Petrobras sobre Acordo Coletivo de Trabalho
—
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019 - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
desde maio de 2019 vem negociando com as entidades sindicais com o intuito de chegar a
um entendimento sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019-2020. Após mais de 20
reuniões entre representantes da empresa e dos sindicatos, com a apresentação de três
propostas pela companhia, que não foram acolhidas, a Petrobras recorreu à mediação do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) no intuito de chegar a um consenso.
O TST, após realizar diversas reuniões com as partes, apresentou uma proposta em
19/09/2019 para ser submetida à categoria pelos sindicatos. Até o momento as entidades
sindicais não submeteram a proposta do tribunal aos empregados e, portanto, não houve
acordo entre as partes.
Considerando que o ACT 2017-2019 venceu em 30 de setembro, após um mês de
prorrogação, perdendo seus efeitos, a Petrobras está iniciando uma transição para a
legislação trabalhista vigente a partir de hoje.
Apesar de não ter havido convergência entre as entidades sindicais e a Petrobras, a
companhia continua aberta ao diálogo e entende que o caminho da negociação deve sempre
ser perseguido pelas partes.
A Petrobras reforça seu compromisso com a transparência na comunicação e que seu
objetivo sempre foi chegar na melhor proposta para os empregados, mas sem colocar em
risco a saúde financeira e sustentabilidade da companhia.
A companhia continuará firme em sua trajetória para se tornar mais forte e competitiva por
meio da execução de seu amplo e profundo programa de ajustes, que inclui a gestão ativa de
seu portfólio alinhada à gestão eficiente de pessoal, investimentos em treinamento e
capacitação, transformação digital, tecnologia, segurança, proteção do meio ambiente e
otimização de custos.

www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1002 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E
da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos:
“antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais,
evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

