiguar se foi cumprido. 

Caso seja cumprido o CL, a empresa estará em dia com suas obrigações contratuais, 

mas caso não haja fornecedor no Brasil do produto ou do serviço, ou os prazos para entrega 

de produto ou serviço forem excessivo, ou o preço ser exorbitante, e ainda, se no Brasil não 

houver tecnologia disponível no mercado nacional, a empresa poderá ser exonerada da 

obrigação de cumprir o conteúdo local. Acrescente-se, no entanto, que terá que solicitar para a 

ANP a revisão do termo de compromisso que foi acordado anteriormente, que não irá cumprir 

a cláusula contratual e pedir o ajuste, ou seja, a revisão do cumprimento do CL. 

Ainda na linha do dever de fiscalizar o cumprimento do conteúdo, a ANP irá auditar 

os procedimentos utilizados e as medidas que foram cumpridas a partir da 7ª Rodada de 

Licitações, diante da mudança no método de aferição de CL. 

Além do mais, o Tribunal de Contas da União, ao analisar a atuação da fiscalização da 

ANP, na análise dos processos de fiscalização de conteúdo local realizadas pela ANP, notou 

que a mesma,  utilizou critérios do Manual de Auditoria do CFC/CRCs, já que os 

procedimentos de fiscalização de conteúdo local em muito se assemelham à auditoria contábil 

no seu  processo de fiscalização, realizando uma análise de documentos, para verificar as 

informações declaradas pelos concessionários, sem utilizar apenas conferências de saldos para 

reconhecimento e adoção de dados declaratórios, fazendo uma avaliação dos procedimentos 

de credenciamento de entidades certificadoras, adotando-se as boas práticas do Instituto 
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Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e a norma 

ABNT.167 

A estratégia da fiscalização da ANP, diante da necessidade de se comprovar o 

conteúdo, foi analisada pelo TCU, no qual o Tribunal de Contas da União, verificou há a 

responsabilidade da Agência em ser clara na exposição das regras para obter a eficácia do 

procedimento fiscalizatório: 

De acordo com a Lei do Petróleo (Lei 9478/1997, art. 8º, VII), a ANP tem a 
atribuição de fiscalizar as atividades da indústria do petróleo, bem como aplicar 
sanções administrativas, previstas em lei, regulamento ou contrato. Assim, é de 
responsabilidade da agência a fiscalização do cumprimento dos compromissos de 
CL previstos nos contratos de concessão e a aplicação de sanções, quando do seu 
descumprimento. 36. Convém ressaltar que a fiscalização de CL tem por finalidade 
não apenas identificar e punir não conformidades, mas também gerar expectativa de 
controle, criando incentivos ao alcance dos percentuais acordados. Já que o 
compromisso de CL é critério de julgamento na licitação, o não atendimento desse 
compromisso fere a competitividade do processo licitatório. Dessa forma, a 
definição clara das regras e a acurácia da fiscalização são instrumentos importantes 
para a eficácia da política de conteúdo local. O processo de fiscalização é instituído 
tendo em vista a ocorrência de fato gerador, que pode ocorrer em virtude da 
devolução do bloco, do final da fase exploração (declaração de comercialidade), ou 
do final da etapa de desenvolvimento (marca o início da produção comercial). Desse 
modo, com a ocorrência do fato gerador, o bloco torna-se elegível para a 
fiscalização.168 

 Contudo, o Relatório do TCU sobre a fiscalização da ANP, do Compromisso de 

Conteúdo Local não demonstra o cumprimento dos Direitos Sociais ao Trabalho e nem que a 

Agência possua alguma diretriz de política pública para avaliar se há ou não o cumprimento. 

Inclusive, notou-se em análise do Tribunal de Contas da União que há uma certa 

confiabilidade nos dados enunciados pelas certificadoras até por ausência de mão de obra da 

própria da ANP, como se retrata a seguir: 

A ANP apresenta [...] três justificativas para a demora no início das auditorias, que 
estavam previstas no plano estratégico da CCL: a) Necessidade de formação e 
capacitação técnica da equipe; b) Quadro de pessoal restrito, apenas 7 servidores com 
competência legal para a realização de auditorias; c) Apenas em 2011 houve 
crescimento significativo do número de certificados, em torno de 70% dos certificados 
foram emitidos em 2011. [...]169 

                                                             
167 PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Disponível em: 
<portal2.tcu.gov.br/portal/.../ANP%20-%20AC%202815-2012-P.pdf.>. Acesso em: 15 març. 2015. 
168 PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, loc. cit. 
169 PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Disponível em: 
<portal2.tcu.gov.br/portal/.../ANP%20-%20AC%202815-2012-P.pdf.>. Acesso em: 15 març. 2015. 
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 O fato é que, apesar da fiscalização ser, conforme entendimento do TCU, um 

mecanismo fundamental para o bom desenvolvimento da política de Conteúdo Local (CL), a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ainda não se estruturou 

para enfrentar o desafio das atividades de fiscalização de CL.  

