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Terceirização, Riscos e Acidentes Industriais Ampliados na Refinaria 
Landulpho Alves (RLAM) – Petrobras (2000 – 2010) 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objeto os acidentes industriais ampliados do período 
2000 a 2010, ocorridos na Refinaria Landulpho Alves – RLAM, da Petrobras, 
localizada em São Francisco do Conde – Bahia. Desta forma, buscou-se 
investigar o impacto que a terceirização, sobretudo aquela que ocorre no setor 
de manutenção e segurança industrial, possui na ocorrência de acidentes 
industriais ampliados nesta refinaria. Para operacionalizar este estudo, fez-se 
uso de um Estudo de Caso, somado a utilização de documentos públicos da 
Empresa (como os Balanços Social e Ambiental e Relatórios de 
Sustentabilidade) e documentos privados (como notícias de jornais e boletins 
sindicais), além de entrevista semi-estruturadas com uso de roteiro com 
trabalhadores efetivos, terceirizados, participantes da CIPA e representantes 
sindicais. A interpretação e análise dos materiais coletados ocorreu à luz da 
análise de conteúdo. Como resultado, observou-se que a inserção da 
terceirização no setor de manutenção da RLAM, tem apontado para o 
estabelecimento de uma lógica de baixo custo no tratamento de problemas de 
funcionamento e defeitos dos equipamentos e máquinas envolvidos no 
processo de refino. Tal contexto tem gerado a amplificação dos riscos 
industriais, ocupacionais e ambientais aos trabalhadores da Refinaria e ao 
ambiente do entorno. Resulta-se então que o processo de terceirização 
instalado na Refinaria influi na gestão da segurança industrial através da 
desconstrução dos regimes de manutenção industrial baseados na prevenção 
e predição dos acidentes. Este movimento somado à virtualidade da efetividade 
dos instrumentos e ações em Segurança, Meio Ambiente e Saúde, tem 
resultado na intensificação dos acidentes industriais ampliados na Refinaria 
Landulpho Alves, no período estudado. 
 
 
Palavras-Chave: Acidentes Industriais Ampliados, Riscos, Terceirização, 
Refinaria Landulpho Alves, Petrobras. 



 

 

Outsourcing, Risks and Amplified Industrial Accidents at  Refinaria 
Landulpho Alves (RLAM) – Petrobras (2000 – 2010) 

 
 

ABSTRACT 
 
This work has as object the amplified industrial accidents for the period 2000 to 
2010, occurred in Refinaria Landulpho Alves - RLAM, Petrobras, located in São 
Francisco do Conde - Bahia. Thus, we sought to investigate the impact that 
outsourcing, particularly that which occurs in the industrial maintenance and 
security sector, on the occurrence of amplified industrial accidents in this 
refinery. To operationalize this study, we made use of a Case Study, plus the 
use of public documents of the Petrobras (as the Balanços Social e Ambiental e 
Relatórios and Sustentabilidade), private documents (such as newspaper 
reports and union newsletters) and semi-structured interview using script with 
petroleiros, outsourced workers, CIPA’s participants and union representatives. 
The interpretation and analysis of the collected materials occurred in light of the 
content analysis. As a result, it was observed that the insertion of outsourcing in 
the RLAM’s maintenance sector, has pointed to the establishment of a logical 
low cost treatment from malfunctions and defects in equipment and machinery 
involved in the refining process. This context has generated an amplification of 
industrial, environmental and occupational risks for the refinery’s workers and 
environmental neighborhood. It follows then that the outsourcing process 
installed at the Refinery influences the management of industrial safety through 
the deconstruction of industrial maintenance schemes based on prediction and 
prevention of accidents. This movement coupled with the virtuality of the 
effectiveness of instruments and actions in Safety, Environment and Health, has 
resulted in intensification of amplified industrial accidents in Refinaria Landulpho 
Alves during the study period. 
 
 
Keywords: Amplified Industrial Accident, Risks, Outsourcing, Refinaria 
Landulpho Alves, Petrobras.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.0 A QUESTÃO DOS ACIDENTES INDUSTRIAIS AMPLIADOS: OU SOBRE O 

DESCONHECIMENTO, O PERIGO E A AMEAÇA 

 

 

 estudo que por hora encontra-se em mãos insere-se nas 

intersecções das discussões sobre trabalho, meio ambiente, saúde e 

segurança, algo ainda deveras incipiente na Sociologia mais geral, e 

pouco explorada na Sociologia do Trabalho.  

Ele busca entender como a terceirização, entendida como a principal 

estratégia para ganho de “competitividade” e como forma “moderna” de gestão 

e organização da força de trabalho, tem impactado nos ambientes laborais das 

indústrias brasileiras, especialmente na indústria de petróleo e gás – 

reconhecida pelo seu caráter de alto risco, maximizando, amplificando e 

estendendo riscos (industriais, ocupacionais e ambientais), sobretudo em forma 

de acidentes industriais ampliados. 

Para tanto, tomamos como cenário empírico o estudo da Petrobras na 

Bahia, objetivando, sobretudo seu setor de refino, ao abordar a relação entre 

terceirização, acidentes e segurança na Refinaria Landulpho Alves – RLAM. 

Escolhe-se a Petrobras porque ela foi, durante muito tempo, a única empresa a 

desenvolver no país as operações de extração, produção e refino de petróleo e 

gás – o que a tornou a maior empresa do setor no país.  

Ademais, a escolha se deve também pelo estrondoso crescimento da 

empresa no último decênio (2000 – 2010), o qual se deveu às “novas 

estratégias competitivas”, consubstanciadas sobretudo no caráter de gestão e 

organização de sua força de trabalho (terceirização), que apesar do sucesso 

em termos econômico-financeiros, não conseguiu lograr os mesmo índices no 

que tange à qualidade das relações de trabalho, impactos ambientais e bem-

estar da saúde de seus trabalhadores e áreas do entorno. 

Isso pode ser visualizado nos recorrentes casos de vazamentos, explosões, 

emissões e afins protagonizados pela empresa ao longo de sua história, ou 

O 
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seja, nos riscos e acidentes perpetrados pela Petrobras. São exemplos 

representativos desses casos o vazamento de petróleo na baía de Guanabara 

(RJ) e em Araucária (PR), em 2000 e o acidente com a plataforma P-36, em 

2001.  

