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Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022 
FNP nº 029/2022 
 
À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
C/C: Juliano Mesquita Loureiro 
Gerente Executivo de RH 
 
C/C: Fabrício Pereira Gomes  
Gerente de Relação com Sistema, Governo e Entidades Externas 
 
C/C: Celine Gomes de Lima Blotta 
Coordenadora de Relações Sindicais 
 
C/C: Jonathan Xisto 
Gerente de Relações Sindicais 
 
 
 
Assunto:  Demanda trabalhadores PCD 
 

Prezados senhores, 

 

A Federação Nacional dos Petroleiros - FNP, nas atribuições que lhe concerne, vem à presença de 

Vossas Senhorias apresentar as considerações e propostas dos trabalhadores PCD que compõem o 

quadro de colaboradores do Sistema Petrobrás com relação ao teletrabalho e o retorno ao trabalho 

presencial. 

 

“Aos gestores, 

 

Somos um grupo de empregados(as) com deficiência, necessidades especiais ou doença 

grave ou pais e responsáveis por dependentes nessa mesma condição. Segue anexa uma 

listagem com alguns membros do grupo. 

No ano de 2020 a Petrobras adotou o regime de teletrabalho. Como informado na página 

oficial de implantação: “A adoção do teletrabalho é mais uma frente da grande 

transformação cultural e digital de nossa empresa. Reflete também nosso 

compromisso em ouvir as demandas dos trabalhadores, que têm buscado cada vez 
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mais a conciliação entre a vida profissional e pessoal, a redução de estresse e a 

maior flexibilidade na atuação profissional”.1 

 

Diante do compromisso citado acima, gostaríamos de solicitar atenção a uma demanda 

própria deste grupo – a opção do modelo de teletrabalho de 5 dias na semana, conforme foi 

disponibilizado de 16/03/2020 até a presente data para os empregados PCDs e pertencentes 

a grupos de risco, um período já superior a dois anos. Para os empregados nas mesmas 

condições do grupo esse período trouxe diversos benefícios, haja vista suas condições, que 

escapam da situação da maioria dos empregados da Companhia, como será demonstrado 

abaixo. 

De início cabe ressaltar que a própria companhia já reconheceu que esta é uma alternativa 

possível (ver o documento “Implantação do Teletrabalho Permanente” - Perguntas e 

Respostas. Na resposta da pergunta 30, a própria Companhia considera que pessoas com 

deficiência poderão permanecer em teletrabalho permanente durante 5 dias na semana.)2 

 

Também é importante destacar que não seria pioneirismo por parte da Companhia, já 

havendo entidades públicas e privadas que reconhecem a necessidade de maior 

flexibilização das condições de trabalho para pessoas na mesma condição. A título de 

exemplo, cabe citar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que, através da Resolução 

343/20, flexibilizou as condições de trabalho de servidores portadores de deficiência, 

necessidades especiais ou doença grave ou com filhos ou dependentes legais na mesma 

condição3. Essa necessidade também  é reconhecida pelo governo federal na MP N° 1.108, 

de 25/03/2022. 

Estando cientes de que fora determinado por esta empresa que todos os seus empregados 

devem retornar ao regime de trabalho presencial, com limite semanal de 3 dias de 

                                                 

1 
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=true&_pag
eLa bel=dctm_landing_page_agregador_de_links_a_petrobras&idConteudo=petro_land_page_ag_000040 

 

2 
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/conteudo/petr_banco_anexos/a_petrobras/PeR_Teletrabalho_07
_12 

_20.pdf 

3 https://amaerj.org.br/noticias/cnj-publica-resolucao-com-condicoes-de-trabalho-para-magistrados-com-
deficie ncia/ 
https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-n%C2%BA-343-Ato-
8357- 32-FINAL-com-capa.pdf 

 

http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=true&_pageLa
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=true&_pageLa
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/conteudo/petr_banco_anexos/a_petrobras/PeR_Teletrabalho_07_12
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/conteudo/petr_banco_anexos/a_petrobras/PeR_Teletrabalho_07_12
https://amaerj.org.br/noticias/cnj-publica-resolucao-com-condicoes-de-trabalho-para-magistrados-com-deficiencia/
https://amaerj.org.br/noticias/cnj-publica-resolucao-com-condicoes-de-trabalho-para-magistrados-com-deficiencia/
https://amaerj.org.br/noticias/cnj-publica-resolucao-com-condicoes-de-trabalho-para-magistrados-com-deficiencia/
http://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-n%C2%BA-343-Ato-8357-
http://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-n%C2%BA-343-Ato-8357-
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teletrabalho, vimos, por meio desta, pedir a continuidade dos 5 dias semanais de 

teletrabalho para os empregados nas mesmas condições do grupo. 

