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Lucro da Petrobras cai 42% 
no primeiro trimestre 
COMBUSTÍVEIS 

 

FOLHAPRESS 

 

Com queda na produ-
ção de petróleo e meno-
res margens nas vendas de 
combustíveis, a Petrobras 
fechou o primeiro trimes-
tre de 2019 com lucro lí-
quido de R$ 4 bilhões, que-
da de 42% com relação 
ao verificado no mesmo  
período do ano anterior. 

Segundo a empresa, o 
resultado foi fortemente 
impactado por mudanças 
em normas contábeis a 
respeito de arrendamen-
to de equipamentos e 
também por provisão de 
R$ 1,4 bilhão para lití-
gio envolvendo a empresa  
de sondas Sete Brasil. 

Sem isso, disse a com-
panhia, o lucro seria de 
R$ 5,1 bilhões, ou 5% a 
menos do que o resulta-
do -também ajustado- do 
mesmo período do ano 
anterior. Na comparação 
com o quarto trimestre de 
2018, o lucro de R$ 4 bi-
lhões anunciado pela es-
tatal é 93% superior. 

Em comunicado ao mer-
cado, a companhia co-
memorou o 16º trimes-
tre seguido com fluxo 
de caixa positivo e dis-
se que está “firmemente 
comprometida” com o ob-
jetivo de reconquistar o 
selo de boa pagadora no  
mercado internacional. 

Em sua mensagem aos 
acionistas, o presidente da 
estatal, Roberto Castello 
Branco, reforçou que a es-

tratégia é focar recursos 
na exploração e produ-
ção de petróleo e apro-
fundar seu plano de ven-
da de ativos. Em abril, a 
companhia anunciou de-
sejo de se desfazer de 8  
de suas 13 refinarias. 

“Acreditamos que a re-
dução da alavancagem fi-
nanceira e do valor abso-
luto do endividamento, o 
aumento do prazo médio 
de duração e a melhoria 
considerável no relaciona-
mento com o mercado glo-
bal de capitais viabiliza-
rá a melhoria da percep-
ção de risco da Petrobras”,  
escreveu o executivo. 

No trimestre, a Petrobras 
produziu uma média de 
2,54 milhões de barris de 
petróleo e gás, 5% a me-
nos do que no mesmo perí-
odo do ano anterior, devi-
do à venda de ativos e de-
clínio em campos mais an-
tigos. Com queda na pro-
dução e petróleo 5% mais 
barato, o lucro da área 
de exploração e produ-
ção de petróleo caiu 12%,  
para R$ 10,1 bilhões. 

Responsável pela pro-
dução e venda de com-
bustíveis, a área de refi-
no da Petrobras teve lucro 
de R$ 1,9 bilhão, queda de 
38% com relação ao pri-
meiro trimestre de 2018. 
A companhia vendeu 5% a 
mais no período e diz ter 
recuperado mercado que 
era abastecido por impor-
tação ao praticar meno-
res margens. A margem 
do segmento caiu 3 pon-
tos percentuais, para 8%. 

Alta da gasolina faz motorista 
de Uber no Brasil aderir a greve 
Motoristas brasileiros de aplicativos de transporte vão aderir a uma paralisação 
global hoje na semana em que a Uber deve fazer sua estreia na Bolsa de Valores 

Segundo ele, com a ga-
solina muitas vezes custan-
do mais de R$ 5 o li-
tro, é comum que motoris-
tas façam viagens nas quais 
seus ganhos, descontados  
os custos, são de centavos. 

Ele reclama de o último re-
ajuste da Uber ter sido há 
três anos. Segundo ele, o pro-
blema também acontece nas 
outras plataformas do mer-
cado, 99 e Cabify, e quem tra-
balha com elas também deve 
desligar os aplicativos. 

A ação é divulgada por gru-
pos de WhatsApp e vídeos 
no YouTube. Souza diz que, 
como nem todos os moto-
ristas participam dessas re-
des, é provável que ainda haja 
carros na rua durante o dia 

de paralisação.O próprio sis-
tema de precificação das cor-
ridas da Uber dificulta uma 
grande adesão. A partir da 
ferramenta conhecida como 
preço dinâmico, a companhia 
eleva quantia cobrada pelas 
corridas e, consequentemen-
te, o valor pago aos motoris-
tas, quando a oferta de car-
ros está baixa em determi-
nada região. Ou seja, caso 
muitos profissionais deixem 
as ruas, o preço das corridas 
deve subir para reequilibrar  
oferta e demanda. 

Paulo Reis, presidente da 
cooperativa de motoristas 
CoopDrivers, diz que profis-
sionais dos aplicativos, mui-
tas das vezes, vem acumu-
lando prejuízos devido a alta 
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M
 otoristas brasi-
leiros de aplica-
tivos de trans-
porte vão aderir 

a uma paralisação global nes-
ta quarta-feira (8) na semana 
em que a Uber deve fazer sua 
estreia na Bolsa de Valores. 

