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A SAÍDA FORÇADA
DE CENTENAS DE
TRABALHADORES DE
SANTOS PARA O RJ
Assim como toda a Petrobrás, a UO-BS não está livre da
política de desmonte da direção da empresa.
“É uma lástima o que estão fazendo com a
companhia”, dizem diversos petroleiros afetados
pelas transferências compulsórias. Esse informativo é um
pequeno, mas representativo apanhado do que espera muitos
de nós. Pedimos que leia com calma - refletindo sobre se não
estamos vivendo de ilusões quanto ao futuro da empresa
- e deixe a consciência, sem paixões, lhe mostrar qual é
a Petrobrás que lhe dará condições para desenvolver sua
capacidade de forma verdadeira e transparente.

NESTA QUARTA (9), BATE-PAPO COM O SINDICATO
DAS 11H45 ÀS 13H45, ESTAREMOS NA PORTA DO VALONGO PARA DISCUTIR O TEMA
DAS TRANSFERÊNCIAS E OS DESDOBRAMENTOS DO ACT. PARTICIPE!
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Um contraponto à centralização da Exploração no RJ
A gerência executiva de Exploração e Pro-

companhia.

questionável) e financista.

dução (E&P) da Petrobrás resolveu acabar

Não é difícil imaginar o imenso impacto

Como o plano de centralização está em

com todas as atividades exploratórias rea-

desta decisão na vida pessoal das centenas

fase de elaboração, esperamos que haja

lizadas em todos os escritórios da empresa

de homens e mulheres que trabalham na

espaço para o contraditório e sensibilidade

fora do Rio de Janeiro. Tal medida implica

Petrobrás. Desde que a direção da empresa

da alta gerência para rever algumas ações

na extinção de várias gerências e na trans-

se voltou exclusivamente ao mercado fi-

a partir da análise dos ganhos e das perdas

ferência irrecorrível de cerca de 450 pesso-

nanceiro e seus acionistas, em detrimento

de suas decisões.

as para a sede da empresa, no Rio.

da valorização de seu corpo técnico, os ge-

Vamos elencar elementos fundamentais

Após várias conversas e explicações de

rentes responsáveis pela decisão mostram

que justificam a manutenção das unidades

técnicos ligados às áreas envolvidas, o sin-

não terem levado este aspecto em conta.

regionais e que são usados pela empresa

dicato considera fundamental apresentar

E as justificativas fornecidas abordam ape-

para propor as mudanças para o Rio de Ja-

um contraponto à decisão unilateral da

nas as perspectivas tecnológica (muito

neiro.

Aumento de custos da
empresa em locação de
imóveis
Empregados alocados em prédios
próprios, como é o caso do EDISA, geram custos condominiais muito menores do que aqueles dos espaços alugados. A chegada de mais 450 pessoas no
Rio exigirá o aluguel de mais espaços
e, ao mesmo tempo, deixará espaços
ociosos nos prédios próprios da empresa localizados nas diversas unidades.
Além dos custos condominiais, este
efetivo adicional da EXP implicará em
custos de instalação da infraestrutura
de TIC. Infraestrutura já existente nos
escritórios atuais.
Em síntese, a centralização total da
Exploração é uma medida desnecessária, contraproducente e cara. Ela provocará uma imensa insatisfação em centenas de pessoas (empregados e seus
familiares) e não se justifica do ponto
de vista estratégico, uma vez que todas
as aspirações gerenciais de integração
técnica, retenção do conhecimento
e aumento da eficiência exploratória
podem ser plenamente obtidas com o
modelo atual. Não podemos esquecer
que todo o sucesso exploratório da Petrobrás nas últimas décadas aconteceu
sob o modelo atual de trabalho.
Como esperar mais dos trabalhadores e ao mesmo tempo causar, desnecessariamente, infelicidade nessas
pessoas?

