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A DESONESTIDADE INTELECTUAL 
QUE ASSOLA A GESTÃO DA PETROBRÁS

A Mediocridade da Gerência de “Gestão de Pessoas”

Mais que nunca, vivemos tempos de imensa de-
sonestidade intelectual permeando diversas 
esferas da gestão da Petrobrás. Sentimos diaria-

mente os efeitos do desserviço contínuo de uma alta gestão 
que não tem o menor compromisso com o futuro da empre-
sa, muito menos com a categoria petroleira, atualmente re-
ferenciada como “colaboradores”, como se houvesse verdade 
no falacioso discurso em que se prega a valorização das pes-
soas como o maior tesouro da companhia. 

A cada “negociação” de ACT e na baixa priorização dada 
às urgentes modificações que se fazem necessárias em di-
versos locais de trabalho na empresa, temos exemplos con-
tundentes do “valor” que se dá a esse tesouro. Somam-se 
ainda as vergonhosas práticas de assédio moral contra os 
trabalhadores capitaneadas pela própria gerência executiva 
de recursos humanos, hoje sob o pomposo nome de Gestão 
de Pessoas, a qual é pródiga em romper o histórico vínculo 
de pertencimento da categoria com a Petrobrás. Para além 
da possibilidade de explorar as riquezas nacionais no que se 
refere à óleo & gás, o que levou a companhia à posição de 
relevo em seu segmento foram o extremo compromisso, a 
dedicação e a competência de seus trabalhadores, que, ma-
joritariamente, sempre viram na Petrobrás muito mais que 
um CNPJ pagador de seu salário, mas uma empresa cuja 
história se confunde com a do país em que vivemos e com 
nossas próprias vidas. A categoria petroleira construiu esta 
empresa entregando muito de si neste trabalho, vestindo a 

camisa, ciente da importância da Petrobrás para o desen-
volvimento do Brasil. 

Hoje, alegando um urgente e necessário alinhamento 
às práticas do deus mercado, a gerência que deveria gerir 
pessoas acaba por destruir carreiras, adoecer trabalhado-
res e quebrar gradativa e covardemente o senso de per-
tencimento, atropelando até mesmo a dignidade daqueles 
que ousam pensar diferente e expressar este pensamento 
através da luta sindical. Uma gestão que estufa o peito para 
afirmar que respeita a diversidade, não tem maturidade e 
competência sequer para respeitar a diversidade do pensa-
mento. Sequer para respeitar o próprio Código de Ética da 
companhia ou mesmo a Constituição Federal [1-3]. Fala-se 
de mérito e a seguir desconsidera-se o mérito por conveni-
ência. Fala-se em adequação da força de trabalho à Trans-
formação Digital e ao mesmo tempo estimula-se a redução 
de horas dispendidas com cursos e treinamentos. 

Fala-se em mobilidade e profissionais competentes, se 
veem sem opções de locais para trabalhar. Fala-se em ade-
são voluntária ao PCR, e petroleiros (as) perdem seus cargos 
unicamente por não terem aderido.

Fala-se em produtividade, chegando-se à esparrela da 
remuneração em função desta produtividade, e profissio-
nais são proibidos de desempenhar suas funções, ficando 
sem trabalho. Discurso e prática seguem dissociados de 
forma flagrante e desrespeitosa. Maior desonestidade inte-
lectual do que esta é difícil de encontrar.
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A Petrobras precificou a Guarani S.A. em US$ 202,75 
milhões por conta do “impairment” correspondente no 
balanço do exercício 2015 da PBIO, passando de R$ 1,38 
bilhão para R$ 759 milhões, uma incrível redução de 
45%. O sócio controlador, Tereos Internacional, no entan-
to, não identificou qualquer desvalorização dos ativos 
no mesmo período, afirmando que “o Grupo considera 
improvável que ocorram mudanças nos parâmetros de 
avaliação, que alinharia o valor recuperável com seu va-
lor contábil” [16]. Até que ponto a nova equipe no coman-
do da Petrobras está longe de cometer tais atrocidades? 
A tão admirada política de preços de combustíveis da Pe-
trobras, mantida pelo presidente atual, só trouxe prejuízos 
às refinarias da companhia e uma tempestade de preços 
altos no bolso dos brasileiros, os quais os sucessivos “presi-
dentes de aluguel” fingem defender. Como se não bastasse, 
a política para o GLP tem forçado a população a apelar até 
para o fogão à lenha, por conta do preço do gás de cozinha. 