 

1.1 A Trindade dos Acidentes Industriais Ampliados da Petrobras 

 

Terça-feira, dia 18 de janeiro de 2000, 9h45 da manhã, Rio de Janeiro. 

Um dia de férias para muitos brasileiros, contando com praias cheias diante do 

sol quente da capital carioca. Enquanto muitas famílias se divertiam a beira-

mar, não tão distante dali, por volta de quarenta e seis quilômetros, vazava de 

um duto da Refinaria Duque de Caxias – REDUC, em Duque de Caxias, 1,3 

milhões de litros de óleo na Baía de Guanabara, que logo veio a se espalhar 

pela baía, gerando uma gigantesca macha de óleo – entre três e cinco 

quilômetros de extensão – que podia ser vista de Niterói ou do Rio.  

O óleo vazou durante quatro horas e meia. Como o óleo possui uma 

densidade maior que a água, em questão de pouco tempo ele estava a se 

depositar no fundo da Baía. Não houveram vítimas dentre os trabalhadores, 

mas diversos pescadores tiveram o seu trabalho interrompido, para não falar 

das diversas espécies marinhas que vieram a morrer em poucos dias, devido à 

toxidade do óleo cru em seu ecossistema. Isso para não falar dos quilômetros 

de praias interditadas ao longo da baía (CLEMENTE, 2000; FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2000b PETROBRAS, 2000). 

O acidente foi uma surpresa para a Empresa. Nunca antes algo desta 

magnitude havia acontecido com a Petrobras. Como a maior empresa 

brasileira, símbolo da nação e com excelência na exploração de petróleo, 

poderia cometer um sinistro deste tipo? 

Para reduzir os danos cometidos, a Empresa disponibilizou 2.398 

pessoas, 152 embarcações e 35 km de barreiras de contenção e toneladas de 

material absorvente de óleo. Foram limpas das praias e da baía cerca de 1.292 

toneladas de óleo e 6.841 de detritos. Os pescadores, impossibilitados de 

exercer sua atividade, receberam uma indenização da Empresa na casa dos 

R$ 1.755.900,00, distribuído entre cerca de 4 mil pescadores (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2000a; PETROBRAS, 2000).  
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Após severa investigação, a Companhia encontrou os responsáveis: 

“fenômenos da natureza” – alterações no solo, devido à maré, teriam levado ao 

rompimento do duto – em conjunto com uma “lentidão no trabalho de 

monitoramento do duto” por três funcionários. Posteriormente, a Comissão de 

Investigação do acidente concluiu que os três funcionários eram culpados pelo 

acidente, devido ao fato de que este tomou as proporções que teve por causa 

de uma falha operacional que poderia ter sido resolvida em meia hora, segundo 

a Empresa.  

Diante do ocorrido, o Governo Federal e Estadual do Rio de Janeiro 

geraram multas no valor de R$ 51 milhões para a Estatal, das quais foram 

pagas, com descontos, R$ 35,7 milhões (FOLHA DE SÃO PAULO, 2000b; 

2000c). 

Muito foi especulado, outro tanto investigado, outros foram culpados, 

mas o veredicto não foi final. E enquanto a Companhia elaborava revisões em 

suas diretrizes e procedimentos de segurança, a imagem da Empresa é 

novamente abalada com outro acidente grave. Cerca de quatro meses após o 

acidente no Rio, em Araucária, no Paraná. 

16 de junho de 2000. Durante duas horas, cerca de quatro milhões de 

litros de óleo cru vazaram (quase três vezes mais do que o vazado no Rio de 

Janeiro) da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, causando o “maior 

acidente ambiental envolvendo a Petrobras nos últimos 26 anos”, apesar da 

refinaria ter recebido, pouco tempo antes do acidente, as ISOs 9002 e 140011. 

A maior parte do óleo percorreu cerca de 2.800 metros de trajeto dentro da 

Refinaria, antes de chegar aos rios Birigui e Iguaçu.  

Foi gerada uma mancha de quinze quilômetros de extensão, trazendo 

ameaça a dez mil moradores ribeirinhos. Foram destacados quatrocentos 

trabalhadores para conter o óleo, quatro boias ao largo do Iguaçu foram 

dispostas. O vazamento só foi percebido numa segunda checagem do 

operador, quando notou-se que a junta de expansão, localizada no final do 

duto, havia rompido.  

                                                 
1
 As ISOs são normas internacionais que instituem padrões para a forma de se produzir e 

oferecer serviço, instituindo boas práticas nessas atividades e auxiliando a Indústria a ser mais 
eficiente e efetiva. A ISO 9000, 9001 e 9002 dizem respeito a produção; a ISO 14001 às 
formas de produção sustentável e ambientalmente corretas. 



23 

 

O acidente tomou tamanha proporção que ameaçou a captação de água 

do Estado. Novamente a empresa fora multada em R$ 50 milhões, mas com 

novos descontos, a multa fora para R$ 40 milhões (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2000c; OLIVEIRA, W., 2000; PETROBRAS, 2000). 

Após dois grandes acidentes graves e de grande magnitude, ficava 

nítido para a sociedade, e para a própria Companhia, que havia algo errado em 

suas atividades. Até então, poucos episódios de tal proporção haviam atingindo 

a Petrobras, sobretudo depois da busca por padronização e certificação 

internacional – vias as ISOs, que ela vinha galgando com todo o processo de 

internacionalização, reestruturação e competitividade. 

A resposta da Empresa não tardou, e em seu Balanço Social lançado ao 

final do ano de 2000, ela se pronuncia a respeito, relatando que os acidentes 

tiveram, como resultado 

 
[...] mobilizar toda a Empresa em busca de um novo padrão de 
excelência. Mostrou que, apesar do histórico de cuidado da 
Companhia nas áreas de segurança e meio ambiente, era preciso 
reformular toda a política de gestão nessa área, revisar planos de 
contingência, criar novos instrumentos de prevenção, reequipar 
unidades e sistemas de forma a transformá-la numa empresa-padrão 
em excelência ambiental. (PETROBRAS, 2000, p. 7) 

 
Para responder as demandas e cobranças que eram feitas à Empresa, a 

Petrobras investiu cerca de R$ 1 bilhão na automação de dutos e deu vida ao 

programa Pégaso - Programa de Excelência em Gestão Ambiental e 

Segurança Operacional, que consumiu R$ 1,8 bilhões no período de 2000-

2003, do qual, deste valor, 163 milhões foram destinados à Segurança; 651 

milhões ao Meio Ambiente.  