Estrutura organizacional
e tecnologia
A Exploração (EXP) já está centralizada na Sede, no Rio de Janeiro, desde
a última reestruturação. Todos os empregados das unidades respondem às
gerências gerais da Sede, e um grande
contingente responde diretamente a
gerências funcionais também localizadas no Rio de Janeiro. Desta forma,
todos os empregados da EXP já trabalham há algum tempo, de uma maneira
que permite plena integração técnica. A
disseminação do conhecimento, argumento básico na iniciativa de centralização, não é um problema na estrutura
atual.
Ferramentas tecnológicas de ampla
utilização na empresa (como videoconferências, “Sametime” e compartilhamento de telas dos computadores)
têm permitido, há anos, uma ótima interação técnica entre pessoas situadas
em cidades distintas. É possível não só
discutir, mas realmente trabalhar em
grupo sem que as pessoas estejam reunidas num mesmo espaço físico.

Família, patrimônio
e ambiência

Segurança e custo de vida
O Rio de Janeiro, infelizmente, é hoje uma

mais produtivos e menos propensos a do-

das metrópoles brasileiras de alta crimina-

enças. Qualidade de vida é sinônimo de

lidade. Se a empresa zela pela segurança de

saúde, aspecto que reiteradamente vem

seus empregados, não deveria levar para

marcando essa direção como um desastre

lá quem pode ter a mesma produtividade

em termos de preservar a saúde mental de

morando numa cidade onde se sente mais

seus quadros, tanto de funcionários pró-

feliz e seguro. É claro que nossos colegas

prios como contratados.

residentes no Rio sofrem com a inseguran-

As tensões decorrentes de uma trans-

ça e que todos nós desejamos que a cidade

ferência indesejada para uma cidade de

possa superar seus problemas, mas não há

maior custo de vida e maiores índices de

racionalidade em aumentar o contingente

criminalidade são fatores de risco para

de pessoas expostas ao risco.

doenças psíquicas, como o estresse, por

Há um fato inegável em qualquer empresa: pessoas satisfeitas são empregados

exemplo, as neuroses e a síndrome do
pânico.

A transferência irrecorrível de um
grande contingente é totalmente contrária ao discurso da empresa de preocupação com o bem-estar de seus
empregados. Temos pessoas instaladas
há décadas em várias cidades do país.
Pessoas que vivem satisfeitas nessas cidades, em harmonia com suas famílias.
A maior parte delas investiu um bom
percentual de seus patrimônios na aquisição de suas residências. O prazer que
têm em trabalhar e viver nestas cidades
vêm tanto da qualidade de vida que obtiveram quanto do custo de vida. Como
sabemos, são cidades de médio porte
reconhecidamente mais baratas do que
o Rio de Janeiro.
Não há como falar em valorização das
pessoas e em melhoria da ambiência organizacional quando a empresa decide
impor transferências inegociáveis para
uma cidade que não desejam se mudar.
Também não há como desejar aumento
de produtividade com medidas que geram insatisfação pessoal.
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F

ruto de uma política desenvolvimentista de direções passadas da

O Desmonte da Área
de Poços em Santos

empresa, é fato que a empresa cres-

ceu como nunca e sua área de Poços em
Santos chegou a ter 26 sondas marítimas
de perfuração /completação / workover
até janeiro de 2015, com cerca de 150 fiscais lotados neste setor.
Gradativamente a política da companhia
se inverteu motivada pelas investigações
da Lava Jato, engessando a empresa em
seus investimentos e retirando-a do papel
de operadora do pré-sal e de sua garantia
de rendimentos bilionários. Como exemplo, não podemos deixar de citar os impairments políticos - feitos sob o comando
de Pedro Parente, presidente da Petrobrás
à época, que também exercia alto cargo
na BOVESPA e era consultor do mercado
financeiro. Tudo isso num quadro internacional cada vez mais desfavorável. Quatro
anos se passaram e no mês de abril de 2019
estávamos com apenas quatro sondas e 49

e pessoas que trabalhavam em projetos e

e verdadeiramente pró-ativo que sempre

Durante os anos de 2016 e 2017 foram vá-

serviços de poços, majoritariamente em

caracterizaram nosso corpo técnico.

