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Rio de Janeiro, 24 de junho de 2022 
 
Declaração sobre Práticas de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo pela 
Petrobras relativa ao ano fiscal 2021 
 
Com relação às práticas de trabalho, a Petrobras presta os esclarecimentos abaixo: 
 
Introdução 
 
Pautamos nossa atuação pelo respeito aos direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos pelo Brasil e pelos países onde atuamos.   
 
Assumimos  como princípio respeitar, conscientizar e promover os direitos humanos em 
nossas atividades e atuar em conformidade com os preceitos da Constituição Federal e com 
os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Estado, a exemplo da Carta 
Internacional dos Direitos Humanos e da Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho-OIT, bem como com os compromissos 
institucionais assumidos pela empresa tais como o Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas, os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU Mulheres, o Pacto Nacional 
de Erradicação do Trabalho Escravo, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, a Carta 
Aberta Empresas pelos Direitos Humanos, o Programa Pró-equidade de Gênero e Raça; e a 
Declaração de Compromisso Corporativo no Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. 
 
Adotamos sempre o critério de máxima realização dos direitos, cumprimento da lei, das 
normas e dos procedimentos internos. A promoção de relações justas de trabalho se dá 
tanto no que tange a nossos empregados quanto a nossa cadeia de fornecedores. 
Estimulamos que nossos fornecedores exijam o mesmo de suas subcontratadas e demais 
elos da cadeia.  Monitoramos riscos e, em caso de não conformidades, aplicamos sistema de 
consequências.  Nossos mecanismos de queixas estão disponíveis para denúncias   de   
empregados   próprios   e   de   colaboradores   ligados   à   cadeia   de fornecedores, 
assegurando o anonimato. 
 
Estrutura de negócios e cadeia de fornecedores 
 
Somos uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada e 
especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. Somos reconhecidos mundialmente 
por nossa tecnologia de exploração e produção de petróleo e gás natural em águas 
ultraprofundas. Entretanto, nossos negócios vão além do alcance do campo e da retirada de 
petróleo e gás. Isso implica um longo processo por meio do qual transportamos petróleo e 
gás para nossas refinarias e unidades de tratamento de gás natural, que devem estar 
equipadas e em constante evolução para fornecer os melhores produtos. 
 
Em 31 de dezembro de 2021, nosso quadro de pessoal totalizava 45.532 empregados 
(controladora e subsidiárias no Brasil e no exterior). Nossa receita líquida foi de R$ 452.668 
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milhões em 2021 e nosso valor de mercado era de US$ 69,2 bilhões. Nossas 22 unidades 
próprias no Brasil consistem em 7 unidades de Exploração & Produção e 15 unidades de 
Refino & Gás Natural. 
 
Temos como propósito empresarial “prover energia que assegure a prosperidade de forma 
ética, segura e competitiva” e reafirmamos nossos valores em nosso posicionamento 
estratégico, que representam nosso compromisso com as pessoas, a sociedade, os parceiros 
e os acionistas.  
 
Nesse sentido, as temáticas sociais, ambientais e de governança são determinantes para 
nossos   negócios, pois entendemos que a geração de valor não vem apenas da operação de 
nossos ativos, mas da forma de fazê-la. 
 
Nossos  principais tipos de fornecedores estão relacionados ao afretamento de plataformas 
de produção, afretamento de sondas, serviços de poços, engenharia, aquisição, construção e 
instalação (Engineering, Procurement, Construction and Installation – EPCI), operações 
submarinas, linhas flexíveis, válvulas, tubos, afretamento aéreo, afretamento de navios e 
embarcações especiais, produtos químicos e catalisadores, serviços de geofísica, engenharia, 
aquisição e construção (Engineering, Procurement and Construction – EPC) e manutenção de 
equipamentos. 
 
