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3 de outubro de 2003 – Petrobrás 50 anos
uma história brasileira de sucesso

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

AEPET No. 066/03
Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2003.

Ao
Eng. Luiz Rodolfo Landim Machado
MD Presidente da Petrobrás Distribuidora S/A
R Gen Canabarro, 500 - Maracanã
Nesta

Ass.: Preenchimento de Funções de Confiança

Presidente,
Inicialmente gostaríamos de ressaltar que as duas reuniões havidas entre essa Presidência e diretores
da AEPET já produziram alguns resultados satisfatórios. Sabemos que outras ações se encontram em
fase de discussão ou de implementação.
2. O resultado mais visível foi, sem dúvida, a nova estrutura organizacional dessa Companhia. Em nossa
opinião, a nova organização sugere ser mais facilmente gerenciável do que a anterior.
3. Entretanto, persiste uma grande questão: a falta de perspectiva para a ascensão profissional. Em
ambas reuniões concordamos que o grande contingente de profissionais requisitados às demais
empresas do Sistema Petrobrás, para virem ocupar funções de confiança nessa Companhia, constrange
o natural acesso de quadros profissionais qualificados para tal.
4. A AEPET reconhece a importância de se equalizar conhecimento entre profissionais e gerentes do
Sistema Petrobrás. Entretanto, o que se observa é que na maioria das vezes essa Companhia acolhe
gerentes sem que o critério seja o de compartilhar algum notório conhecimento. Sem projeção gerencial
raramente profissionais e gerentes dessa Companhia – a segunda maior do País – são convidados a
ocupar funções externas.
5. Assim, asseguramos que causou frustração no corpo técnico e gerencial da Companhia a recente
divulgação dos nomes dos Gerentes Executivos, que, majoritariamente, são oriundos de outras
empresas. Não se trata de questionar a capacidade técnica desses novos gerentes, mas a carência de
uma diretriz de recursos humanos para a Petrobrás Distribuidora, que venha a ser formulada para melhor
capacitar e estimular seus empregados.
Por entendermos a complexidade do tema, a seu juízo, estamos prontos a aprofundar a discussão,
bastando que V.Sa nos indique data, horário e local.

Atenciosamente,

Fernando Leite Siqueira
Presidente
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