A queda na quantidade de sondas fez

rias as ocasiões de transferências para CTPS

regime administrativo. Os fiscais seriam

E nesse ambiente enviezadamente com-

parte desta derrocada e está intimamente

e PROJ-RIO (setores de escritório, sendo

transferidos para o regime administrativo

petitivo, em que os funcionários que vie-

ligada às diretrizes das últimas direções da

que o primeiro é altamente burocrático) de

para “oxigenar” o projeto de poços, e os

ram do regime administrativo teriam um

Petrobrás, voltadas a satisfazer exclusiva-

pessoas com vasta experiência de trabalho

colegas do regime administrativo virariam

grande aumento na remuneração, ficou

mente o mercado financeiro e seus acionis-

embarcado, de processo de intervenções

fiscais. Foi dada a desculpa, assim como

muito nítida a situação de favorecimen-

tas, propagandeando o endividamento da

em poços marítimos de águas ultra profun-

na EXP, da gestão e compartilhamento do

to de funcionários administrativos (pri-

empresa de forma míope. O brutal corte de

das, ou seja, trabalho de campo. É evidente

conhecimento dentro da empresa para re-

mordialmente do setor SPO, Serviços de

custos, que vem desconsiderando nossa ca-

que estas transferências geraram insatisfa-

alizar o rodízio. Mas o sentimento dos téc-

Poços) em detrimento de funcionários do

pacidade incessante de gerar ano após ano

ção, e também foram feitas sem critérios

nicos não foi bem este.

polo Santos.

lucros operacionais bilionários, com caixa

bem definidos e sem qualquer transparên-

constantemente elevado, é uma decisão

cia na seleção dos afetados.

fiscais, divididos em três setores, sendo
um no Rio de Janeiro e dois em Santos.

panhia”.

As posições de fiscal de sonda são muito

Em um cenário de diminuição do núme-

atrativas para a grande maioria dos funcio-

ro de sondas, o mais correto seria trans-

política com a intenção deliberada de be-

Os processos mais contundentes acon-

nários que trabalham em regime adminis-

ferir fiscais para o administrativo, sem

neficiar aqueles que sempre defenderam a

teceram em 2018: em maio, veio a notí-

trativo, pois são recebidos dois adicionais

ninguém repor os seus lugares. Mas não

privatização da companhia para abrir espa-

cia do chamado “rodízio de fiscais”, que

muito vantajosos: o de sobreaviso e o de

foi isto o que ocorreu. Além disso, muitos

ço às multinacionais concorrentes do setor.

se concretizou em julho e transferiu sete

confinamento. Estes dois adicionais fa-

engenheiros do SPO também trabalhavam

Para reduzir este número de funcioná-

profissionais para Macaé até outubro. Em

zem o salário do engenheiro fiscal ser 40%

no EDISA em Santos, e, os fiscais que foram

rios, foram várias as ocasiões de cortes e

dezembro foram retirados do embarque 38

maior que seus colegas engenheiros de re-

ocupar seus lugares foram, na sua totali-

transferências para setores que também

fiscais do polo Santos, basicamente trans-

gime administrativo. Ressaltamos que esta

dade, transferidos para Macaé.

não tinham atividades que justificassem a

feridos para setores extremamente buro-

variante é reiteradamente mal empregada

Apesar do código de ética da empresa,

absorção destes profissionais. Em dezem-

cráticos, como CTPS, PROJ-RIO, PROJ-MAC.

pela grande maioria dos quadros geren-

o Acordo Coletivo e o discurso dos geren-

bro de 2015, às vésperas do Natal, foram

Novamente os critérios foram dúbios e não

ciais da empresa, utilizando o expediente

tes prezarem pelo “equilíbrio” entre a vida

transferidas cerca de 25 pessoas, sendo

transparentes. Resultado: insatisfação foi

da gestão meritocrática para realizar as-

pessoal, familiar e profissional dos empre-

que algumas dessas tinham chegado no

generalizada.

sédio moral, sublimado em terror psico-

gados, na prática todos foram transferidos

Quanto ao “rodízio”, ele foi inicialmente

lógico, com seus subordinados que sabem

para “não fazer nada” em Macaé. Nova-

Mesmo com critérios um tanto confusos,

mencionado no início de 2018. Foi formado

muito bem quais as “qualidades” que se-

mente, a vida familiar e pessoal dos traba-

sempre primando pela falta de transpa-

o Comitê de Gestão de Fluxo de Emprega-

rão recompensadas e as que não serão. No

lhadores não foi levada em consideração.