De início, é importante esclarecer que as pessoas com deficiência estão submetidas a um 

grau aumentado de diversos riscos, como se pode observar, a título de exemplo, do que 

acontece com a presente pandemia do Coronavírus: as pessoas com deficiência possuem 3 

vezes mais chance de se infectarem do que outras pessoas, sendo que, além disso, muitas 

também se encontram dentro dos grupos de risco4. 

Isso sem falar da maior exposição de pessoas com doenças graves e imunossuprimidos. 

Destacamos que estes riscos são agravados, mas não são exclusividade da atual pandemia. 

Pessoas com doenças graves, especialmente imunossuprimidos ou com base autoimune, são 

um grande grupo de risco, sendo que as reduções da interação com outras pessoas podem 

ser essenciais para garantir sua saúde. 

Algum dos empregados com deficiência, por exemplo, encontrarão dificuldades em 

manusear os equipamentos de segurança, tal qual a máscara. Um colega com dificuldades 

motoras ou com um braço a menos se contaminará muito mais facilmente num ambiente 

fechado e com baixo índice de renovação de gás carbônico, uma realidade em todos os 

prédios antigos. Pior ainda a situação das pessoas com deficiência visual, que usam muito 

mais as mãos nos ambientes para se localizarem. Isto sujeita não apenas o próprio 

empregado e sua família, mas também todos aqueles com quem ele conviver neste período. 

Ao permanecer em teletrabalho os empregados com dificuldade de locomoção ficam menos 

expostos à intercorrências no transporte público inadaptado das cidades; enquanto aqueles 

com dificuldades sensoriais possuem tecnologias assistivas do teletrabalho que a própria 

companhia já reconheceu como vantajosas: deficientes auditivos conseguem acompanhar 

melhor as reuniões por vídeo com leitura labial; deficientes visuais podem fazer uso de 

leitores de tela, por exemplo. Além disso, a leitura labial no contexto atual da pandemia, 

em que ainda é necessário o uso de máscaras em ambientes internos, é prejudicada, 

dificultando a compreensão da fala pelos deficientes auditivos.  

Há também os casos de empregados com deficiências físicas que apresentam limitações de 

mobilidade mais severas ou que precisem de acompanhantes no seu dia a dia laboral, que 

seriam beneficiados ao poderem trabalhar em suas residências, um ambiente naturalmente 

mais adaptado às suas demandas de acessibilidade específicas, além de poderem contar com 

uma estrutura de apoio (profissionais contratados, familiares, etc.) mais ampla do que dentro 

das instalações da empresa.  

Já os empregados pais e responsáveis por crianças, adolescentes e adultos com deficiência, 

necessidades especiais ou doença grave encontraram no teletrabalho um equilíbrio entre a 

jornada de trabalho e a rotina familiar. Os empregados podem conciliar de forma mais 

produtiva o acompanhamento dos atendimentos terapêuticos de seus filhos com suas 

                                                 

4 https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-
13042 020 

 

https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020
https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020
https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020
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atividades laborais. O teletrabalho não é trabalho em casa, é o trabalho feito remotamente 

através do notebook e celular em qualquer lugar, até mesmo numa recepção de clínicas de 

reabilitação e consultas médicas5. Uma vantagem incomensurável no teletrabalho para os 

pais de crianças com deficiência é a melhoria no atendimento às necessidades de seus filhos 

na rotina diária, com uma maior presença física, trazendo maior qualidade de vida para toda 

a família e maior segurança para o empregado cumprir suas atribuições. 