A diretoria do Sindipetro-RJ 
entende que esta política de preços 
de combustíveis promove ganhos 
somente aos refinadores dos EUA, 
aos  traders  internacionais, aos im-
portadores e às distribuidoras pri-
vados. Tudo isso atendendo também 
ao mesquinho propósito de facilitar 
a privatização das refinarias, termi-
nais e dutos [17,18]. Da mesma forma, 
entendemos que a política de preços 
do GLP visa facilitar a entrega da Li-
quigás, embargada pelo Cade, mas 
cuja forma de venda ainda é objeto 
de discussão [19].

 
Por outro lado, também podemos nos perguntar 
sobre qual concorrente multinacional da 
Petrobrás se esforçaria para modificar um marco 
regulatório extremamente favorável, visando en-
tregar até 70% do óleo de alta qualidade da Cessão 
Onerosa em leilões ou “parcerias”. [20-22] 

E qual destas empresas se esforçaria ainda para 
possibilitar o leilão do excedente do volume deste 
mesmo óleo, segundo o marco da Cessão Onero-
sa, ciente de que havia recebido o direito de prefe-
rência para explorá-lo sob o Regime de Partilha? 
[20,21]

Justificando a conduta de lesa pátria, os “nomes de 
mercado” escondem-se atrás do discurso da necessidade de 
lucro, alinhamento ao mercado, retorno ao acionista e ge-
ração de valor. Tamanha desonestidade intelectual e desin-
formação chocam àqueles que acompanham os fatos com 
atenção e mostram que a mobilização e conscientização da 
categoria é para ontem, sob pena de perdermos empregos, 
renda e todas as chances de desenvolvimento para o Brasil. 
Não existe empresa ou país que tenha prosperado sob polí-
ticas ou dirigentes medíocres.

Veja no QR-Code ao lado os links que con-
têm as referências e denúncias que fizemos 
através dos nossos boletins quanto ao desmon-
te e a privatização acelerada que vem aconte-
cendo na Petrobrás.

E o que dizer da honestidade intelectual de um pre-
sidente de empresa que trabalha em favor da con-
corrência, à pretexto de defender o consumidor? 

Um economista liberal que se esforça, 
como seus últimos antecessores,

 em transformar a Petrobras em uma 
mera produtora e exportadora de óleo cru? 

Que tipo de presidente de empresa propõe a venda de suas 
próprias refinarias para acabar com um pretenso mono-
pólio que só existe porque as concorrentes nunca tiveram 
interesse em investir em refino neste país? 

Que espécie de profissional é 
este que finge não saber que 

as petrolíferas integradas 
obtêm seus maiores lucros a 

partir da aérea de refino e 
distribuição? 

Que finge ignorar que a 
indústria do petróleo assu-
me grandes riscos nos seus 
investimentos, especialmente 
no setor de Exploração e Pro-
dução, e por isso a integração 
vertical é essencial para sua 
lucratividade? 

A geração de caixa da Petrobrás é cerca de US$ 25 bi 
por ano, mesmo quando o preço do barril do petróleo situa-
-se em patamares mais baixos, como nos últimos tempos [4].

Não é preciso ser economista para deduzir que isso se 
deve graças ao esforço dos trabalhadores e aos ativos que a 
empresa detém.

Mas, apesar do óbvio, o presidente, assim como 
seus antecessores descompromissados com a Pe-
trobras, defende a saída do setor petroquímico, de 

fertilizantes, de biocombustíveis e a venda da BR 
Distribuidora, mesmo com toda 

importância destes segmentos. [5-11]

Usam-se os erros de gestão da era petista como pre-
texto para destruir e privatizar a empresa, defendendo 
uma argumentação baseada em falácias desmascaradas 
a todo momento, como o mito da Petrobras quebrada (ou 
quase) [4,12]. Somente executivos de aluguel inventariam 
um valor de índice de desalavancagem a ser persegui-
do a qualquer custo somente para justificar desinvesti-
mentos absurdos. É chocante a desfaçatez dos “líderes” 
que se sucedem no comando da maior e mais importan-
te empresa do país. A cada um deles que passa, novos 
golpes são desferidos impunemente contra a Petrobras, 
inclusive ferindo a própria legislação brasileira [13-15]. 
O caso Petrobras x Tereos depreciando o mesmo ativo de 
formas totalmente opostas é emblemático para mostrar 
mais um exemplo da desfaçatez dos homens de mercado 
nomeados para presidir a companhia. 

