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FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS

Entenda por que REJEITAR
o REGRAMENTO da PLR
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FNP repudia e indica rejeição da manobra
para aprovar PLR Futura a toque de caixa

A

ntes de mais nada, gostaríamos de perguntar: você se sente suficientemente
esclarecido(a) sobre a proposta de Regramento de PLR apresentada pela Petrobrás
e defendida pelos governistas? Conhece os
indicadores propostos pela companhia e a metodologia das metas para aferição destes?
Em nossa opinião, a votação de um acordo
desta importância exige um amplo debate na
categoria. Infelizmente, a outra federação articulou um calendário de assembleias que não
permite (conscientemente) este tempo fundamental para que todos(as) conheçam a fundo
o que está sendo votado.
É preciso ressaltar ainda que a segunda parcela da PLR só poderá ser paga no início de julho. Portanto, por que a pressa? A quem interessa que a base não se informe e tenha direito
ao contraditório antes de se posicionar?
Diante disso, e coerente com a bandeira histórica por uma PLR Máxima e Igual para Todos,
a FNP indica aos sindicatos a rejeição da proposta de regramento da PLR, exigindo a quitação
da PLR 2013 de acordo com a Lei n° 10.101.
É de acordo com esta legislação, que já dita as
regras do jogo e nos permite receber 25% dos
dividendos distribuídos aos acionistas, que devemos negociar com a companhia o montante
a ser recebido.
UM ROLO COMPRESSOR
CONTRA A CATEGORIA!
É evidente que a categoria não teve tempo
hábil para discutir o tema, sequer compreende
a fundo todas as alterações propostas, ao mesmo tempo em que a companhia e a FUP tentam
aprovar, no atropelo e às pressas, um ataque

aos trabalhadores. Não é uma coincidência tanta rapidez.
É preciso, minimamente, garantir um debate
democrático e amplo na base sobre as consequências de uma medida que será válida por
cinco anos! E mesmo na hipótese desses critérios serem aplicados para a PLR 2013 (o que
somos frontalmente contra), teríamos até julho
para realizar esta discussão (quando é quitada
a segunda parcela). Mas, evidentemente, nem
Petrobrás, nem FUP, querem isso. Porque o
debate profundo desta medida muito provavelmente abrirá os olhos de toda a categoria para a
natureza nefasta deste regramento.
CHANTAGEM E DESINFORMAÇÃO
Mais do que acelerar a discussão, a companhia tenta intimidar os petroleiros a votar a aprovação o quanto antes de duas formas: ao afirmar
que esta é sua última proposta e ao ameaçar a
aplicação de um cálculo possivelmente menor
àqueles sindicatos que não assinarem o acordo.
A empresa claramente ameaça com a divisão da
categoria para amedrontar os que ousem avançar rumo a uma proposta digna.
Por seu lado, a outra federação cumpre
seu papel entreguista ao indicar a aprovação
de uma proposta que é rebaixada até mesmo
em relação ao que ela propunha/exigia. A proposta que os governistas levaram à empresa
previa a linearidade, ou seja, que o montante
destinado aos empregados fosse distribuído igualmente a todos(as). Agora, eles propõem a aceitação de uma relação piso-teto de
250%. O que os gerentes ganharão em apenas um ano, a base da categoria receberá em
dois anos e meio de PLR !

UM DURO ATAQUE À CATEGORIA
Para nós, essa proposta representa um duro
ataque aos trabalhadores, pois cria regras sobre as quais não temos controle, nos distanciando ainda mais da nossa luta por uma PLR
Máxima e Igual para Todos, distribuída com
isonomia – sem privilégios! Com isso, abre-se
uma ampla avenida para a própria companhia
controlar o montante da PLR e perpetuar sua
política de amigos do rei, que beneficia os senhores escalados em cargos de alto escalão.
A companhia quer vincular o pagamento de
PLR a metas sobre as quais os trabalhadores
não têm controle direto, que estão vinculadas a
decisões estratégicas que muitas vezes são alvos, inclusive, de denúncias de irregularidades
e corrupção (a denúncia atual de suborno e o
escândalo de Pasadena, revelado pelo Conselheiro Eleito Silvio Sinedino, são apenas dois
exemplos).
Isso aniquilaria o processo de negociação,
pois a proposta de regramento vale por cinco
anos, com reavaliação a cada dois, sem que
esteja claro o que significa essa “reavaliação”.
Além disso, para ficar em apenas um exemplo
absurdo dos critérios estipulados, o cumprimento de metas começa a variar na prática a
partir de 95%. Ou seja, antes disso está muito
abaixo do valor máximo proposto aos trabalhadores.
Isso sem citar o fato de que a definição das
metas é realizada, conforme comunicado, pela
Diretoria Executiva, sendo aprovada pelo Conselho de Administração (controlado pelo governo e pelos acionistas). Os sindicatos não
têm controle nenhum sobre isso e só são informados depois que tudo já foi decidido.
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TABELA DIVULGADA PELOS GOVERNISTAS COMPROVA

Petrobrás sempre mentiu para a categoria!
regramento baseado em metas e
indicadores totalmente alheios aos
trabalhadores.
A Resolução CCE 10/1995 dispõe que podem ser pagos até
25% dos dividendos distribuídos
aos acionistas para os empregados. Ou seja, aceitarmos qualquer
oferta abaixo disso é entregar de
bandeja para a empresa parte do
lucro que nós trabalhamos para
produzir. Historicamente, temos
variado de 10 a 15%, portanto há
muito a avançar em relação a esta
nova oferta. Não podemos deixar
que os governistas entreguem
uma luta histórica da categoria por
alguns trocados.
Por sua vez, a FNP insiste em
reafirmar a defesa por uma PLR
Máxima e Igual para Todos. Isso
significa que não discutimos ou
cogitamos a possibilidade de “arrancar” um melhor regramento.
Pelo contrário, para nós a imposição de metas é por si só uma proposta que deve ser rejeitada