Houve também resultados expressivos no acompanhamento pelos pais das crianças com 

deficiência que têm seletividade alimentar, que “caracteriza-se pela recusa em 
experimentar novos alimentos, possuir um pequeno repertório de alimentos 
aceitos, não realizar as refeições em horários e locais diferentes e até mesmo 
apresentar resistência à apresentação de pratos e talheres novos” 6. 

Há um relato de uma colega sobre isso: antes do teletrabalho ela tinha que deixar a filha 

integralmente na escola e eles informavam que a criança estava se alimentando, mas a cada 

dois meses ela tinha que ser internada por desnutrição. Estando em teletrabalho a colega 

pode fazer um melhor acompanhamento da alimentação da criança e está ganhando peso, 

mesmo ainda não sendo o adequado para a idade, e não teve mais nenhum episódio de 

internação. 

A Petrobras busca promover a equidade para as pessoas com deficiência. O RH 

Corporativo atua junto aos empregados com deficiência e seus gestores na identificação e 

tratamento de suas demandas. Uma das formas de atuação da empresa no atendimento de 

empregados e dependentes é o Programa de Assistência Especial (PAE). 

“Temos na Petrobras o Programa de Assistência Especial (PAE), vinculado à 

Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), direcionado aos empregados com 

deficiência e aos que têm filhos com deficiência. O PAE oferece recursos para 

prestação de assistência especializada em habilitação e reabilitação, além de um 

código de frequência criado especialmente para abonar o tempo que esses 

empregados necessitam para acompanhar seus filhos em diversas terapias. Além 

do código, casos de deficiências mais graves são analisados por uma equipe 

multiprofissional, o que pode resultar na liberação do controle de frequência para 

essas mães e pais. 

Em seus 33 anos de existência, o programa vem sendo aperfeiçoado para atender 

às demandas dos empregados que têm filhos com diferentes deficiências e níveis 

de complexidade. Um avanço recente vem atender a uma das principais demandas 

desses pais e mães: mais tempo para se dedicarem ao bem-estar de seus 

filhos. Nesse sentido, foi criado em novembro de 2016 o código de tratamento de 

frequência 1114. Aperfeiçoado, desde julho do ano passado (2017), o código 

                                                 

5 https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-

13042 020 
 

6 https://institutoneurosaber.com.br/o-autismo-e-a-seletividade-alimentar/ 
 

https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020
https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020
https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020
https://institutoneurosaber.com.br/o-autismo-e-a-seletividade-alimentar/
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abona até 240 horas anuais, mediante comprovação do acompanhamento desses 

pais nas terapias realizadas por seus filhos”.7 

“Desde outubro de 2017, está vigente no ACT o abono de até duas horas por 

dia para tratamentos relacionados à deficiência mediante avaliação de comissão 

multidisciplinar de saúde”8 
 

 

 

                                                               Relação de Ocorrências de Frequência RH
9 

 

A existência dos códigos de frequência 1114 e 1115 é importante porque já implica que a 

própria companhia reconhece que a ausência física de forma reiterada e contínua destes 

empregados das lotações físicas da companhia é um fato empresarial, algo a ser levado em 

conta pela PETROBRAS. 

Acompanhando este raciocínio, temos os seguintes cálculos a fazer. Levando em 

consideração as especificações dos códigos 1114 e 1115, temos um abono de 240 horas 

anuais e 2 horas diárias, respectivamente, nas quais os empregados podem se afastar para o 

acompanhamento de dependentes em seus tratamentos ou para os seus próprios. 

Exemplificamos abaixo, para o ano de 2022, o cálculo de horas presenciais que os 

empregados que usam os códigos teriam que trabalhar presencial. 

O ano de 2022, possui 53 sábados, 52 domingos, 10 feriados. Dentre os dias úteis, 24 dias 

são de férias, considerando a divisão em dois períodos. Restando um total de 226 dias de 

trabalho. Isso implica um total de 1.808 horas de trabalho, dos quais devem ser reduzidas 

as 240 horas de ausência (código 1114), totalizando 1.568 horas. Assim, 940,8 horas serão 

prestadas em teletrabalho e 627,2 horas em trabalho presencial. 