O investimento, de um modo geral, teve como destino: modernização e 

supervisão automatizada de dutos, Centros de Defesa Ambiental2 e planos de 

contingência, tratamento de efluentes, redução de resíduos, novas tecnologias, 

confiabilidade de equipamentos, sistemas de gestão, capacitação, treinamento, 

dentre outros. Tal busca por excelência levou a que todas as unidades da 

empresa, em 2001, possuíssem o BS 8800/OHSAS 18001 (segurança e 

saúde) e ISO 14001 (Meio Ambiente) (PETROBRAS, 2000; 2001; 2002). 

                                                 
2
 Do qual a Bahia conta com um centro deste tipo, localizado em Madre de Deus 

(PETROBRAS, 2001). 
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No ano seguinte houve o acidente com a plataforma P-36, considerado 

um dos maiores da história da Companhia. A P-36, no dia 15 de março de 

2001, às 0h22, foi impactada com uma explosão em uma de suas colunas de 

sustentação, levando ao adernamento da plataforma. Estavam embarcados 

175 petroleiros no dia da explosão. A plataforma ainda continuou adernada por 

cerca de onze dias, nos quais transcorreram tentativas de salvamento dos 

petroleiros presentes na P-36. Contudo, no décimo primeiro dia, o sistema de 

sustentação deixa de suportar o desnível da plataforma e a mesma afunda, 

levando consigo a vida de 11 petroleiros que haviam ficado presos em seu 

interior.  

Transcorrido um mês do acidente, a ANP/Marinha, o CREA-RJ e CPI da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro divulgaram relatórios e pareces sobre 

o acidente. Todos os relatórios responsabilizaram a Petrobras pelo acidente, 

alegando “erro de gestão” e recomendaram o fim da política de terceirização da 

empresa. Foram apontadas falhas no projeto e na operação da plataforma, 

além de haver conivência das empresas certificadoras que liberaram a P-36 

para funcionamento em condições inapropriadas.  

Houve também, segundo os relatórios, responsabilização da estatal por 

esta ter antecipado a operação da plataforma sem que esta estivesse 

devidamente pronta para o funcionamento. Ademais, a Empresa foi também 

acusada de negligência no treinamento de emergência dos funcionários. Em 

março do ano seguinte a Companhia ainda não havia pagado as indenizações 

às famílias das vítimas (TRAGÉDIA DA P-36..., 2002). 

O que esses acidentes têm em comum? Acusações de erro dos 

trabalhadores, por parte da empresa, prevalência da produtividade em relação 

à segurança e a política de terceirização da empresa. No caso ainda dos dois 

primeiros exemplos, temos em foco a periculosidade que as refinaria 

representam aos trabalhadores, ao meio ambiente e à população de seu 

entorno. 

Desta forma, os acidentes na Petrobras se caracterizaram, ao longo de 

sua história, por vazamentos, incêndios e explosões que tem vitimado 

trabalhadores, a população do entorno e os ecossistemas das áreas que se 

localizam as suas atividades. 
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1.2 OS ACIDENTES AMPLIADOS 

 

Todos os três casos narrados alhures se constituem como acidentes 

industriais ampliados. Podemos compreender acidentes ampliados – outra 

denominação do mesmo fenômeno – como eventos de magnitude como 

vazamentos, explosões e incêndios, envolvendo emissões de substâncias 

químicas e tóxicas (como o caso do petróleo, nafta, benzeno) que trazem 

danos ambientais e podem vitimar os trabalhadores envolvidos, bem como 

trazer danos e impactos às populações circunvizinhas e aos ecossistemas 

locais, se espraiando no espaço e tempo (FREITAS et al., 2000). 

Esses acidentes são comuns em instalações industriais, sobretudo as 

classificadas como alto risco (Petróleo, química, petroquímica, siderúrgica etc.) 

(FREITAS et al., 1995).  

Faz-se necessário também que o acidente industrial ampliado3, seja 

entendido, apesar da denominação, não como sinistros de grandes proporções, 

devastadores e exterminadores da humanidade, como normalmente a nossa 

consciência nos remete ao visualizarmos o termo, ou seja, como “maiores”, 

pois o que está em questão aqui não é necessariamente o grau de calamidade 

do evento, nem a determinação de um desastre, mas sim o caráter ampliado 

do acidente em relação ao tempo, espaço e vítimas atingidas. 

No caso do setor de petróleo e gás, esse tipo de acidente é muito 

comum, devido à natureza de sua produção. Seja em uma plataforma, onde se 

explora, prospecta e produz petróleo bruto e gás natural, seja em uma refinaria, 

onde se refina o petróleo em diversos outros subprodutos (parafina, gasolina, 

diesel etc.), há sempre o risco de vazamento, incêndio e explosão, primeiro 

devido à inflamabilidade destes produtos, segundo devido ao próprio caráter do 

processo produtivo, que envolve altas temperaturas, pressão, gases, dentre 

outros. 

No que diz respeito à Refinaria Landulpho Alves – RLAM, localizada no 

munícipio de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, o panorama não 

poderia ser diferente. 

                                                 
3
 Vale salientar, ademais, que a denominação “acidentes ampliados” não objetiva de forma 

alguma criar um hierarquia baseada na fatalidade e/ou caráter destrutivo em relação ao 
acidente de trabalho, que poderia ser considerado “menor”, porém que vitima muito mais 
trabalhadores que o outro (FREITAS et. al., 1998). 
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Sendo a refinaria do Sistema Petrobras mais antiga em funcionamento – 

com sessenta e três anos completos de atividade em 2013, a RLAM possui em 

suas instalações, a maior unidade de craqueamento catalítico (fracionamento 

do petróleo através de catalisadores, a U-39) de resíduos da América Latina, 

uma fábrica de asfalto (a U-21), parque de armazenamento para petróleo e 

derivados, estações de carregamento rodoviário, estação medidora de 

produtos acabados, uma central termelétrica, uma estação de tratamento de 

efluentes industriais e um sistema de tratamento de águas (MUNIZ, 2013). 

Some-se a isso que apesar de tamanhas transformações, propiciadas 

pelas sucessivas ampliações e instalações de novas unidades, uma refinaria 

deste porte congrega em si uma instalação híbrida, onde equipamentos novos 

interagem com equipamentos velhos, o que potencializa a incidência de risco e 

a capacidade de ocorrência de acidentes.  