“

A companhia sempre
mentiu quando afirmava,
ano após ano, que suas
propostas representavam
seu “máximo esforço”

“

A “descoberta” feita pela outra
federação de que os valores pagos
pela Petrobrás de 2007 até agora
são inferiores aos que poderiam
ser pagos com base na PLR Futura
não demonstra que o regramento
é um ótimo negócio. Pelo contrário, demonstra que a companhia
sempre mentiu aos trabalhadores
quando afirmava, ano após ano,
que suas propostas representavam o seu “ máximo esforço”. Ou
seja, desde 2007 a companhia vem
nos lesando!
Além disso, não devemos ser
ingênuos: está muito claro que todos esses anos de PLR rebaixada
serviu justamente para a empresa,
com a ajuda da outra federação,
aparecer agora com uma proposta
supostamente melhor. Entretanto,
o que hoje pode parecer um bom
negócio, uma vez que oferece algumas moedas a mais, a médio
e longo prazo irá causar grandes
prejuízos aos trabalhadores. Serão, no mínimo, cinco anos de um

integralmente.
Assinar a PLR com percentual
reduzido, muito inferior ao que poderia ser conquistado por meio da
linearidade e os 25%, é abrir mão
de uma PLR que reflita o crescimento da lucratividade da empresa, cujo resultado é obra de sua
força de trabalho.
Além disso, ao vincular a assinatura desta proposta para pagamento retroativo a 2013, impondo
ainda a condição de prejudicar
quem não assinar com o mesmo
percentual, demonstra o real interesse do regramento: prejudicar o
trabalhador.

MEMÓRIA CURTA OU
OPORTUNISMO GOVERNISTA?

Se a outra federação se esquece de
suas bandeiras históricas, a FNP não
esquece. E não custa nada lembrar aos
governistas que num passado recente,
em 2005 para ser mais preciso, quando
os sindicatos da FNP ainda faziam parte
da outra federação, a bandeira histórica
por uma PLR Máxima e Igual para Todos
ainda era defendida (como é possível ver
na imagem ao lado) pelos 17 sindipetros.
A história e os fatos mostram quem continuou na luta e quem mudou de lado,
para rezar a cartilha da Governo.

Reprodução de boletim de 2005; atualmente, está arquivado no site oficial da outra federação
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MOTIVOS PARA DIZER NÃO!
Abaixo, explicamos em nove itens como as Metas e Indicadores foram feitos sob medida
para atender aos interesses da empresa e prejudicar os(as) trabalhadores(as).

1) Os indicadores são: EON – Eficiência das Operações com Navios; Custo Unitário de Extração
no Brasil sem participações governamentais; Produção de Óleo e
LGN no Brasil; Carga Fresca Processada no Brasil; Atendimento à
Programação de entrega de Gás
Natural e Total de Petróleo e Derivados Vazado.
2) Estes itens dependem de inúmeras condições operacionais
que, por muitas vezes, nós não
temos controle, tanto por conta
da maturação dos poços como
por resultado das condições operacionais precárias que a Empresa deixou chegarem as refinarias,
plataformas e terminais.
3) No caso dos navios, como acordar algo assim, se essa eficiência
depende de fatores tão incontrolá-

veis como as condições climáticas sucateamento e, caso o Regrade cada local, ou a disponibilidade mento seja aprovado, impactará
para manobras de atracação de novamente no nosso salário.
cada terminal?
6) É impossível alcançar um nível
4) Os Sindicatos/trabalhadores de cumprimento global das metas
não têm nenhum poder em definir que permita receber um perceno valor das metas. Segundo o pró- tual maior do Lucro Líquido do
prio termo da empresa, “as metas que o cumprimento regular das
dos indicadores são definidas pela metas.
Diretoria Executiva da Cia e apro- Isso cria ao invés de um sistema
vadas pelo CA quando da revisão de metas um sistema de penalidado Plano de Negócios e Gestão”
des, onde não é possível se beneficiar pelo que for alcançado além
5) Para aumentarmos a nossa da meta, porém haverá penalidaremuneração variável, seremos de pelo que ficar abaixo dela.
ainda mais pressionados a fazer
tudo a toque de caixa, impactando 7) Dos indicadores propostos, 3
diretamente na segurança. E isto deles são praticamente imposvem acompanhado da meta de síveis de chegarem a 120% da
óleo vazado, justamente quando a meta, impedindo de passarmos ao
empresa aplica o nefasto Procop estágio seguinte de cumprimento
que, como vimos recentemente, das metas (110%, que passaria a
gera justamente mais acidentes, 6,75% do Lucro Líquido).

8) No caso do Total de Petróleo e
Derivados Vazado só vai até 100%.
Desta maneira, para alcançar a
meta de 120%, seria necessário
que os demais indicadores ficassem com uma média de 124%!
Isso torna ainda mais difícil alcançar o patamar de 110% e elimina
qualquer possibilidade de alcançar
120% no geral.
9) Duas das metas são baseadas
em valores percentuais, porém o
atingimento é calculado de forma
linear.
A tabela de cumprimento das metas de PLR mostra uma variação
unitária (95%, 96%, 97%…) entre
95% e 100% e uma variação bem
maior para outros intervalos. Isso
mostra que foi tudo arquitetado
para essa faixa de operação entre
95% e 100% de cumprimento.