                                                 
7 

http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpbtrue&_pageLabel=d

ctm_noticia_a_petrobras&idConteudo=petro_noticia_005088&areaAtual=a_petrobr%20as&portalpath=portalp 

8 
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=tru
e 

&_pageLabel=dctm_noticia_a_petrobras&idConteudo=petro_mais_noticias_001866&areaAtual=a_p 
etrobras&portalpath=portalp 

9 
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/conteudo/petr_banco_anexos/rh/Relacao_de_Ocorrencia
s_de_Frequencia_RH.pdf 

 

http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=dctm_noticia_a_petrobras&idConteudo=petro_mais_noticias_001866&areaAtual=a_petrobras&portalpath=portalp
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=dctm_noticia_a_petrobras&idConteudo=petro_mais_noticias_001866&areaAtual=a_petrobras&portalpath=portalp
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=dctm_noticia_a_petrobras&idConteudo=petro_mais_noticias_001866&areaAtual=a_petrobras&portalpath=portalp
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portalp/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=dctm_noticia_a_petrobras&idConteudo=petro_mais_noticias_001866&areaAtual=a_petrobras&portalpath=portalp
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/conteudo/petr_banco_anexos/rh/Relacao_de_Ocorrencias
http://portalpetrobras.petrobras.com.br/conteudo/petr_banco_anexos/rh/Relacao_de_Ocorrencias
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O ano de 2022, possui 53 sábados, 52 domingos, 10 feriados. Dentre os dias úteis, 24 dias 

são de férias, considerando a divisão em dois períodos. Restando um total de 226 dias de 

trabalho. Isso implica um total de 1.808 horas de trabalho, dos quais devem ser reduzidas 

as 452 horas de ausência (código 1115), totalizando 1.356 horas. Assim, 813,6 horas serão 

prestadas em teletrabalho e 542,4 horas em trabalho presencial. 

Os dados acima significam que, mesmo para a mais branda das condições deste grupo, 

expandir o teletrabalho para 5 dias por semana gera a mais ínfima alteração no projeto de 

trabalho presencial para a companhia – e o mais alto impacto positivo para estes 

empregados e suas famílias, que ganham em segurança e saúde. Além disso, o teletrabalho 

implica um ganho de eficiência e respeito a todos. 

No ano de 2022 a Petrobras está concorrendo ao Selo Empresa Amiga da Família, uma 

iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Governo 

Federal, com objetivo de reconhecer empresas que adotam medidas em benefício do 

equilíbrio trabalho-família de seus empregados.

 

Então trazendo a nossa demanda estamos buscando ajudar a Petrobras a continuar 

melhorando e avançando rumo à conquista do Selo de Empresa Amiga da Família, não só 

nesse ano, mas nos próximos. 

Cabe destacar que tal atitude não implica qualquer custo a mais para a companhia, cujos 

empregados já estão todos adaptados ao teletrabalho de cinco dias na semana nos dois 

últimos anos. 

 Além disso, há pelo menos duas externalidades positivas que a companhia deve levar em   
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conta, e que, ignorar, seria desprezar recursos para a empresa: 

 Em primeiro lugar, como dito acima, o teletrabalho de 5 dias protege de maneira mais

 adequada a saúde destes seus empregados e de seus dependentes em 

particular, que estão mais sujeitos a complicações de saúde, notadamente enquanto ainda em 

curso a pandemia atual. 

 Significa que diminui os custos de tratamentos de saúde, inclusive por conta de internações,  

destes. Uma vez que a PETROBRAS arca com 60% dos custos da Associação PETROBRAS 

Saúde (APS), significa uma expressiva economia de recursos. 

 

 Em segundo lugar, esta medida vai repercutir positivamente para a imagem e reputação 

da Companhia, mostrando o alinhamento com os valores de ESG10, melhorando a 

percepção das marcas da companhia e repercutindo em seu valor de mercado. 

 Sendo o que nos cabia informar, permanecemos disponíveis para esclarecer situações e tentar 

encontrar uma solução que atenda os interesses da companhia e preserve a saúde de nós 

mesmos e de nossas crianças.” 

 Desta forma, a FNP que representa os trabalhadores deste grupo requer uma reunião urgente 

para tratar acerca do tema por ser uma medida de urgência. 

 

 

 

 
 

 

 
Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 

Secretaria Geral– Federação Nacional dos Petroleiros 

                                                 
10 Environmental, Social, and Corporate Governance 

 