Sendo assim, é uma realidade constante em uma refinaria é a 

ocorrência de acidentes. No caso da RLAM, como veremos, este é um 

fenômeno que chama a atenção, haja vista que os principais acidentes 

ocorridos no ano de 2000 têm ligação direta com a depreciação e falta de 

manutenção das instalações e equipamentos, o que também nos permite 

associar as formas como a Empresa estava sendo gestada à época. 

Não obstante, além do apontado, outros elementos se fazem decisivos 

na conformação de um contexto de acidente, assim como na fermentação dele. 

Além da presença de riscos inerentes ao processo (sejam eles ambientais, 

ocupacionais ou industriais), outro fator decisivo é a política de pessoal e a 

gestão e organização da força de trabalho que opera e mantém a refinaria em 

funcionamento.  

Essa política é a responsável pela ampliação e exposição destes riscos 

aos trabalhadores que exercem suas atividades na refinaria, tornando esses 

riscos mais concretos e presentes, causando uma vulnerabilidade nas defesas 

individuais e coletivas dos trabalhadores contra esses riscos (DEJOURS, 2012; 

DWYER, 2006; SILVA e FRANCO, 2007).  

Tal caráter pode ser mais bem visualizado nas políticas de terceirização 

implementadas nas unidades da Petrobras a partir do final dos anos 80, mas 

que se tornou diretriz e estratégia empresarial da Companhia 
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fundamentalmente a partir de meados da década de 90. Podemos visualizar 

essa relação, a título de Petrobras, no Gráfico 1, abaixo: 

 

 
FONTE: Elaborado a partir dos Balanços Social e Ambiental (2000-2008) e Relatórios 

de Sustentabilidade (2009 e 2010) 

 
A partir da análise do gráfico, podemos perceber que os pontos de maior 

intensificação da terceirização, mesmo que com a contratação de pessoal 

próprio em ascensão, correspondem aos picos de vazamento da Petrobras, 

notadamente, nos anos 2000, 2004 e 2010.  

Disto podemos inferir duas coisas: 1) uma política de reconstituição da 

força de trabalho pari passu a escalada da terceirização não significa redução 

dos acidentes; 2) os anos de maior registro de vazamento conferem com os 

anos onde há saltos na contratação de força de trabalho de terceiros na 

Empresa. Sendo assim, há uma nítida correlação entre a terceirização e a 

ocorrência de vazamentos no período analisado. 

Outro ponto importante também nesse cenário é a desconstrução de um 

estado de segurança no ambiente de trabalho, devido a essa política de 

terceirização. Para que as atividades executadas sejam desempenhadas sem 

riscos, prejuízos ou ocorrência de acidentes, se faz necessária a manutenção 

deste estado de segurança.  

Esse “estado” se mantem através da consecução tanto das normas e 

procedimentos institucionais do Estado e da empresa, como das estratégias 

reflexivas que os trabalhadores engendram na execução de suas atividades 

reais. Ou seja, apenas o trabalho executado de forma prescrita não é 
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(próprios e terceirizados) na Petrobras (2000-2010) 

Número de
vazamentos

Empregados

Terceirizados



28 

 

salvaguarda para os trabalhadores no que tange aos acidentes. Se faz 

necessário também, e em conjunto com os dispositivos institucionais, uma 

“cultura de estratégia coletiva” de enfrentamento dos riscos e combate aos 

acidentes (DEJOURS, 2012; LLORY, 1999). 

Esta “cultura e estratégia coletiva” só é fomentada em um ambiente de 

trabalho onde os trabalhadores não sofram de clivagens em seus estatutos de 

trabalho, não sofram constrangimentos de suas gerências e superiores 

(DEJOURS, 2012) e onde a comunicação e o trabalho em equipe sejam uma 

“segunda natureza” para o grupo (LLORY, 1999).  

Em suma, as ações individuais devem estar orientadas por conceitos, 

estratégias e ações – ou seja, critérios sociais – construídas e acordadas 

coletivamente em uma relação de trabalho compartilhada (DWYER, 2006). 

Infelizmente, a política de terceirização em curso nas unidades da Petrobras 

(da qual destacamos a RLAM) se constitui como uma antípoda a isso. 

 

1.3 RISCOS 

 

Diante do que foi demonstrado, percebe-se que a indústria de petróleo e 

gás, por ser uma indústria de processo contínuo, é constituída por um sistema 

produtivo de extrema complexidade, no qual há uma forte integração e 

interação entre trabalhadores e máquinas (FREITAS, 2000; LLORY, 1999; 

RIGOTTO, 2008).  

Como uma das unidades componentes dessa indústria, a refinaria 

moderna se constitui como um arranjo complexo de processos químicos. Por 

ter como matéria-prima básica o petróleo e seu sistema produtivo ser 

constituído de diversas séries de reações físico-químicas, o risco se torna 

componente constitutivo de seu processo produtivo, acompanhando toda a 

escala de exploração, produção, refino e distribuição. 

O petróleo é uma substância perigosa aos seres humanos e ao 

ambiente. Em seu estado bruto, é uma mistura de hidrocarbonetos, e em 

menores proporções, compostos oxigenados, nitrogenados, sulfurados e 

metais pesados, que são considerados contaminantes. 

O óleo cru, em contato com plantas e animais, recobre as penas e o pelo 

dos animais, sufoca os peixes, mata o plâncton e os pequenos crustáceos, 
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algas e plantas na orla marítima e em alto mar. Quanto este atinge os 

mangues, mata as plantas ao recobrir suas raízes, impedindo sua nutrição. 

Cabe notar que o petróleo é insolúvel em água e tem uma mistura corrosiva 

venenosa com efeitos difíceis de combater. 

De uma maneira geral, a periculosidade da exploração e manuseio do 

petróleo se dá através da gama de riscos e impactos ambientais possíveis, 

haja vista que o petróleo é, além do que foi dito, um produto com alto grau de 

inflamabilidade, com potencial de contaminação de solos e de corpos hídricos, 

além de permitir a poluição atmosférica local e global através de sua queima, 

isso sem falar nos impactos ecotoxicológicos e toxicológicos que atingem os 

animais e plantas da região afetada pelo produto (PETROBRAS, 2004). 

