
Prezado Diretor Hugo, 

 

A respeito da sua carta enviada aos trabalhadores petroleiros para tratar da proposta apresenta pela 

Petrobras aos sindicatos para as negociações salariais do ACT 2016, vimos respeitosamente fazer alguns 

comentários. 

1. Da proposta: Nós petroleiros sabemos que o mercado mundial de petróleo passa por um período de baixos 

preços e que isso afeta diretamente empresas que são grandes exportadoras de petróleo. Esse não é o caso da 

Petrobras. Eis alguns fatos que elencamos para suportar a nossa posição: (1) o lucro líquido atribuível aos 

acionistas apenas no segundo trimestre de 2016 foi de US$ 106 milhões, ante um prejuízo de US$ 318 milhões 

no trimestre anterior, de acordo com o relatório dos resultados consolidados do primeiro semestre de 2016. 

(2) houve geração de fluxo de caixa livre positivo nos últimos cinco trimestres, o que mostra que mesmo em 

situações menos favoráveis, como nos trimestres anteriores aos últimos cinco, a Petrobras manteve a política 

de reposição da inflação com algum ganho real. (3) houve aumento da exportação de petróleo e derivados em 

14% em relação ao primeiro trimestre de 2016. 

Além disso, o período dos últimos dez anos em que a categoria petroleira recebeu ajustes anuais acima da 

inflação não apaga os muitos anos, especialmente na década de 90, nos quais os petroleiros não tiveram 

ajuste de salário. Enquanto isso, o ex-presidente da Petrobras, Philippe Reichstul empregou uma política de 

aumento desproporcional das gratificações gerenciais responsável por criar uma casta de gestores 

privilegiados. 

Poderíamos aqui elencar diversas outras razões para justificar que os resultados produzidos pela companhia 

devem ser repartidos entre todos que foram responsáveis pela sua geração e não somente entre uma meia 

dúzia de dirigentes, mas não temos interesse em nos estender além do necessário. 

2. Do momento econômico: Estamos cientes que a situação econômica do país é grave e que ela foi 

fortemente afetada pelo fim do ciclo de bonança que permitiu ao governo realizar uma política de conciliação 

entre a classe trabalhadora e a elite empresarial. No entanto, nós trabalhadores não aceitamos essa condição 

de subserviência imposta aos petroleiros comuns enquanto os gestores e dirigentes recebem gratificações 

elevadíssimas, apropriando-se do valor excedente gerado pelo nosso trabalho. 

3. Do reajuste escalonado: Se existe uma casta de petroleiros que pode realizar os maiores sacrifícios, essa é a 

dos gestores da companhia, que recebem altíssimas gratificações. Se o intuito é cobrar mais sacrifícios 

daqueles que recebem os maiores salários, que esse exemplo parta da diretoria da companhia. É uma grande 

contradição cobrar isso da força de trabalho enquanto os salários dos gestores não sofrem redução. 

4. Da remuneração da diretoria e reajuste zero: A criação de uma diretoria, deveria elevar em torno de 17% 

os valores destinados ao pagamento dos gestores. Sobre a garantia de verbas para pagamento de quarentenas 

de ex-dirigentes, é ultrajante perceber a diferença de tratamento entre as castas de petroleiros. Como 

podemos acreditar que somos todos igualmente petroleiros, se os ex-dirigentes têm direito a receber o salário 

de dirigente mesmo após perder o cargo, e nós da base não temos direito nem à reposição da inflação? 

5. Somos todos empregados da Petrobras: Gostaríamos de encerrar essa carta-resposta com uma reflexão. 

Somos nós, os trabalhadores da base, responsáveis pela excelência das atividades da Petrobras, pelo lucro 

gerado, pela vanguarda tecnológica, pelos sacrifícios para reduzir custos, etc. No entanto, não somos 

consultados quando os gestores da companhia decidem vender um ativo, não participamos ativamente da 

elaboração de nenhuma decisão estratégica, nem temos os nossos anseios atendidos quando elaboramos 

demandas aos gestores da companhia. 

Vivemos em um ambiente corporativo pautado por decisões autocráticas que no passado recente favoreceram 

os interesses privados dos empreiteiros cartelizados, dos políticos corruptos, dos executivos de aluguel e dos 

banqueiros mais eficientes na lavagem de dinheiro sujo da corrupção. Enquanto lesavam a Petrobras, 

engordaram a dívida que agora desvia a renda petroleira para os banqueiros e fundos de investimento. 



Agora a nova direção quer cobrar a fatura dos trabalhadores que não participaram das decisões. Os atuais 

dirigentes repetem que não há alternativas para lidar com o endividamento da companhia, e também de 

forma autocrática ignoram as propostas dos trabalhadores. Pretendem privatizar um terço da Petrobras, abrir 

mão do seu crescimento integrado e, no futuro, jogar o ônus das decisões irresponsáveis sobre quem não teve 

responsabilidade por elas. 

Ressaltamos que enquanto as nossas necessidades e propostas não forem consideradas pelos gestores da 

companhia, não haverá percepção de que somos todos igualmente petroleiros. Se os dirigentes e gestores 

desejam assumir papel de igualdade em relação à categoria, sugerimos que realizem um exercício franciscano 

e abram mão das suas enormes gratificações, aumentem a transparência de suas ações e dividam com os 

petroleiros da base os ganhos por eles produzidos, não somente os ônus. 

 

Respeitosamente, 

 

Grupo Independente de Funcionários do Centro de Pesquisa da Petrobras, Unidade Classista dos Petroleiros - 

RJ, Adelaide, Allan, Aurea, Carla, Cláudia, Christian, Eduardo, Felipe, Genaro, Gustavo, Helcimar, Ivan, Joana, 

João, Jorge, Márcio, Marianno, Michelle, Rafael, Roberto, Sandro, Willian. 

 



 

 


