
ASSUNTO: 
   Protocolo Ouvidoria Geral Nº 03743/2020 
 
   DATA: 
   Mon, 15 Jun 2020 12:30:49 -0300 
 
   DE: 
   Ouvidoria Tratamento de Demandas 
<Ouvidoria_Tratamento_de_Demandas.PETROBRAS@petrobras.biz> 
 
   RESPONDER A: 
   atend48.ouvidoria@petrobras.com.br 
 
   PARA: 
   presidencia@ambep.org.br 
 
 Prezado(a) Senhor(a), 
 
 Em resposta à sua demanda, encaminhamos a posição obtida à área pertinente da companhia: 
 
 "_Prezado Sr,_ 
 
 _Em atenção ao registrado no Protocolo Ouvidoria–Geral nº 
__03743/2020__, a Petrobras faz os seguintes esclarecimentos. _ 
 
 _Primeiramente, cumpre-nos destacar que, em 29/04/2020, por meio de comunicado ao mercado, a 
Petrobras informou que o seu Conselho de Administração aprovou um novo modelo de gestão da 
Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), que passará a ser realizada por uma associação civil, sem 
fins lucrativos, mantendo-se a modalidade de 
autogestão._ 
 
 _O modelo aprovado tem por finalidade criar uma associação civil, sem fins lucrativos e, por conseguinte, 
aprimorar e especializar os processos, dar maior importância e profissionalização da gestão em saúde, e 
perquirir o potencial para redução dos custos em comparação com as demais autogestões de grande porte 
existentes no mercado._ 
 
 _Com a aprovação da mudança do modelo, será estruturado um plano robusto e adequado para a sua 
transição e implementação, sendo que a participação de empregados da Companhia e dos beneficiários 
da AMS é pressuposto para a operação da associação civil que será constituída._ 
 
 _Não haverá qualquer impacto para os beneficiários, que poderão usar os serviços do plano 
normalmente. O que está sendo proposto é alterar o formato de autogestão por Recursos Humanos por 
uma entidade externa de autogestão por associação. Isso significa que buscaremos ter pessoas, 
processos e sistemas especializados em saúde suplementar. 
_ 
 
 _Nesse ponto, cumpre informar que a alteração no modelo de gestão não tem relação com a crise 
sanitária do Covid-19, sendo certo que o seu objetivo é dar maior segurança empresarial com tecnologia, 
governança e compliance, por meio de uma gestão profissional e com 
expertise em saúde suplementar, possibilitando a melhoria da qualidade dos serviços e do atendimento 
aos beneficiários, bem como a maior transparência na sua administração, eficiência de custos e 
segregação de riscos, conforme constante no comunicado ao mercado 
emitido em 29/04/2020. _ 
 
 _Outrossim, pertinente esclarecer que não haverá aumento de custo para os beneficiários, sendo certo 
que as contribuições mensais de grande e pequeno risco estão mantidas, conforme o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) vigente. _ 
 
 _Além disso, a Petrobras mantém a mesma coparticipação na AMS, sendo que não haverá qualquer 
impacto para os beneficiários, que poderão usar os serviços do plano normalmente._ 



 
 _Por fim, cumpre informar que os beneficiários da AMS podem esclarecer suas dúvidas ou encaminhar 
suas solicitações pelo __Portal AMS_ [1]_, WhatsApp (11) 96474-0011 ou pela Central de Relacionamento 
0800-287-2267._ 
 
 _Sendo esses os esclarecimentos sobre o tema”. _ 
 
 Atenciosamente," 
 
 Diante do exposto, o presente protocolo será encerrado no âmbito da 
Ouvidoria e nos colocamos à disposição para futuros contatos. 
 
 Atenciosamente, 
 
 OUVIDORIA-GERAL DA PETROBRAS 
 www.petrobras.com.br/pt/ouvidoria [2] 
 0800 282 8280 
 