No que tange à refinaria em si e ao processo de refino do petróleo, os 

principais riscos são incêndios, explosões e vazamentos. No que se refere ao 

processo produtivo, há riscos com produtos que são usados diretamente e 

indiretamente no refino do petróleo, como íons de cloreto, gás sulfídrico, 

enxofre, tolueno, xileno e benzeno (ARAÚJO, 2001). Todos esses compostos 

oferecem riscos à saúde e ao ambiente, dado o seu caráter altamente tóxico 

e/ou venenoso à vida humana e não humana. 

Assim, os trabalhadores deste setor industrial estão cotidianamente 

remetidos a uma diversidade de riscos de caráter industrial, ocupacional e 

ambiental. Destacamos que aqueles mais atingidos são os que estão mais 

próximos do vetor de produção, como os operadores e o pessoal da 

manutenção e segurança industrial. 

A Petrobras, como uma empresa do setor de petróleo e gás, apresenta 

todos esses riscos, desde a prospecção até a distribuição dos derivados de 

petróleo e gás natural. Os setores que ofertam mais risco na cadeia produtiva 

são a exploração e o refino, devido à complexidade dessas atividades, a maior 

quantidade de variáveis de risco envolvidas e a maior presença humana 

envolvida, através das atividades de operação, manutenção e segurança 

industrial. 

Os riscos mais frequentes a esses trabalhadores são as contaminações, 

vazamentos, incêndios e explosões que podem ser causadas devido a 

anomalias no processo produtivo. Dentre esses trabalhadores, aqueles que se 

caracterizam como os mais expostos aos riscos são os trabalhadores de MI e 
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da operação, devido ao fato de que eles estão em contato mais direto com o 

arranjo produtivo, e, por isso, mais sensíveis e suscetíveis aos riscos que a 

atividade de exploração e refino apresentam. 

 

1.4 TERCEIRIZAÇÃO 

 

A nova divisão internacional do trabalho e dos riscos ocasionou novas 

oportunidades de ganho para os países centrais sobre a industrialização dos 

países periféricos, através das estratégias competitivas que engendraram 

novas formas de acumulação, ocasionadas através da transferência de plantas 

e instalações industriais dos primeiros para os países periféricos. 

Contudo, não houve uma transferência em igual medida das inovações 

tecnológicas que possuíam e que se faziam necessárias nas instalações 

industriais (FREITAS et al., 2000). Assim, foram relegadas aos países da 

periferia do capitalismo mundial tecnologias e arranjos produtivos classificados 

como de “segunda mão”, se comparados com aqueles em uso nos países 

centrais. Um exemplo pertinente neste aspecto foram as plantas químicas e 

petroquímicas instaladas no país a partir da década de 70. Essas plantas já se 

encontravam obsoletas e ultrapassadas em termos de produção e em normas 

de segurança nos países centrais (FREITAS, 2000). 

Não obstante, a instalação dessas plantas industriais defasadas 

tecnologicamente ocorreu em conjunto com novas formas de exploração, 

dominação e expropriação da classe trabalhadora, nos países da periferia do 

capitalismo.   

Nesse bojo, em conjunto com os grandes movimentos do capital em fins 

dos anos 70 e 80, como a Globalização, a Reestruturação Produtiva e o 

Neoliberalismo, “novas formas” de gestão e organização da força de trabalho 

foram se constituindo ao redor do mundo, e, em especial, nos países 

periféricos.  

Essas novas formas de gestão e organização do coletivo de trabalho 

surgiram como resposta e alternativa à crise do Capital que se abatia no 

mundo, pois iam de encontro aos limites do modelo fordista de gestão sócio 

industrial que se punham com o esgotamento desse modelo de regulação 

social (DRUCK e FRANCO, 1997). Por outro lado, essas novas formas 
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representaram também um meio de expansão da exploração a partir de 

práticas que tinham como tônica a precarização. Dentre essas práticas, a mais 

destacada é a terceirização. 

O debate sobre o fenômeno da terceirização é travado em diversos campos 

do conhecimento que se propõem a analisar as transformações do mundo do 

trabalho nos últimos tempos, como o Direito, a Economia, a Educação, a 

Psicologia, dentre outros. Mas é a Sociologia que, em especial, tem produzido 

mais estudos e compreensões acerca do fenômeno. Especialmente a 

Sociologia do Trabalho, pois é nesta área disciplinar que tem ocorrido os 

debates mais aprofundados e imbuídos de uma precisão conceitual e empírica.  

Alguns autores, no campo da Sociologia (COLLI, 2000; DRUCK, 1999; 

DRUCK e FRANCO, 2007; MARCELINO e CAVALCANTE, 2012; SOUZA, 

2012), têm identificado que a terceirização se estabelece como a principal 

prática de gestão nos mais variados setores industriais (e até de serviços), a 

partir da década de 90.  

Esses autores concebem a terceirização como uma faceta, uma dimensão 

– a de maior destaque – da estratégia mais geral de flexibilização do trabalho 

que ainda está em curso nas mais diversas sociedades, e que tem como os 

efeitos mais perceptíveis a precarização do trabalho (DRUCK e THÉBAUD-

MONY, 2007), assim como ao desenvolvimento de um processo de 

subordinação, maior fragmentação e heterogeneização da classe trabalhadora. 

Isso se deve ao fato de que a terceirização cria “estatutos” de trabalho 

diferentes entre aqueles que compõem a força de trabalho de uma dada 

empresa. Assim, percebe-se uma clivagem entre aqueles que são os efetivos 

da empresa (os “primeiros”, concursados etc.) e aqueles que são contratados 

pelas empresas terceiras (terceirizados).  

Observa-se que, apesar de trabalharem no mesmo espaço e terem as 

mesmas tarefas e responsabilidades, há uma diferença no que se refere às 

condições de trabalho, direitos, salários, sentimentos de pertença (GODINHO, 

2003; 2008), cujas consequências aparecem na forma como são distribuídos 

os riscos de suas atividades, inclusive se constatando que com esse processo, 

há a ocorrência de transferência de responsabilidades, riscos e acidentes da 

empresa para os trabalhadores da empresa contratada (ALMEIDA, 2007; 

FRANCO e DRUCK, 1998; SILVA e FRANCO, 2007). 
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Apesar de sua identificação já datar de certo tempo – a terceirização é um 

fenômeno histórico do capitalismo (COLLI, 2000; DRUCK e THÉBAUD-MONY, 

2007), a terceirização sob contextos atuais assume novas configurações, como 

a terceirização das atividades periféricas (meio) em sua integralidade e, mais 

recentemente, a terceirização das atividades-fim (atividades nucleares), e do 

estabelecimento de uma “terceirização da terceirização” – a quarteirização, o 

que a torna um elemento central de flexibilização e precarização do trabalho, 

pois se trata da principal estratégia de “competitividade” das empresas 

(BORGES et al., 1996; DRUCK, 1999; DRUCK e FRANCO, 1997, 2007a e 

2007b; DRUCK e THÉBAUD-MONY, 2007). 