PRESIDENTE DA PETROBRÁS 
OU AMIGO DAS CONCORRENTES?
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Está na ordem do dia criminalizar e 
marginalizar os sindicatos, porém, 
neles estão os únicos instrumentos 

de luta que a categoria dispõe para se opor 
ao que se avizinha cada vez mais. Não são 
os sindicatos que atacam ou são contra a 
empresa, mas os “bonecos” designados para 
conduzi-la rumo ao abismo. Os sindicatos 
são contra gestores e práticas que visem le-
sar os trabalhadores, mas jamais contra a 
razão de ser da categoria.

Em repúdio à proposta de re-
forma da Previdência de Jair 
Bolsonaro, entregue ao Con-

gresso Nacional, a Praça da Sé, no cen-
tro de São Paulo (SP), foi tomada por 
movimentos populares e centrais sindi-
cais, na quarta-feira (20). A Assembleia 
Nacional dos Trabalhadores reuniu mi-
lhares de trabalhadores (as), estudantes 
e aposentados (as) que criticaram a pro-
posta construída pelo ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, visando a criação 
de um novo sistema previdenciário 
baseado na capitalização, que beneficia 
banqueiros em detrimento das necessi-
dades da população. 

Em greve desde 4 de fevereiro, 
professores da rede municipal do en-
sino de São Paulo, denunciaram que 

O Sindipetro-RJ e a FNP participaram da Assembleia Nacional, 
na Praça da Sé, em São Paulo. Centrais sindicais e movimentos 

populares divulgarão hoje (26), agenda de lutas unificada.
Trabalhadores realizaram atos em 12 estados.

a reforma no município foi aprovada 
pelos vereadores em 26 de dezembro 
de 2018 e sancionada pelo prefeito Co-
vas no dia seguinte, aumentando de 
11% para 14% a contribuição dos servi-
dores para a aposentadoria. 

UNIDADE PETROLEIRA – Tendo 
como eixo principal a luta “em defesa 
de uma aposentadoria digna, garan-
tia dos direitos, valorização do salário 
e unidade em defesa do país”, a FNP 
e seus sindipetros apontam a urgên-
cia da unidade de toda a categoria 
com uma reflexão e entendimento 
da seriedade do momento político, do 
aprofundamento dos planos de priva-
tização, desmonte do estado brasileiro 
e contra todos os ataques aos direitos 
dos trabalhadores.

ASSEMBLEIA NACIONAL DOS TRABALHADORES 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Logo após o carnaval, o Sindicato fará assembleia para eleição 
dos delegados para o Congresso da entidade, que acontecerá 
no dia 13 de abril de 9h às 17h. 

Até lá ocorrerão reuniões de colegiado aberto sobre os seguintes 
temas: conjuntura; Acordo Coletivo de Trabalho  e balanço e eleição 
de delegados para o Congresso da Federação Nacional dos Petroleiros 
(FNP). Também serão produzidos cadernos com as teses que o Sin-
dipetro-RJ apresentará no Congresso Nacional da categoria. Fique 
atento aos debates e as datas que serão divulgadas em breve!

APOSENTADOS – Os aposentados farão a eleição dos delega-
dos ao Congresso, nas reuniões mensais de 12 de março e 02 de abril. 
Além disso, como parte do Congresso, haverá uma plenária específi-
ca da classe, no dia 12 de abril.

VEM AÍ O CONGRESSO DO SINDIPETRO-RJ 

A Coordenação Nacional da CSP-Conlutas aprovou, no sábado e domingo (23 e 
24/2) com a presença de mais de 90 entidades (sindicatos, oposições, movimentos 

popular e estudantil etc) de todo o Brasil, uma moção de repúdio contra as perseguições políticas na Petrobrás, 
apresentada pela Setorial Petróleo da Central. Participaram dirigentes petroleiros da FNP, RJ, AL/SE, LP, PA/
AM/MA/AP. Pelo Sindipetro-RJ estiveram presentes os diretores Eduardo Henrique e Sérgio Paes.

