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Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2018. 
 
Carta – Sindipetro – RJ – nº 288/2018. 
 
À 
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 
At: Gerente Executivo de RH – José Luiz Marcusso 
C/C: Gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais – Maurício Lopes Ferreira 
C/C: Gerente Executivo de Comunicação e Marcas – Bruno Guimarães Motta 
 
 
Prezados, 
 
 
O projeto Planejamento da Força de Trabalho (Plafort) e a reestruturação da 
Comunicação são motivos de preocupação e até de sofrimento mais direto de 
diversos petroleiros. Ontem (quinta 23 de agosto), chegou na caixa de entrada 
do correio eletrônico Lotus Notes de cada empregado (próprio) da Comunicação 
e Marcas da Petrobras um comunicado anunciando o início da chamada onda 3 da 
reestruturação do setor, fase em que os empregados (próprios) lotados na 
Comunicação vão ter que concorrer entre si (e talvez também com empregados 
de outros setores) a vagas na unidade organizacional, sabendo que a empresa 
estabeleceu que 46 próprios não vão poder ficar na Comunicação. Nesse 
contexto, encaminhamos uma série de perguntas e solicitamos que a empresa 
suspensa a reestruturação da Comunicação, pelo menos pra que o diálogo com o 
sindicato possa ocorrer, e isso significa no mínimo a empresa responder todas as 
perguntas deste ofício e, em seguida, fazer uma reunião com o sindicato.     
 
1) O projeto Planejamento da Força de Trabalho (Plafort) foi elaborado pela 
consultoria The Boston Consulting Group (BCG) ou com o auxílio dessa 
consultoria? Se sim, como ela foi escolhida (não apenas a forma em si da 
escolha, mas também os critérios utilizados)? Qual é o valor do contrato? Se não 
tiver sido com a BCG, como foi? 
 
2) Qual é o resultado completo do Plafort, inclusive o mapa de efetivo pra cada 
gerência e como se chegou nesses números? O Plafort representa a retirada de 
quantos postos de trabalho de empregados próprios em cada gerência? O Plafort 
estabeleceu menos postos de trabalho de algumas profissões ou cargos na 
nomenclatura do PCAC ou de alguma ênfase na nomenclatura do PCR? Se sim, de 
quais e quantos postos de trabalho de cada uma delas, e como chegou nessa 
definição?   
 
3) Quantos empregados (próprios) estão lotados na Comunicação hoje? Qual é o 
número exato de empregados (próprios) que o Plafort definiu pra Comunicação? 
Do total de empregados (próprios) na Comunicação, quantos são profissionais de 
comunicação social? 
 
4) O número total de empregados (próprios) que, de acordo com a 
reestruturação no contexto do Plafort, vão poder ficar na Comunicação significa 
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que não há intenção de ter vagas pra profissionais de comunicação social em 
futuros concursos realizados pela Petrobras?  
 
5) Quantos profissionais de comunicação social exatamente a Petrobras tem 
atualmente? Solicitamos que listem os nomes de todos. Quantos estão na 
Comunicação? Quantos estão em outras unidades da Petrobras (especificar a 
quantidade e o nome de cada um em cada unidade, além dos processos nos quais 
cada um deles trabalha)? Quantos estão cedidos a outras empresas do sistema 
Petrobras? Quantos estão cedidos a outros órgãos? Quantos estão em algum tipo 
de licença (maternidade, paternidade, médica, sem vencimentos, eleitoral...)? 
 