Políticas e diretrizes relacionadas a práticas de trabalho decente 
 
Em 2021, aprofundamos o trabalho de construção e implementação de uma agenda de 
respeito aos direitos humanos integrada ao nosso negócio. Em junho, realizamos a primeira 
revisão das Diretrizes de Direitos Humanos, dando maior ênfase ao nosso compromisso com 
o respeito aos direitos humanos no relacionamento com a cadeia de fornecedores e 
parceiros. A diretriz orienta nossa atuação sobre o respeito aos direitos humanos em todas 
as nossas atividades e regiões onde atuamos e durante todo o ciclo de vida de nossos 
projetos e operações. 
 
Além da Diretriz de Direitos Humanos, nossas políticas corporativas de Responsabilidade 
Social, Segurança, Meio-Ambiente e Saúde e Recursos Humanos também reforçam nossos 
compromissos com os direitos humanos. Nosso Código de Conduta Ética, revisto em agosto 
de 2020, traz uma sessão específica sobre nossos deveres e dos nossos colaboradores com 
os direitos humanos. 
 
O Guia de Conduta Ética para Fornecedores da Petrobras, publicado em 2020, foi o primeiro 
documento produzido pensando exclusivamente em nossos fornecedores, com orientações 
sobre valores e comportamentos éticos. Este guia se aplica a todos os nossos fornecedores, 
independentemente de serem residentes ou não no Brasil, incluindo suas coligadas e 
controladas, que estejam envolvidos em processos negociais (licitações, pré-qualificações e 
contratação direta), bem como aqueles que celebrem instrumentos jurídicos conosco 
(contrato, convênio, termo de cooperação, dentre outros). 
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Nosso compromisso com os direitos humanos está expresso também nos nossos valores de 
respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente e no nosso Plano Estratégico. No Plano 
Estratégico 2022-26, aprovado em novembro de 2021, estabelecemos compromissos 
específicos em direitos humanos: 
 
- 100% de capacitação dos empregados para o tema de direitos humanos 
- 100% das operações com due diligence em direitos humanos 
- Promoção da diversidade, proporcionando um ambiente de trabalho inclusivo 
 
Nosso sistema de gestão de saúde do trabalho foi implementado e objetiva proteger a saúde 
de nossos colaboradores, por meio de medidas voltadas à promoção, prevenção e 
preservação do bem-estar físico, mental e social, visando à qualidade de vida e à 
produtividade. Atualmente, nossos mais de 38 mil empregados estão cobertos por nosso 
sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Além disso, nossos prestadores de 
serviços também usufruem integralmente desse sistema quando se encontram nas 
instalações da empresa e são, inclusive, auditados pelo Programa de Avaliação da Gestão de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (PAG-SMS). 
 
Temos por meta operar dentro dos melhores padrões de segurança mundial. Uma de nossas 
métricas de topo é a Taxa de Acidentados Registráveis por milhão de homens-hora (TAR). 
Em 2021, obtivemos uma TAR de 0,54, nosso melhor resultado histórico, 4% abaixo do 
realizado em 2020, quando tínhamos alcançado uma TAR de 0,56, abaixo do benchmark do 
peer group. O desempenho foi 23% inferior à meta para o ano (>0,7). O excelente resultado 
foi amparado nos programas para reforço da gestão de segurança e no Programa 
Compromisso com a Vida e uma possível consequência direta da implantação das diversas 
iniciativas de promoção da nossa cultura de segurança que se refletem em nossa ambição de 
zero fatalidade, definida em nosso Plano Estratégico. Em 2021, ocorreram três acidentes 
fatais, todos envolvendo empregados de empresas contratadas, na execução de contratos 
com a Petrobras. Em todos os três casos, as empresas contratadas envolvidas assumiram a 
gestão de todo o processo de custeio de funeral e apoio à família (financeiro e psicológico) e 
a Petrobras monitorou estes apoios para que tudo fosse efetuado adequadamente. 
 