MOÇÃO DE REPÚDIO
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Recentemente a Transpetro 
enviou aos trabalhadores 
um comunicado afirman-

do que a empresa não registra aci-
dentes nos últimos 60 dias. Porém, 
lembramos que somente entre 25 de 
novembro e 13 de dezembro do ano 
passado, conforme publicado em di-
versos boletins do Sindipetro-RJ, 
ocorreram pelo menos três acidentes: 
-Incêndio em lancha – No dia 25 de 
novembro uma embarcação que faz 
o transporte dos trabalhadores do 
TABG pegou fogo momentos depois 
de atracar no píer da gerência da Ilha 
d’Água. A brigada de incêndio atuou 

TRANSPETRO. ACIDENTES EXISTEM SIM!
e conseguiu apagar o fogo (apesar de 
estar com o treinamento vencido).  
Queda de trabalhador – Em 10 de de-
zembro, um trabalhador da empresa 
Marte sofreu uma queda de aproxima-
damente 2m de altura quando realiza-
va serviço de pintura no píer de GNL. 
O trabalhador sofreu lesões na cabe-
ça e no tronco e foi levado ao hospital. 
Escorregão em lancha – Em 13 de de-
zembro, um trabalhador escorregou 
ao embarcar na lancha que iria levá-lo 
da Ilha Redonda até à Ilha do Gover-
nador e machucou o joelho na queda.  
Doenças Ocupacionais - Além dos ca-
sos do TABG, a Transpetro teima (ou 

insiste) em não reconhecer doenças 
ocupacionais como acidentes de tra-
balho. O Sindipetro-RJ aguarda a CAT 
relativa à doença ocupacional ocorri-
da na Sede, afetando uma empregada, 
cujo nexo ocupacional já foi reconhe-
cido pelo INSS em dezembro de 2018. 
É fundamental que a Transpetro siga 
os próprios Padrões Corporativos tan-
to com relação à emissão das devidas 
CAT, como também nos desdobra-
mentos que devem ocorrer, apuran-
do com isto as causas dos acidentes e 
evitando que novos desvios ocorram. 
Ao contrário da propaganda, a em-
presa merece nota 0 em SMS.

Diante da petição do sindicato do dia 18/01, a juíza ti-
tular da 6ª Vara Cível proferiu, em 21/02, despacho 
acusando o recebimento da listagem de aposentados 

que a Petros entende que fazem parte da base territorial do 
Sindipetro-RJ. Veja o despacho em https://sindipetro.org.br/
petros-verifique-seu-contracheque/

Orientamos a todos que consultem seus contracheques de 
fevereiro e adiantamento de março para verificar se: a) persis-
tem os descontos; b) se a Petros procedeu à restituição de valo-
res retroativos a novembro de 2018. Caso persistam as contri-
buições e não houver restituição, enviar cópias em PDF para o 
e-mail juridico@sindipetro.org.br, pois, conforme determinou 
a juíza, caberá ao Sindicato a análise da listagem e a verifica-
ção da extensão do cumprimento da decisão. Veja a listagem 
em https://sindipetro.org.br/listagem-divulgada-pela-petros-
-dos-aposentados-que-ela-entende-que-estao-incluidos-na-ba-
se-territorial-do-sindipetro-rj/

PED: VERIFIQUE SEU CONTRACHEQUE

No Dia Internacional das 
Mulheres RJ, sexta-
-feira, 8 de março, mani-

festações ocorrerão no Brasil e no 
mundo. A greve internacional das 
mulheres em luta por respeito, dig-
nidade, segurança e liberdade é um 
marco histórico contra a injustiça 
e desigualdade social que afetam a 
classe trabalhadora.

No Rio, onde haverá manifesta-
ção no centro da Cidade, a convoca-
tória acontece, entre outras formas, 
pelo facebook:
( ht t p s ://w w w. fac eb o ok .c om /

8M: A mulherada vai para a rua lutar!

events/388406835268205/), tendo 
como eixos centrais “Pela vida das 
mulheres, justiça por Marielle. Por 
democracia e direitos. Somos contra 
Bolsonaro e a Reforma da Previdên-
cia”.

Petroleiras na luta - Em reunião 
aberta realizada na sexta-feira (15), 
o GT de Diversidade e Combate às 
Opressões do Sindipetro-RJ deba-
teu, entre outros pontos, a partici-
pação das mulheres petroleiras no 
8 de março. Como esquenta para o 
ato, haverá concentração com roda 
de conversa e confecção de cartazes 

tendo como temas específicos das 
petroleiras a luta contra a privatiza-
ção, por direitos, emprego e contra o 
assédio.

Para além da manifestação nas 
ruas, o GT também está organizan-
do a Roda de conversa “21 dias de 
ativismo” sobre racismo no mercado 
de trabalho, no dia 13 de março, às 
17h30, no Sindicato e uma exposi-
ção cultural sobre mulheres no Sin-
dicato hoje, petroleiras na luta ao 
longo da história e Marilia Regali, 
primeira mulher na empresa e geó-
loga reconhecida.

4ª plenária unificada de organização será hoje, às 18h, no Sindipetro-RJ