Acrescente-se que, a unidade técnica responsável pela matéria Conteúdo Local, a 

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL), só foi criada em 2007, ou seja, oito anos após a 

primeira rodada de licitações, a qual carece, inclusive, de não informatização de vários dados 

imprescindíveis para o acompanhamento do cumprimento do CL.170 

O não cumprimento e comprovação do conteúdo, enseja a aplicação de multa pela 

ANP, conforme se transcreve em notícia que se segue: 

[...] A ANP já vinha alertando que não iria aliviar ninguém e agora mostra que 
realmente está empenhada em garantir o cumprimento das regras de conteúdo local. 
Uma multa paga nos últimos dias pela BG Brasil dá a dimensão do que deve vir pela 
frente nos próximos meses. A empresa teve que desembolsar R$ 193 milhões na 
segunda-feira (2) por descumprir índices acordados em contrato e este não é o único 
processo que está correndo nas seções administrativas da agência reguladora. Desse 
montante, 60% (R$ 115,8 milhões) caberão à Petrobrás, já que essa era sua 
participação no bloco. O caso se refere ao bloco BM-S-52, na Bacia de Santos, 
adquirido na Sétima Rodada de licitações da ANP, em 2005, e devolvido em janeiro 
de 2012. A BG era a operadora, com 40% de participação, tendo com única sócia a 
Petrobras. O valor pago supera em quase quatro vezes todo o montante que a ANP já 
tinha arrecadado com multas referentes ao conteúdo local nos últimos anos, de cerca 
de R$ 50 milhões até o fim de 2014.Além disso, a multa total era na verdade de R$ 
270 milhões, mas a ANP permite às empresas pagarem com um desconto de 30% se 
desistirem de recorrer da decisão, o que foi feito neste caso. “A BG renunciou ao 
direito de recorrer da decisão proferida no processo administrativo e recolheu a 
multa no prazo para a interposição do recurso, em 10 dias, com redução de 30%”, 
afirmou em nota a ANP. Em entrevistas ao Petronotícias, tanto a diretora-geral da 
agência, Magda Chambriard, quanto o coordenador de conteúdo local, Marco Túlio 
Rodrigues, haviam reafirmado que a ANP vinha fazendo uma série de grandes 
operações de fiscalização, sem dar margem para flexibilizações. “A ANP tem uma 
posição muito simples em relação às operadoras, no que diz respeito ao conteúdo 
local. Existe compromisso e esse compromisso é para ser cobrado. Alguns 
comentários que ouvi dizem que algumas operadoras estão optando por pagar multa. 
Quem fala isso não conhece a legislação de conteúdo local. Não conhece o impacto 
que as multas podem gerar, porque as multas crescem exponencialmente com o 
afastamento do percentual comprometido. As projeções que temos de multa são 
muito importantes, significativas, e vão causar espécie no setor, porque, quem não 
entendeu, quem arriscou, achando que os compromissos não seriam cobrados 
efetivamente, escolheu um caminho muito arriscado. A agência vai ser muito 
severa”, afirmou Marco Túlio em maio de 2014, durante a OTC de Houston. [...].171 

                                                             
170 PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, loc. cit. 

 
171 PETRONOTÍCIAS. ANP aperta cerco e multa BG e Petrobras em R$ 193 milhões por descumprimento 
de conteúdo local. 2015. Disponível em: <http://www.petronoticias.com.br/archives/64026>. Acesso em: 22 
fev. 2015. Acesso em: 15 març. 2015. 
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Devido ao não cumprimento das metas ou percentuais de CCL, diversas empresas 

estão sendo multadas, o que encarece a prestação de serviço de exploração e produção no 

Brasil, além de que a fiscalização da ANP deveria ser mais eficiente no transcorrer da 

efetivação das políticas públicas, para que não houvesse a aplicação de multa, mas sim, a 

execução dos compromissos que foram alinhavados no Compromisso de Conteúdo Local. 