No caso da Petrobras, a terceirização é um fenômeno conhecido da 

trajetória da empresa, pois a sua aplicação remonta há décadas – haja vista 

que há indícios de terceirização na corporação desde a década de 80 

(GODINHO, 2003; 2008).  

Entretanto, atualmente, a terceirização tem assumido novas formas na 

empresa. Para além da subcontratação de pessoal para desempenhar 

atividade-meio (segurança patrimonial, limpeza, etc.), já comum desde os anos 

80 e 90, a partir dos anos 2000 começou a se tornar forte a tendência à 

terceirização de pessoal pertencente a setores-chave para o funcionamento da 

empresa, como os trabalhadores que desenvolvem atividades na área de 

manutenção industrial (ARAÚJO, 2001; GODINHO, 2003; 2008; ROMÃO, 

2006). As mesmas condições se encontram no caso da RLAM, como atestou 

Godinho em suas pesquisas (2003 e 2008). 

No que tange aos riscos, além do deslocamento de responsabilidades 

trabalhistas e riscos da empresa para os trabalhadores, a terceirização tem 

acarretado numa maior exposição desses trabalhadores aos riscos inerentes 

às atividades industriais, bem como aos acidentes de trabalho e industriais, 

sobretudo no setor de petróleo e gás, químico e petroquímico (ARAÚJO, 2001; 

FREITAS et al., 2000; SILVA e FRANCO, 2007).  

Faz-se importante também ressaltar que devido ao caráter que advém de 

sua aplicação, a terceirização tem levado à fragilização dos sistemas de 

manutenção e segurança, o que tem levado, por consequência, a eclosão e a 

ocorrência de riscos e acidentes industriais. 
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Logo, nos termos acima expostos, a terceirização se torna uma condição 

importante para o entendimento da externalização dos riscos e da ocorrência 

de acidentes nas indústrias de processo contínuo, conforme veremos mais 

adiante, em nosso caso de estudo. 

 

1.5 SEGURANÇA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

 

A segurança e a manutenção industriais, como pode-se apreender das 

características da indústria de processo, são setores estratégicos no ramo de 

petróleo e gás, haja vista o fato de que como a produção depende, do ponto de 

vista técnico, do bom funcionamento da estrutura da maquinaria.  

Para que haja esse bom funcionamento, primeiro necessita-se que 

ocorra uma boa operação do arranjo produtivo, ou seja, se faz necessário que 

as máquinas sejam constantemente avaliadas e submetidas a correções, 

evitando assim defeitos e a eclosão de riscos concretos aos trabalhadores da 

refinaria, por exemplo.  

E para que se evite os desdobramento dos riscos potenciais em riscos 

concretos, como acidentes industriais, faz-se imperativo que os dispositivos de 

segurança estejam operando adequadamente e que os procedimentos de 

segurança necessários para o funcionamento seguro da produção também 

estejam em situação semelhante. 

A MI é composta por trabalhadores de especialidades múltiplas, como 

eletricistas, instrumentistas, químicos, mecânicos, caldeireiros, soldadores, 

carpinteiros, isoladores, hidrojatistas etc.  

A SI se constitui pelo trabalho de engenheiros, técnicos e inspetores em 

segurança – responsáveis pelo planejamento e organização burocrática do 

setor que promovem o planejamento e coordenam a execução dos 

procedimentos de segurança – e pelos “operadores de segurança”, que são 

aqueles que se empenham em agir diante de uma situação de insegurança, 

como bombeiros, brigadas de combate a incêndio, técnicos em enfermagem, 

enfermeiros, médicos etc. (ARAÚJO, 2001; ROMÃO, 2006) 

No que diz respeito à MI, há também uma segmentação, tal como no 

setor de segurança. Porém, aqui a segmentação não é de caráter da natureza 



34 

 

da ação (planejamento/burocracia versus execução), mas uma diferenciação 

quanto à natureza da manutenção e local de ação. 

Desta forma, a manutenção ocorre de três formas: I) de forma corrente 

(manutenção corrente), que pode ser de caráter corretivo – isto é, destinada a 

reparos – e/ou preventiva (ou seja, destinada a evitar anomalias no 

funcionamento de certo equipamento ou sistema); II) na forma de paradas 

(manutenção durante as paradas), realizada quando uma certa unidade de 

produção tem seu funcionamento suspenso – em média entre 30 e 60 dias – 

para reparos e consertos mais profundos, bem como substituições de peças 

e/ou partes do equipamento de operação; e III) na forma de obras de 

construção civil – contenções, expansões, reforços, isolamentos etc. (ARAÚJO, 

2001). 

No que se refere à segurança, há que se destacar a importância, para 

sua organização e gestão intrafabril, das Normas Industriais (NIs)4. Elas são 

normas destinadas a atuar em diversos campos da produção, tendo variados 

objeto de ação, como a saúde, a organização da produção e a qualidade dos 

serviços e produtos.  

No caso da Petrobras, a Empresa busca seguir as prescrições da NIs 

apresentadas pelo Ministério do Trabalho, sem as quais a empresa não tem 

liberação legal pra funcionar.  

Para além das normas estabelecidas pelo MTe, a Companhia conta 

também, do ponto de vista da gestão e organização de sua produção, das 

seguintes normas: ISO 9000; ISO 9001; ISO 9002 (referentes ao sistema de 

qualidade nos processos industriais); ISO 14001 (responsável pelo sistema de 

gestão ambiental) e BS 8800 (sistema de gestão em saúde e segurança no 

trabalho); além da OHSAS 18001 (sistema de gestão de saúde e segurança 

ocupacional) (ROMÃO, 2006).  

Além dessas normas, que são externas ao conjunto de procedimentos 

da Petrobras, há também em operação diversos outros sistemas atinentes à 

segurança, como suas Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS). 