Em janeiro de 2021, foi constituída a Comissão de Direitos Humanos da Petrobras, 
responsável por gerir a implementação e acompanhar a agenda de respeito aos direitos 
humanos, de forma a garantir a integração dessa agenda de maneira ampla e transversal no 
nosso negócio. A comissão é composta por 20 áreas de negócio, totalizando 40 membros, e 
se reúne mensalmente para acompanhar a implementação do Plano de Direitos Humanos e 
outras pautas relacionadas ao assunto. De forma a facilitar a execução e o acompanhamento 
das ações, a Comissão foi desdobrada em 3 subcomissões: (1) Subcomissão de Capacitação 
em Direitos Humanos, (2) Subcomissão de Diversidade e Inclusão e (3) Subcomissão de Due 
Diligence em Direitos Humanos. Ao longo de 2021, essas subcomissões se reuniram por 28 
vezes. Nos primeiros meses de 2021, as subcomissões se empenharam na elaboração do 
nosso plano de ação em Direitos Humanos. O plano foi aprovado em junho de 2021 e, desde 
então, encontra-se em fase de execução. São em média 70 ações, com prazo de realização 
até 2025. Em dezembro de 2021, 96% das ações planejadas para o ano já haviam sido 
implementadas. 
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Due Dilligence nos negócios e na cadeia de fornecedores 
 
Conforme estabelecido em nosso Guia de Conduta Ética para Fornecedores, estamos 
comprometidos com os mais altos padrões de integridade, responsabilidade social e 
ambiental e com a conduta ética. Nossos fornecedores devem prover condições de trabalho 
seguras, tratar seus trabalhadores com dignidade e respeito, agir de forma íntegra e ética, e 
estarem em total conformidade com as regulamentações e leis aplicáveis. Baseado nesse 
guia e nos padrões com as orientações para fiscalização de contratos de bens e serviços, 
verificamos a conformidade da execução das cláusulas contratuais quanto aos aspectos 
relacionados à segurança, ao meio ambiente e à saúde, bem como à responsabilidade social. 
Além disso, monitoramos a conformidade dos fornecedores por meio do sistema de gestão 
de desempenho, conforme reforçado em nosso Guia da Qualidade para Fornecedores 
(https://canalfornecedor.petrobras.com.br). Antes de assinar um contrato conosco, todo 
fornecedor deve preencher e assinar a Declaração de Atendimento ao Código de Conduta 
Ética, ao Guia de Conduta Ética para Fornecedores, ao Guia da Qualidade para Fornecedores e 
à Política de Responsabilidade Social. 
 
Com o objetivo de coibir qualquer prática de trabalho degradante na nossa cadeia de 
fornecedores, nossa minuta contratual padrão para serviços possui cláusula demandando 
garantia do cumprimento dos preceitos trabalhistas previstos na legislação brasileira em 
vigor. O descumprimento desta cláusula nos dá o direito de rescindir o contrato com o 
fornecedor. Além disso, também há cláusula sobre proibição de utilizar, em todas as 
atividades relacionadas à execução do contrato, mão de obra infantil ou análoga à de 
escravo. Essa cláusula demanda que o fornecedor estenda esta proibição a seus 
fornecedores de insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa ou rescisão do 
contrato, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis. Em 2021, foram celebrados 
compromissos com 9.751 fornecedores, sendo que em todos constaram cláusulas de 
abstenção de trabalho infantil e análogo ao escravo. 
 
Avaliamos, ainda, os riscos de segurança, meio ambiente e saúde (SMS) nos contratos de 
prestação de serviços e nos contratos de fornecimento de bens com serviços associados. A 
análise considera os riscos de segurança e saúde para os trabalhadores e para as 
comunidades vizinhas e os riscos ao meio ambiente do serviço contratado, bem como as 
características dos locais onde o serviço será realizado. A avaliação resulta na categorização 
dos contratos em dois grupos, cada qual com requisitos contratuais específicos. Esses 
requisitos são acompanhados ao longo da execução do contrato. Os contratos mais críticos 
demandam aplicação de Lista de Verificação (LV) presencial e as não conformidades 
eventualmente observadas são base para plano de ação da contratada. 
 