A fiscalização então, não retrata, em verdade, um espelho do cumprimento das 

políticas públicas, que tenham o foco de impulsionar o desenvolvimento tecnológico, a 

capacitação de recursos humanos e a geração de emprego e renda na indústria de petróleo e 

gás. 
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4 CONCLUSÃO 

  

Ao término desta dissertação, em considerações finais, há que se analisar o passado, 

visualizar o presente e focar no futuro. Um foco, uma trajetória, um caminho, um percurso:  

ampliar as políticas públicas de inserção do trabalhador no mercado de petróleo e gás, 

inclusive na exploração do Pré-Sal, além de criar novas políticas mais efetivas de acesso ao 

pleno emprego. 

 A exploração do Pré-Sal é um tema de relevância mundial e não brasileira, pois o 

mercado brasileiro também é um produtor e um grande fornecedor de matéria-prima para a tal 

área, no seio mundial. Então, agregar a capacitação do trabalho como a concretização do 

direito social ao trabalho, é o principal objetivo da efetivação de tal direito. Proporcionar a 

qualidade de tal capacitação dos profissionais para que possam atuar nas indústrias 

multinacionais que se encontram em nosso país.  

 O grande problema do país, atualmente, não é a ausência de políticas públicas, mas é a 

efetiva aplicação das mesmas no cenário exploratório offshore. Oferecer uma política pública 

que atenda o processo de crescimento do mercado petrolífero no Brasil diante da chegada de 

várias empresas de segmentos diferenciados, deve ser feito com oferecimento de educação 

corporativa pública ou privada, presencial e à distância. 

O Brasil é um país de território muito extenso, com um nível populacional alto, que 

cresce de forma acelerada, logo, não se pode conceber a aplicação de forma inexperiente e 

sem qualidade que se nota no setor. 

 Em primeiro lugar, nota-se a necessidade de investimentos na capacitação de nível 

superior, nos profissionais que buscam se graduar, pós-graduar, além daqueles que estão em 

fase de realizar mestrados e doutorados. 

 Observa-se que, apesar de serem concedidas bolsas para pesquisa e estudo, tal política 

ainda é tímida e retraída, pois quando se faz, de forma efetiva a qualificação de profissionais 

para os setores de petróleo e gás, há uma massa de profissionais que passa a se qualificar com 

novos conhecimentos tecnológicos e práticos, com o devido aprofundamento, podendo criar 

novas fontes de tecnologias, ampliar a passagem de novos conhecimentos para profissionais 

de áreas técnicas em atuação em equipes de trabalho, requalificando outros profissionais e 

investindo em novas pesquisas para o setor. 
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 Em segundo lugar, observa-se a necessidade de melhorar, também, a capacitação do 

nível técnico, com concessão de bolsas de estudos para a formação de novos agentes que se 

formam em escolas públicas e privadas de ensino médio, que formam uma mão de obra 

necessária para o equilíbrio e execução dos projetos que terão continuidade por décadas. Hoje 

as políticas públicas de capacitação do trabalhador na área de petróleo e gás não beneficiam o 

indivíduo que estuda em escola privada. Em verdade, nem sempre quem estuda numa escola 

ou faculdade privada, possui recursos para se qualificar, tornando-se um profissional com um 

currículo mais atrativo para a indústria de petróleo e gás. Até porque, atualmente, diversos 

indivíduos cursam a faculdade ou o ensino médio, acumulando a prestação de seu serviço ou 

atividade profissional com o horário escolar, desprestigiando, muitas vezes, o tempo de 

instrução, para trabalhar e manter o pagamento do curso, buscando, pelo menos, o diploma ou 

a certificação, sem, no entanto, ao longo do curso, ter tempo hábil para estudar o que está 

sendo ministrado. 

 Em terceiro lugar,  realizar um levantamento específico sobre as verdadeiras 

necessidades de mão de obra para abastecer o mercado profissional de petróleo e gás e saber, 

efetivamente, qual o profissional que está em falta, qual o serviço para o qual há escassez de 

profissionais para realizar as funções ou assumir postos de trabalho, como uma medida de 

curto prazo para evitar a vinda de profissionais estrangeiros, que apesar de resolver o 

problema das empresas no curto prazo, não resolve a melhora e a capacitação do trabalhador 

brasileiro, sem efetivar, de forma eficaz, o direito social do trabalho, tal como se insere na 

Constituição Federal. O norte principal é realizar a ampliação da atuação de entidades como o 

SENAI e o Prominp, para que tenham possibilidade de ministrar mais cursos de qualificação 

profissional. 