                                                 
4
 Essa normas visam estabelecer parâmetros para as operações de atividades produtivas no 

país, com destaque para as atividades de natureza industrial, e são regulados pelo MTe. 
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No que tange à segurança e medicina do trabalho, a Petrobras gastou, 

em 2010, cerca de R$ 114.000.000, um aumento de 183,6% nos gastos com 

esse segmento – se comparados com os R$ 621.000 gastos em 2000. 

Observando-se que em 2010 a Empresa possuía 80.492 trabalhadores, o gasto 

per capta em SMS figurava no valor de R$ 1.416, 305.  

Constam também 86h em média de treinamento em segurança para 

todos os empregados, no mesmo período. Infelizmente, não foram encontrados 

dados sobre a estrutura e o pessoal das áreas de MI e SI. 

 

 

1.6 ACIDENTES 

 

O setor de segurança e manutenção industrial são, em conjunto, 

responsáveis pela maior parte das ações de contenção e/ou prevenção da 

eclosão, espraiamento e concretização dos riscos presentes na produção do 

setor de petróleo e gás6. Caso haja a falha ou o não cumprimento dos 

procedimentos e operações que mantém o seu desempenho normal, pode 

haver a anulação de toda a segurança real e a falência da estabilidade do 

andamento do processo produtivo. 

Desta forma, há a probabilidade de ocorrência de incidentes que, se não 

controlados e repostos nas trilhas dos procedimentos seguros e aceitáveis, 

pode-se desdobrar em um acidente de trabalho (quando a situação envolve um 

ou poucos trabalhadores) ou até em um acidente industrial (LLORY, 1999). 

Acidentes acompanham a história das atividades industriais desde a sua 

gênese, durante a Revolução Industrial, no século XIX. Eram típicos os 

acidentes envolvendo os trabalhadores na Inglaterra deste período, devido às 

condições das instalações industriais, onde reinavam as péssimas condições 

de trabalho, a falta de experiência com a manutenção da maquinaria, a 

ausência de segurança, as longas jornadas etc. (ENGELS, 2010).  

                                                 
5
 Diante do valor apresentado, questiona-se se os investimentos de capital têm sido suficientes 

para atender materialmente os trabalhadores no que tange ao SMS. 
6
 Os operadores também ocupam um papel importante neste cenário, pois como são os 

agentes que operam as plantas de processo, um descuido e/ou manobra não indicada pode se 
degenerar em um acidente. 
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Assim, os acidentes industriais emergem com o processo de 

industrialização e desenvolvimento de novas tecnologias para a produção 

industrial, ocorridos nas sociedades contemporâneas a partir deste momento 

histórico.  

Em geral presentes em todos os segmentos industriais, nota-se que a sua 

ocorrência está diretamente ligada ao grau de riscos que uma atividade 

industrial apresenta (RIGOTTO, 2008). Desta forma, as indústrias de processo 

contínuo, devido à natureza de sua matéria-prima e de suas operações se 

tornam campo fértil para a ocorrência de acidentes.  

Assim, há uma maior visibilidade da ocorrência de acidentes industriais nas 

indústrias sujas7, como a de petróleo e gás, química e petroquímica (TORRES, 

1993). A Petrobras, por exemplo, apresenta 485 acidentes em 2010, e 668 

vazamentos no mesmo período, perfazendo um total de 10.621 m³ de óleo 

vazado8 (PETROBRAS, 2010). 

Atualmente, os riscos e acidentes de ordem industrial se inserem num 

contexto de divisão internacional do trabalho e dos riscos (FREITAS, 2000), 

que afeta de maneira abrangente e desigual os países que ela compõe. Este 

contexto ressaltar que não só a tecnologia se torna uma variável de ocorrência 

dos acidentes, como também, atualmente, adquire atenção as formas de 

gestão e organização do trabalho da força de trabalho e as condições de 

trabalho intrafabril. 

A Petrobras se enquadra como caso de estudos de acidentes industriais 

devido à série de ocorrências deste fenômeno que a empresa vem 

apresentando desde os anos 2000. São casos representativos de acidentes 

industriais séries de vazamentos, explosões, emissões e incêndios ocorridos 

nos segmentos de exploração, produção, refino e comercialização, seja com a 

Petrobras Controladora, seja com as subsidiárias.  

No que concerne à RLAM, são arquétipos significativos de acidentes 

industriais os vazamentos de óleo para o mar e nas áreas de mangue das 

intermediações da Refinaria. Como exemplo, temos o vazamento, em 2009, de 

                                                 
7
 Indústrias sujas são, segundo Torres (1993), as indústrias pautadas na depleção dos 

recursos naturais e que tem como resultado de seu processo produtivo a produção de poluição 
(atmosférica, hídrica e do solo), bem como o espraiamento de riscos industriais, ocupacionais e 
ambientais (sobretudo estes últimos). 
8
 Vazamentos acima de um barril (0,1589 m³ = 159 litros) atingindo o meio ambiente. 
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2.300 litros (2,3 m³) de óleo, ocorridos devido a falhas de operação de uma 

bomba da Estação de Tratamento de Dejetos Industriais (ETDI), que gerou um 

problema no processo de separação do óleo da água, levando a fuga do óleo 

para a água do mar (ANDRADE, 2009, A4). 

 

1.7 DESENHO DA PESQUISA 

 

Diante do que foi exposto anteriormente, cabe-nos agora pontuar como 

se delineou a pesquisa que se seguirá. 

 

1.7.1 Objeto e Objetivos 

 

1.7.1.1 Objeto de Pesquisa 

 

Diante do que foi dito alhures, tem-se por objeto de pesquisa os 

acidentes industriais ampliados ocorridos no período que compreende de 2000 

a 2010, na Refinaria Landulpho Alves – RLAM, da Petrobras. 

 

1.7.1.2 Objetivo Geral 

 

Por objetivo geral tem-se como propósito investigar se os novos padrões 

de gestão e organização do trabalho, especialmente a terceirização, promovem 

a ocorrência dos riscos e, sobretudo, dos acidentes industriais na Refinaria 

Landulpho Alves – RLAM. 

 

1.7.1.3 Objetivos Específicos 

 

Este estudo tem por objetivos específicos: 

1) Caracterizar os acidentes industriais ocorridos no período 2000 a 
2010; 

2) Compreender o processo de terceirização nos setores de 
segurança e manutenção industrial; 

3) Analisar a relação entre terceirização e acidentes industriais 
ampliados na Refinaria; 
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1.7.2 Justificativas 
 

Esta investigação se justifica por uma confluência de motivos. Primeiro, por 

ser um estudo que busca resgatar um tema de pesquisa (acidentes industriais) 

que, muitas vezes, se torna invisível, não só aos olhos do público mais geral, 

quanto da própria academia.  