Para contratos considerados de maior risco para violação de direitos humanos, existe uma 
cláusula declaratória de responsabilidade social, que estabelece compromissos de 
responsabilidade social e direitos humanos para esses fornecedores. Com o objetivo de 
avaliar se essas exigências foram cumpridas pelas empresas contratadas, em 2021, foram 
realizadas 17 avaliações de responsabilidade social junto a prestadores de serviço por meio 
de lista de verificação (LV), as quais avaliaram se todos os requisitos contratuais de 
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responsabilidade social foram cumpridos. Dentre os contratos submetidos à avaliação por 
lista de verificação, não foi identificada nenhuma violação contratual. 
 
A fim de dar cumprimento aos artigos 83 e 84, da Lei 13.303/16, é analisada a necessidade de 
abertura de Comissão para Análise e Aplicação de Sanções (CAASE), para casos de 
descumprimento contratual, tais como: não conformidades trabalhistas, previdenciárias ou 
de SMS (com ou sem acidente fatal), abandono de contrato, desistência imotivada de 
processo licitatório, descumprimento do Guia de Conduta Ética para Fornecedores, dentre 
outras condutas consideradas graves. 
 
Ao longo do ano de 2021, conduzimos 69 processos sancionatórios por meio de CAASE, 
estando vigentes 118 sanções aplicadas a fornecedores. Também nesse período, 54 
empresas foram incluídas na lista de empresas impedidas de contratar, em razão de termos 
aplicado sanção administrativa. Nenhuma empresa entrou na lista de empresas impedidas de 
contratar por questões ambientais em 2021. Em termos de impactos negativos em práticas 
trabalhistas, seis empresas foram sancionadas em 2021 por ocorrências consideradas de alta 
gravidade. 
 
Além das obrigações legais do processo de licenciamento ambiental, definimos uma 
sistemática interna de avaliação de riscos sociais e ambientais, além de outros aspectos, 
durante a passagem de fase dos projetos de investimentos. A Sistemática exige a 
apresentação de informações mínimas do projeto, as quais devem constar no Relatório de 
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) da fase. Dentre os documentos que 
compõem o Relatório de EVTE dos projetos de investimentos superiores a US$ 100 milhões, 
o projeto deve apresentar o Relatório de Responsabilidade Social e o Relatório de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde (SMS). O relatório de Responsabilidade Social é composto pelas 
informações sobre o projeto, a caracterização do contexto social e pela matriz dos riscos 
sociais identificados. O Relatório de SMS apresenta, além de outras informações, a descrição 
do atendimento dos requisitos de SMS aplicáveis e os riscos de SMS do projeto. 
 
Durante a passagem de fase, os projetos são submetidos a um grupo técnico, composto por 
revisores externos ao projeto, que avalia a aderência do projeto aos padrões corporativos e à 
legislação, incluindo o atendimento aos requisitos mínimos de Responsabilidade Social e de 
SMS, bem como indica aos decisores os pontos mais relevantes e riscos do projeto, sejam 
eles positivos ou negativos.  
 
A análise de responsabilidade social dos projetos de investimento dá origem a 
recomendações que incluem a revisão dos planos de resposta a emergência, o 
monitoramento de ocorrências e queixas comunitárias, as ações de divulgação de projetos e 
atividades operacionais e a inclusão de cláusulas de responsabilidade social em contratos de 
prestação de serviços. 
 
Mecanismos de queixas 
 
Para o recebimento de reclamações e denúncias relacionadas ao tema de direitos humanos, 
disponibilizamos nossos canais de atendimento, por meio dos quais recebemos, tratamos e 
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reportamos, com independência, isenção e confidencialidade, as manifestações 
apresentadas por todos os públicos de interesse.  
 