rência e de lógica ante o corpo técnico que

dos (COGEFE), composto, segundo noticia-

pacote de assédios, o incentivo a práticas

sofria as consequências, as transferências

do, por GGs da área de Poços. A ideia bá-

antissindicais e até uma subserviência a

foram feitas; sempre “para o bem da com-

sica era a de fazer um rodízio entre fiscais

decisões prejudiciais ao ambiente criativo

setor somente nove meses antes.

continua no verso
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As principais atividades destes ex-fiscais

cortes em grande quantidade e à falta de

atualmente é o de ler padrões da companhia

experiência dos que vieram no “rodízio”. O

e visitar fornecedores para debater cláusulas

rodízio de fiscais não veio para ajudar a dis-

contratuais. Com a diminuição das interven-

seminar o conhecimento, mas somente para

Em dezembro de 2018 veio o que ficou

cidade do Brasil, vindo para a base so-

ções em poços, sentida em todos os setores

favorecer alguns, com a companhia arcando

conhecida como “Black list”. A lista ne-

mente um dia antes do embarque para as

da área de Poços, o SPO também diminuiu

com muitos custos para indenizar ex-fiscais,

gra de “desimplantes” afetou 38 fiscais

reuniões normais, e retornando para sua

suas atividades e as pessoas estão sem tra-

pagar auxílio transferência, arcar com em-

de Santos, e cerca de 40 nos polos Rio e

cidade de moradia após 14 dias embarca-

balho, e o que é pior, em Macaé.

barques de “aprendizagem” e arruinando

Macaé. Novamente os critérios foram obs-

do. Pois bem, as transferências não toma-

cada vez mais com a ambiência nesta em-

curos, deixando a impressão de favoreci-

ram conhecimento deste aspecto familiar.

presa.

mento dos “amigos do rei”. Somente os

Famílias inteiras tiveram que se mudar

Sabemos que alguns ex-fiscais, atualmente, conseguiram uma flexibilização do regi-

“Black list” x Amigos do Rei

me administrativo, podendo trabalhar em

E as transferências se alastram cada vez

fiscais mais “alinhados” com a gestão atu-

para Macaé. Esposas pediram demissão

Santos ou Vitória em alguns dias da sema-

mais, por cada vez mais setores. Trabalhado-

al permaneceram como fiscais, coroando

para acompanhar seus maridos. Rendas

na. Outros conseguiram transferência pelo

res da TIC, transferidos recentemente para o

mais uma vez as práticas subliminares e

familiares foram diminuídas e crianças

Mobiliza contínuo. Outras ainda procuram

Valongo não trouxeram suas famílias diante

disfarçadas de chantagem, suborno e as-

tiveram que mudar de escola. Realmente,

um local melhor para trabalhar em Santos,

das incertezas em relação ao futuro. Com os

sédio moral que não deixam digitais, mas

a preocupação do corpo gerencial com o

mesmo todos sabendo que a UO-BS tem

rumores de que toda a TIC será concentrada

todos sentem na pele.

bem-estar dos funcionários foi zero. Infe-

muitas vagas em aberto devido ao aumento

no Rio, não há segurança para realizar uma

Ainda desenhando a maldade dessa

lizmente, este é o cenário na área de Po-

da produção (quantidade de FPSOs), mas as

mudança tão radical em suas vidas. Traba-

gerência: como o regime de embarque as-

ços e uma promessa de padrão em grande

transferências sempre são dificultadas pela

lhadores que vieram do Contrib, da região

sim o permite, o fiscal mora em qualquer

parte dos setores da Petrobrás.

alta gerência, parecendo ser uma questão

Sul, vivem situação semelhante. Em ambos

de honra para os gerentes deixar funcioná-

os casos, as famílias estão separadas e de-

rios desmotivados, sem atividade e longe de

sorganizadas financeiramente.