 Em quarto lugar, exigir que a fiscalização da ANP seja mais efetiva nas empresas 

privadas com metas de qualificação e comprovação de investimentos em capital humano, com 

cursos, treinamentos, para ampliar a capacidade de contratação de novos profissionais 

nacionais. Contudo, que isso seja feito de forma preventiva, não como tem sido feito nos 

últimos 20 anos, tomando por base a análise do TCU. A atuação da ANP, atualmente, na 

fiscalização do Conteúdo Local é mais repressiva e contábil que preventiva. Logo, multar e 

sancionar não tem tornado mais eficaz a efetivação das políticas públicas de cumprimento de 

direitos sociais ao trabalho, com a devida capacitação do trabalhador em larga escala. 

 Em quinto lugar, elaborar metas, com a devida comprovação, de forma preventiva, de 

que as empresas privadas estão buscando profissionais no Brasil, como no SENAI, no 
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Prominp, ou seja, por meio de parcerias, que podem ser com escolas públicas, privadas, 

cursos técnicos ou entidades brasileiras privadas de interesse público sem fins lucrativos. 

 Em sexto lugar, criar novas políticas públicas de inserção dos profissionais e de 

capacitação, sem, contudo, adaptar as políticas já existentes, inclusive, com a capacitação dos 

profissionais que atuam nas prestadoras de serviços e fornecimentos de produtos da Petrobras 

e de outras empresas de petróleo, gás e energia. Logo, ampliando, também, o acesso de 

universidades privadas aos Programas de Financiamento de Recursos Humanos, que hoje só 

atendem aos futuros profissionais que estudam em universidades públicas que, como se sabe, 

são absorvidos de forma célere pelo mercado profissional de petróleo e gás, deixando, por 

vezes, de lado a inclusão da massa estudantil de ensino público fundamental e médio, que não 

consegue acesso às universidades públicas, ingressando no ensino superior privado por ser 

mais fácil o acesso, por meio pelo maior número de vagas nos mais diversos cursos no Brasil. 

 Em sétimo lugar, criar mais treinamentos específicos online ou virtuais, para alcançar 

áreas mais carentes de formação de profissionais, que estão longe das grandes cidades, mas 

que necessitam de mão de obra para atuar em novos projetos ou descobertas do setor de 

petróleo e gás. 

 Em oitavo lugar, ao fiscalizar a atuação das empresas em petróleo e gás, verificar se o 

investimento em capacitação de jovens brasileiros está sendo feito de forma progressiva, pois 

atualmente o percentual é irrelevante, faltando maiores investimentos que capacitem o jovem 

brasileiro para o mercado de trabalho. Com o investimento na mão de obra do profissional 

jovem, haverá o crescimento da disponibilidade de mão de obra no Brasil. 

 Em nono lugar, realizar um levantamento do custo Brasil e dos valores disponíveis das 

receitas públicas para capacitação do setor, oriundas de royalties, fundo de participação, 

participação especial, entre outros. 

 E, por fim, em décimo lugar, criar algum mecanismo para que a entrada de 

profissionais estrangeiros, que são trazidos pelas empresas multinacionais, esteja vinculada ao 

compromisso de qualificar, também, os profissionais brasileiros, ampliando o know-how de 

tais profissionais, com a devida passagem de conhecimentos. 

 Conclui-se que com o presente trabalho, pôde ser criado um estudo inicial sobre o que 

está sendo feito, em linhas gerais, no Brasil em relação aos direitos sociais ao trabalho e a 

capacitação do trabalho no Pré-Sal, além de se indicar mais alguns caminhos para uma 

melhora na efetivação de tais direitos, proporcionando uma maior eficiência, aumento da 
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produtividade no setor, com o devido fortalecimento do segmento de óleo e gás no país. 

Realizando ações efetivas, com centros de capacitação profissional, fomento à capacitação 

contínua dos trabalhadores em petróleo e gás e com a criação de um programa de capacitação 

específico para capacitar novos capacitadores de trabalhadores do setor.  
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