O nosso Canal de Denúncia está preparado para receber ocorrências relacionadas a 
fornecedores, como aquelas relacionadas a violações ao exercício da liberdade de associação 
e da negociação coletiva, entre outras questões de práticas trabalhistas e direitos humanos. 
A denúncia pode ser realizada por meio do link 
https://www.contatoseguro.com.br/petrobras ou por telefone, ligando gratuitamente para 
0800 601 6925. As demandas são investigadas e, conforme os resultados da apuração das 
investigações, nossa área de Suprimentos é alertada para mitigar riscos em novas 
contratações. Se houver descumprimento de cláusulas contratuais, o gerente do contrato 
adota as medidas cabíveis.  
 
Os canais disponibilizados pela Ouvidoria-Geral também estão disponíveis aos nossos 
públicos de interesse para registro de manifestações sobre trabalho forçado ou degradante, 
sendo elas adequadamente tratadas e, eventualmente, fornecendo subsídios para a 
prevenção de novos casos. Em 2021, não houve denúncias de trabalho em condições 
análogas à escravidão. 
 
Nossos canais não substituem o papel dos gestores imediatos no tratamento direto das 
demandas, bem como o acesso direto às áreas de Recursos Humanos, Ouvidoria-Geral, 
Governança e Conformidade ou Jurídica. Da mesma forma, não substituem o papel legítimo 
dos sindicatos na abordagem de disputas trabalhistas, nem impedem o acesso a mecanismos 
judiciais ou outros mecanismos de queixas não judiciais. Também não impomos quaisquer 
restrições de acesso a autoridades competentes para a investigação de violações de direitos 
humanos, exceto para preservar o anonimato de denunciantes. Incluímos alternativas como 
telefone, carta e atendimento presencial para garantir acesso a todos os nossos públicos, 
incluindo grupos marginalizados. 
 
Alegações 
 
No que tange a processos judiciais relacionados a assédio moral, verifica-se a propositura de 
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a Petrobras 
(Proc. 1000420-31.2020.5.02.0252, 2ª Vara do Trabalho de Cubatão/SP). O MPT alega que, 
durante a greve da categoria petroleira deflagrada em fevereiro/2020, teríamos mantido um 
grupo de empregados trabalhando em situação análoga à de escravo, mantendo-os nos seus 
postos de trabalho por até 132 horas seguidas, nas dependências da Refinaria Presidente 
Bernardes de Cubatão (RPBC). Afirma que a companhia deveria ter providenciado a rendição 
dos trabalhadores e que estes foram forçados a permanecer trabalhando até o final do 
movimento grevista. Postula indenização de R$ 100 milhões por danos morais coletivos, 
além de uma indenização de R$ 100 mil para cada um dos 73 trabalhadores que alega ter sido 
prejudicado, além da imposição da obrigação de que tais atos não se repitam em futuros 
movimentos grevistas. 
 
Esclarecemos que a situação foi causada pelo Sindicato da categoria, que desobedeceu 
reiteradas decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho, que impôs inclusive multas à 
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entidade por descumprimento da decisão (o TST determinou a manutenção de 90% dos 
empregados em serviço, revezando-se em regimes de turnos ininterruptos de revezamento). 
A companhia afirma que os empregados se mantiveram em seus postos de trabalho porque 
estavam cientes das suas responsabilidades e da impossibilidade de esvaziamento da 
refinaria, sob pena de grave risco à segurança das pessoas, meio ambiente, comunidade de 
entorno e instalações. Ainda, que não havia qualquer impedimento ou barreira para que os 
empregados deixassem as dependências da refinaria. 
 