6) Na reestruturação da Comunicação, a hierarquia disse que 44 empregados 
(próprios) não poderiam ficar na unidade. Depois esse número passou pra 46. O 
alegado é que duas empregadas que estão em outras unidades foram escolhidas 
pra estarem como gerentes de primeira linha na Comunicação e que, como a 
hierarquia não quer aumentar o número total de empregados (próprios) na 
Comunicação definido pelo Plafort, aumentou a quantidade de próprios que vão 
ser obrigados a sair da Comunicação. O que a empresa vai fazer com essas 46 
pessoas? Haverá uma transição? Existe um plano pra que esses profissionais 
sejam realocados, respeitando as suas aptidões principais e as suas realidades 
familiares? Especificamente pros profissionais de comunicação social que 
estiverem entre essas 46 pessoas, em que unidades vão ser realocados (e 
realizando que atividades)? Está garantido que todos serão realocados? Inclusive 
aqueles que, eventualmente, não aderirem ao PCR? Existe alguma possibilidade 
de que algum empregado (próprio) que não ficar na Comunicação seja demitido 
sob a alegação de não ter vaga num outro setor? 
 
7) Na reestruturação anterior da Comunicação, quase todos os profissionais de 
comunicação social foram obrigados a mudar da lotação em que estavam pra 
ficarem lotados na Comunicação, que foi centralizada. Foi dito, na época, que 
essas pessoas tinham que ir pra Comunicação porque eram profissionais de 
comunicação social. Uma parte dessas pessoas deixou de poder, naquela época, 
seguir num desenvolvimento da carreira em outra área/processo. Agora isso vai 
ser levado em consideração? Existe alguma garantia de que todos os empregados 
(próprios) que queiram ficar na Comunicação possam ficar? Existe, pelo menos, 
alguma garantia de que todos os profissionais de comunicação social próprios 
que queiram ficar na Comunicação possam ficar? 
 
8) Na atual reestruturação da Comunicação, as pessoas que vão ficar na 
Comunicação vão ser escolhidas só entre as que estão hoje na Comunicação ou 
também entre pessoas que não estão hoje na Comunicação?    
 
9) Na Comunicação da Petrobras, há diversos trabalhadores terceirizados e vão 
chegar mais. Os empregados (próprios) vão ser realmente obrigados a sair da 
Comunicação mesmo tendo terceirizados lá? Os profissionais de comunicação 
social vão ser mesmo obrigados a sair da Comunicação tendo terceirizados lá?   
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10) O projeto Memória Petrobras, que chegou a ter uma equipe específica na 
Comunicação e representantes pelo sistema Petrobras afora, fica como nesta 
reestruturação? 
 
11) O orçamento do patrocínio é o segundo maior da Comunicação, até onde 
sabemos. E o patrocínio, especialmente o cultural, foi um dos setores da 
Comunicação que sofreram os cortes mais drásticos em termos de postos de 
trabalho. Dificilmente se pensa estrategicamente, se negocia, se contrata, se 
acompanha de perto, se propõe melhorias, se acompanha não apenas os projetos 
patrocinados, mas o ambiente de produção cultural, de um modo mais amplo e 
se articula os projetos com outros setores da empresa com tão poucos 
empregados. Por que esse corte tão drástico?   
 
12) Em áreas operacionais, houve pelo menos uma apresentação aos sindicatos 
da O&M decorrente do Plafort. Por que a Comunicação sequer apresentou o 
projeto de reestruturação ao sindicato? Uma mudança que mexe de forma tão 
drástica com a carreira (e até os planos de vida, de modo mais amplo) de tantos 
empregados está sendo feita sem sequer um diálogo. Isso seria o mínimo. 

13) Qual é o número total de funções gratificadas no sistema Petrobras 
(especificar por empresa e por gerência em cada empresa)? Qual é o total 
especificamente na Comunicação da Petrobras? Quantos ocupantes de funções 
gratificadas já aderiram ao PCR? Quantos especificamente na Comunicação? 
 
14) Qual é o número total de empregados aposentados pelo INSS no sistema 
Petrobras (especificar por empresa e por gerência em cada empresa)? Qual é o 
total especificamente na Comunicação da Petrobras? Quantos ocupantes de 
funções gratificadas estão aposentados pelo INSS no sistema Petrobras? Quantos 
especificamente na Comunicação da Petrobras? 

 

 

Atenciosamente, 

 

Antony Devalle   Igor Mendes U. Krettli   Moara Paiva Zanetti 
p/Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ 


