
AO SINDICATO DOS PETROLEIROS DA BAHIA – SINDIPETRO/BA 

Ref: Nota de esclarecimento 

 

GREAT OIL, vem através de seu representante legal infra-assinado, prestar os devidos 

esclarecimentos, em face da matéria publicada pelo Sindicato dos Petroleiros da Bahia 

(Sindipetro BA) no dia 02/09/2021, intitulado “O luxo e a “crise”: as duas faces da Great Oil – 

Sindipetro BA”. 

Imprescindível deixar bem claro que a matéria publicada pelo jornal o Globo no dia 25/05/2021, 

tinha apenas como objetivo dar publicidade a abertura da primeira loja de venda de veículos 

seminovos da marca Porsche, no Rio de Janeiro. A referida, reporta um investimento na ordem 

de R$ 10.000.000,00 na abertura dessa loja. A matéria, embora não informasse os nomes dos 

investidores, terminou por ser usada de forma equivocada, levando a crer que o investimento 

foi feito com a utilização dos recursos da Great Oil, o que não condiz com a realidade.  

O Empreendimento citado, como dito anteriormente, não tem relacionamento direto com a 
Great Oil e, portanto, não teve investimento associado ao grupo. Os investimentos injetados 
nesse empreendimento ocorreram ao longo de 3 anos, cabendo a participação do Sr. Rubens 
Botteri sem ocorrência de investimentos expressivos (frise-se), de sua parte e que não 
interferiram e tão pouco interferem na gestão da Great Oil, com total e absoluta obediência ao 
princípio da entidade. 
 

Como cediço, a Great Oil enfrentando dificuldades financeiras ao longo dos últimos dois anos, 

motivada por alguns fatores sobre os quais ela não teve responsabilidade direta, mas que 

acabaram acarretando um desequilíbrio financeiro, provocando um desencaixe no seu fluxo de 

pagamentos, culminando, sobremaneira, no cumprimento de suas obrigações laborais, dentro 

do prazo regulamentar. 

Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) decretou que o surto do 

coronavírus (“COVID-19”), configura uma pandemia em escala global. No Brasil, os governos 

federais, estaduais e municipais implementaram medidas de isolamento social e restrições ao 

funcionamento de atividades não essenciais como forma de retardar a progressão do vírus. Tais 

restrições impactaram significativamente diversos setores da economia e não diferente o setor 

de exploração de petróleo e gás e de sal que tiveram suas atividades paralisadas ou com início 

de operação postergado. 

Enquanto um grande número significativo de empregos foram ceifados durante o período mais 

grave da pandemia a Great procurou preservar o contrato laboral de seus colaboradores 

adotando uma série de medidas para enfrentar esse cenário absolutamente disruptivo que visou 

mitigar os impactos gerados pelo COVID-19 em suas operações, incluindo: i) a criação de um 

Comitê de Gestão de Crise que vem se reunindo periodicamente para implementar medidas que 

contribuam para mitigar riscos para colaboradores, familiares e clientes, criar um Plano de 

Contingências da Sociedade e garantir a manutenção e continuidade das operações; ii) adoção 

de medidas de prevenção de caixa, visando a preservação de recursos para manutenção das 

operações enquanto durar a crise; e iii) adoção preventiva de trabalho à distância (regime de 

home office) para parte dos colaboradores em trabalhos administrativos, disponibilizando a 

infraestrutura necessária para que os funcionários possam trabalhar de casa e interagir com 



outros colaboradores. Importante salientar que no semestre passado tivemos interrupções em 

contratos por mais de 3 meses. Tudo isso com um duplo objetivo: manter suas operações e o 

emprego de seus colaboradores. 

A Direção da Great Oil reitera todo seu compromisso com o bem-estar de seus colaboradores, 
reafirmando sua natureza empreendedora, através da liderança de sua direção na trajetória de 
16 anos de atividade no Brasil, com reconhecido crescimento, repercutindo na geração de 
empregos e negócios, com foco nos valores de integridade, inovação e pessoas. 
 
Reiteramos nosso compromisso com a manutenção de emprego, com a segurança de nossos 
colaboradores, em sua maioria com mais de 5 anos de vínculo de trabalho com a Great. 
 
Pala ilustrar, durante a crise experimentada pelo setor de óleo e Gás em 2015 a empresa 
conseguiu manter e até aumentar seus investimentos, gerando, por consequência, mais 
empregos indo, dessa forma, na contramão do setor que era plenamente demissionário.  
 
A Great conta hoje com mais de 344 colaboradores devidamente registrados no seu quadro 

funcional pagando salários e benefícios compatíveis com mercado. Oferece um plano de saúde 

médico e dental para atender não apenas os seus profissionais, mas extensivo aos seus 

dependentes, assistindo um contingente de mais de 1.110 vidas.   

Investimentos continuam sendo feitos pela Great Oil, que possibilitará, em breve espaço de 

tempo, um equilíbrio do seu fluxo de caixa. Para tanto e de forma concreta a Great Energy 

(empresa de exploração e produção de petróleo e gás natural), está para iniciar o teste de 

formação que nos indicará o potencial de nossa descoberta na Bahia. 

Great Oil Brasil, por sua vez, iniciará neste mês, os serviços com duas novas sondas, o que 

reforçará a estabilidade de nosso fluxo de caixa. 

Por fim, a Great Oil gostaria de reforçar o compromisso em garantir a segurança, qualidade e 

bem-estar de seus colaboradores, em nossas operações com os clientes, com nossos 

fornecedores e na relação frutífera e de extrema cordialidade mantida com este Sindicato ao 

longo dos 16 anos de sua existência.  

 

 

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2021. 
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