Um horizonte nebuloso

Diante de tantos fatos, não podemos dei-

As notícias para o futuro também

soas serão transferidas para o regime

Somente para registrar, até abril de 2019,

xar de considerar, devido à insistente falta

não são boas. O setor polo da área de

administrativo. Os gerentes sinali-

os novos fiscais, até as últimas averiguações

de transparência e de uma conversa franca e

Poços vai desaparecer, sendo alocado

zam com aumento da quantidade de

que fizemos, ainda faziam embarques como

aberta com os trabalhadores, que este clima

no Rio de Janeiro, ficando somente o

sondas de quatro para sete em 2020,

trainees, sem assumir atividades plenamen-

envenenado não seja proposital e parte da

setor Construção, Avaliação e Manu-

mas a incredulidade e o desânimo dos

te como fiscais. Várias foram as ocasiões em

política de incentivo à redução de funcioná-

tenção de Poços (CAMP) em Santos.

capacitados técnicos desta área, em

que faltaram fiscais em sondas, devido aos

rios para a próxima tentativa de privatização.

suas famílias.

Algumas ações podem ser traçadas: em primeiro lugar, diante de qualquer escolha que a empresa apresente, deixar sempre claro - seja por email, por escrito ou telefone - que não
é interessado na transferência. Também podemos construir,
junto com o sindicato, a formação de uma comissão que pense
ações para levar à sociedade o que se passa na UO-BS e os
seus reflexos para a economia da região. O mesmo podemos
realizar com a classe política santista, a pressionando a se
posicionar em defesa do fortalecimento, e não do enfraquecimento, das instalações da companhia na cidade.
Mas o fundamental é compreendermos, antes de qualquer
coisa, que nenhuma ação individual é superior à capacidade
de nossa organização coletiva enquanto categoria petroleira.
Por isso, é muito importante que haja uma resposta do conjunto dos trabalhadores afetados. Esse é o melhor antídoto
para qualquer receio de represálias e perseguição, pois o que
facilita o terrorismo gerencial é a dispersão de nossas forças
e o isolamento de cada trabalhador afetado. Somado a isso,
importante também ter no sindicato o seu principal porta-voz
e ponto de apoio, pois nossos dirigentes podem e devem levar
adiante as reivindicações da categoria. Apenas juntos vamos
barrar as arbitrariedades da alta cúpula da Petrobrás.

O que
fazer?

Devido ao enxugamento da empresa

consonância com a história de outros

como um todo, os polos Rio de Janeiro

setores que igualmente sofrem com a

e Santos vãos ser fundidos e virarão

política de desmonte e entrega da em-

o polo Pré-sal da área de Poços. Este

presa, não permitem otimismo. Segun-

polo Pré-sal será sediado no Rio de

do alguns, “é uma lástima o que estão

Janeiro e, provavelmente, mais pes-

fazendo com a companhia.”

Terrorismo e assédio sem precedentes
A pressão psicológica e o terrorismo

poderia ser feito plenamente no EDISA.

adotado pela direção da empresa, num

Outros colegas estão com prazo para

grau nunca antes percebido, de chanta-

sair do EDISA ainda neste ano, mesmo

gear seus empregados com ameaças de

contrariando a previsão oficial da Petro-

retaliações e perdas de cargo para que

brás que mostra ter volume de trabalho

fossem, contra a vontade, às assembleias

na UO-BS em 2020 bem superior ao das

da categoria para aprovar a última e ul-

demais unidades.

trajante proposta de ACT, não se resu-

É triste que uma empresa que se po-

miram a esta ocasião. Nesta colheita de

sicionava ano após ano como o sonho

relatos e explicações sobre o desmonte

de trabalho de qualquer técnico recém-

relatado aqui, temos que mencionar o

-formado tenha chegado a este ponto de

medo da exposição de alguns colegas.

desenvolver medo, insegurança, descon-

E isso não pode nunca ser considerado

fiança e impotência nos trabalhadores

normal. Muitos dos que tiveram que sair

que deveriam ser os profissionais mais

de Santos para trabalhar no Rio relatam

incentivados, criativos e realizados do

que o que estão desenvolvendo por lá

país.