Ademais, foi demonstrado que os empregados alternavam jornadas de trabalho e períodos 
de repouso, em condições adequadas, e foram devidamente remunerados pela jornada de 
trabalho extraordinária realizada, inexistindo condição análoga à de escravo, alegação que 
repudiamos veementemente. A sentença julgou improcedente o pedido do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), acolhendo a defesa da companhia e reconhecendo que não houve 
qualquer responsabilidade da companhia pela permanência dos trabalhadores em seus locais 
de trabalho no período discutido no processo. O MPT recorreu e o recurso, tendo a 12ª Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negado provimento ao recurso, mantendo 
integralmente a decisão favorável à Petrobras. O processo ainda não transitou em julgado. 
 
Treinamento 
 
Além de apoiar iniciativas externas, divulgamos regularmente para os nossos públicos ações, 
campanhas e capacitações em temas relacionados aos direitos humanos, abordando 
questões como gênero, raça, direitos da criança e do adolescente, entre outros. Em 2021, 
iniciamos o Plano de Capacitação em Direitos Humanos (DH), que tem por propósito 
consolidar as iniciativas de capacitação e sensibilização nessa temática, garantindo 
amplitude e alcance das ações da empresa, além de promover uma cultura de respeito aos 
direitos humanos, em alinhamento com as nossas diretrizes para esse tema. 
 
Em 2021, tivemos 3.384 empregados com 6.768 horas de treinamentos relacionados ao tema 
direitos humanos, o que representa 8,74% do efetivo. Iniciamos também a construção de um 
EAD Básico em direitos humanos, com perspectiva de entrega no primeiro semestre de 2022. 
O EAD traz temas como “Due Dilligence em DH”, “Gestão de Pessoas e DH” e “Comunidades e 
DH”, entre outros. Nossa meta é que até 2025, 100% dos nossos empregados tenham sido 
treinados no EAD Básico de DH. 
 
Com enfoque na liderança, foi construído o EAD “Desafios para Lideranças”, que aborda 
temas de DH, e foram também disponibilizadas capacitações específicas sobre diversidade e 
palestras sobre violência no trabalho. Em 2021, esse treinamento foi realizado por 98% dos 
nossos líderes. No panorama 2022-23, estão previstas capacitações em DH para públicos 
específicos, como profissionais de saúde, profissionais do jurídico, profissionais de 
suprimentos, empregados em curso de formação, capacitação em Libras, dentre outras. 
 
Em 15 de dezembro, realizamos evento com a participação de cerca de 90 empregados com o 
objetivo de debater o cenário de due diligence em direitos humanos e apresentar o status de 
implementação dessa temática na companhia, os principais desafios, avanços e as 
perspectivas para 2022. 
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Dentro da programação dos Encontros com Fornecedores, promovidos de forma regular pela 
nossa área de Suprimentos, realizamos a palestra “Agenda dos Direitos Humanos para 
Fornecedores”, em 12/01/2022. O público-alvo deste encontro foi composto por 
fornecedores cadastrados, fornecedores com contratos ativos e público em geral. 
Participaram do evento cerca de 384 empresas. 
 
Em julho de 2021, passamos a integrar o GT de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de 
Petróleo (IBP). O GT é formado por cerca de 15 empresas da cadeia de óleo e gás associadas 
à instituição e foi criado com o objetivo de promover um alinhamento das melhores práticas 
em direitos humanos no setor e de expandir uma cultura de proteção, respeito e reparação 
com base nos princípios orientadores da ONU. Em conjunto com a Equinor e o IBP, fomos 
responsáveis por estruturar o GT, cujas reuniões ocorrem mensalmente. 
 
Para mais informações, acesse: 
 
- Código de Conduta Ética  
 
- Guia de Conduta Ética para Fornecedores da Petrobras 
 
- Relatório de Sustentabilidade 2021 
 
- Diretrizes de Direitos Humanos 
 
- Política de Responsabilidade Social 
 
- Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde  
 
- Política de RH 
 
- Plano Estratégico 2022-2026  
 
 
Fernando Borges 
 
Presidente interino da Petrobras  
 
Esse posicionamento foi aprovado por nossa Diretoria Executiva em 23 de junho de 2022. 
 
 