Na versão local, os protestos 
são contra o que os motoristas 
consideram baixas tarifas co-
bradas pela empresa que, so-
mada ao aumento dos preços 
do combustível, vem corroen-
do seus gastos e alongando as 
jornadas de trabalho. 

No país, quem aderir à ação 
deverá desligar seus apare-
lhos a partir da meia-noite de 
quarta-feira e ssó voltar ao 
trabalho no dia seguinte. 

O movimento, que ganhou 
o nome “Uber Off” (Uber 
desligado), segue orientação 
de associações de motoris-
tas internacionais, diz Edu-
ardo Lima de Souza, presi-
dente da Amasp (Associação 
dos Motoristas de Aplicati-
vos de São Paulo). “A Uber 
passa um valor de tarifa para 
o motorista muito baixo e a 
empresa só cresce, ficando 
bilionária, ganhando valores  
exorbitantes”, diz. 

Motoristas da Uber participam de greve geral nesta quarta-feira 
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Brasil não está entre 25 países 
melhores para fazer investimentos 

Trabalhador pode perder fundo 
de garantia e estabilidade 

MUDANÇA 
 

Marcela Marcos  
e Cristiane Gercina 

 

FOLHAPRESS 

 

A mudança da regra so-
bre acidente no trajeto de 
casa para o trabalho pode-
rá levar a perda de benefí-
cios como a estabilidade e 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço). 

Hoje, acidente no per-
curso pode, dependendo 
das circunstâncias, gerar 
o auxílio-doença aciden-
tário. Diferentemente do 
auxílio-doença previden-
ciário, ele dá estabilidade 
no emprego por 12 meses 
após o fim do benefício. 

Com a alteração, a res-
ponsabilidade por esse tipo 
de acidente deixaria de ser 
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FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço). 

Hoje, acidente no per-
curso pode, dependendo 
das circunstâncias, gerar 
o auxílio-doença acidentá-

da empresa, disse o ad-
vogado Maurício Pepe De 
Lion, do escritório Fels-
berg. “Nesse caso, se o em-
pregado não puder traba-
lhar, ele vai ter de pedir o 
auxílio-doença comum.” 

Para Roberto de Carvalho 
Santos, presidente do Ieprev 
(Instituto de Estudos Previ-
denciários), o FGTS também 
pode estar em risco. 

“Hoje, o trabalhador tem 
direito ao FGTS se gerar 
um auxílio-doença aciden-
tário, se ficar mais de 15 
dias incapacitado, e [também 
tem direito] à estabilidade  
provisória”, explicou. 

Na visão de Santos, há 
uma tentativa de harmo-
nização entre as leis tra-
balhista e previdenciária, 
mas “não há dúvidas de 
que isso geraria prejuízo 
ao trabalhador”. 
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EXPORTAÇÃO 
As exportações de veícu-

los no Brasil seguem apa-
nhando devido à crise argen-
tina. Os números de venda 
para fora do país recuaram 
em todas bases de compa-
ração, de acordo com dados 
da Anfavea (associação das 
montadoras instaladas no  
país) divulgados ontem. 

Entre abril e março, a que-
da foi de 10,5%, enquanto em 
relação a abril de 2018, o re-
cuo chegou a 52,3%. Já no fe-
chamento do primeiro qua-
drimestre, a retração alcan-
çou 45%, segundo a associ-
ação. “A Argentina continua 
sendo um desafio para a in-
dústria. O cenário não é po-
sitivo para a Argentina, e isso 
afeta diretamente o nosso ne-
gócio aqui no Brasil”, disse 
o presidente da associação, 
Luiz Carlos Moraes. 
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do preço da gasolina e o 
valor pago pelas empresas. 
Ele calcula que seria pre-
ciso um aumento de 30% 
no valor pago por quilôme-
tro rodado e 40% no valor 
pago por minuto para permi-
tir que motoristas ajustassem 
suas contas. “Quem tira di-
nheiro trabalhando com apli-
cativo está deixando de pa-
gar alguma coisa. Ou negli-
gencia no combustível, ou na 
manutenção, ou no imposto.” 

Atualmente a Uber paga, 
na categoria X, R$ 1,05 por 
quilômetro rodado, mais R$ 
0,195 por minuto, o que é so-
mado a um valor básico de 
R$ 1,50. Reis também critica 
metodologia de preços ado-
tada pela Uber em setem-
bro a partir da qual o pre-
ço é definido antes da corri-
da para o passageiro, mas o 
valor pago ao motorista só é  
calculado ao final dela. 

O método, na avaliação 
dele, fez o valor pago na prá-
tica diminuir e incentiva os 
motoristas a demorar mais 
e fazer caminhos mais lon-
gos para aumentar o valor  
recebido por viagem. 

Esse tipo de precificação 
também foi adotada pela 99 
também no final de abril, o 
que levou motoristas a protes-
tar na porta da empresa, onde 
foram recebidos para terem 
suas queixas ouvidas, diz. 