Segundo, porque ele dá relevo à forma como as “novas estratégias 

gerenciais” afetam a produção e seus trabalhadores, através da intensificação 

dos riscos (industriais, ocupacionais e ambientais) e do acometimento de 

acidentes.  

Terceiro, porque esse estudo permitirá a análise crítica do discurso 

empresarial que recentemente tem apresentado maior compromisso com a 

responsabilidade social e ambiental. 

A seleção do período estudado, o intervalo que vai do ano 2000 ao ano 

2010 se deve por:  

a) A insuficiência de estudos sobre acidentes industriais na RLAM, 

sobretudo aqueles que permitem a articulação entre as mudanças 

organizacionais e os riscos e acidentes, por meio de séries históricas; 

b) Buscar verificar o porquê de o número de terceirizados continuar a 

aumentar na Petrobras ano após ano no período, apesar da 

normalização das admissões via concurso público durante o governo 

Lula (2002 – 2006; 2006 – 2010), e qual a relação do aumento da 

terceirização com a ocorrência de riscos e acidentes;  

c) Este período consubstancia o momento de consolidação das 

transformações socioprodutivas instauradas a partir dos anos 90 

(Reestruturação Produtiva, modernização tecnológica, inovação nas 

formas de gestão e terceirização) e promove o relevo do impacto dessas 

mudanças na força de trabalho. 

A escolha deste objeto de estudo deu-se, também, pela constatação de que 

o setor de petróleo e gás se constitui como um setor capaz de produção de 

altos níveis de risco ocupacional e potencial de degradação ambiental 

(RIGOTTO, 2008), que é exponencializado com o advento consolidado da 

terceirização, levando a implicar em maiores riscos aos trabalhadores, ao 
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ambiente e às populações do entorno das instalações industriais (FREITAS et 

al., 1995). 

Por fim, considera-se que essa proposta de pesquisa poderá contribuir para 

incrementar, no período atual, os dados apresentados por estudos que 

buscaram enfocar a terceirização (GODINHO, 2003; DRUCK e FRANCO, 

2007), além de atualizar os debates presentes em estudos que já foram 

realizados sobre esse objeto em décadas anteriores (FRANCO, 1993; 

FREITAS et al., 2000). 

 
1.7.3 Recorte Empírico da Pesquisa 
 

A Petrobras é uma empresa do setor de petróleo e gás que possui 

especialidade na exploração, produção e refino de petróleo, sobretudo em área 

de mar aberto, graças ao seu sistema de plataformas e exploração do óleo em 

altas profundidades. Contudo, cerca de mais de 90% da atividade de refino é 

desenvolvida em suas refinarias terrestres (PETROBRAS, 2010). 

No que tange às refinarias, elas são cerca de dezesseis em atividade, 

conforme o Quadro 1. A distribuição das refinarias ocorre de modo desigual 

pelo território brasileiro, apesar dos atuais investimentos na região Nordeste do 

país.  

Nota-se também que as refinaria consideradas como de maior 

aproveitamento econômico encontram-se concentradas, em sua maioria, na 

região Sudeste, possivelmente dada a proximidade com as grandes bacias 

produtoras. Observamos isso ao constatar que as refinarias instaladas na 

região Sudeste do país somam, em conjunto, 1.043 mil mbb/dia.  

Outro indicador importante é que essa região é a detentora do maior 

número de refinarias em exercício, se comparada com as demais regiões do 

país. Podemos observar isso no quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Refinarias terrestres da Petrobras (2010) * 

Refinaria Estado Data de Inauguração Capacidade 
Produtiva** 

Região Norte 

Isaac Sabá - REMAN AM 1956 46 mil bpd 

Região Nordeste 

Lubrificantes e 
Derivados de 
Petróleo do 
Nordeste - LUBNOR 

CE 1966 8 mil bpd 

Refinaria Potiguar 
Clara Camarão – 
RPCC 

RN 2009 35 mil bpd 

Refinaria Abreu e 
Lima (RNE) 

PE 2013*** 230 mil bpd 

Fábrica de 
Fertilizantes 
Nitrogenados – 
FAFEN/SE **** 

SE 1982 900 mil t/ano 
(amônia) 

1,1 milhão t/ano 
(ureia) 

36.000 t/ano (acido 
nítrico) 

150.000 t/ano (CO2) 

Fábrica de 
Fertilizantes 
Nitrogenados – 
FAFEN/BA **** 

BA 1971 

Refinaria Landulpho 
Alves - RLAM 

BA 1949 281 mil bpd 

Região Sudeste 

Refinaria Gabriel 
Passos - REGAP 

MG 1968 151 mbb/dia 

Refinaria Duque De 
Caxias - REDUC 

RJ 1961 23 mbb/dia 

Refinaria Henrique 
Lage - REVAP 

SP 1980 252 mbb/dia 

Refinaria de 
Paulínia - REPLAN 

SP 1972 396 mbb/dia 

Refinaria de 
Capuava - RECAP 

SP 1954 49 mbb/dia 

Refinaria Presidente 
Bernardes - RPBC 

SP 1955 172 mbb/dia 

Região Sul 

Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas – 
REPAR 

PR Final da década de 
70 

195 mbb/dia 

Refinaria SIX – 
Industrialização de 
Xisto 

PR 1972 7 mil toneladas (xisto) 

Refinaria Alberto 
Pasqualini - REFAP 

RS 1968 20.000 m³/dia 

* Consideremos, aqui, as refinaria de petróleo, as fábricas de fertilizante e as fábricas de xisto e 
asfalto. A Petrobras não possui refinaria instalada na região Centro-Oeste. 
** A capacidade produtiva pode ser expressa em bpd (barris por dia) ou mbb/dia (?) – para 
produção de derivados do petróleo – e metros cúbicos (m³), para produção de gás. 
*** A Refinaria estava prevista para entrar em funcionamento no início de 2013. 
**** Faz-se necessário observar que os valores referentes à capacidade produtiva de ambas as 
FAFENs (BA e SE) constam sob valores idênticos no website da Petrobras. 

Fonte: Elaborado a partir de informações do website da empresa: 
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-operacoes/. Acesso em 20 jan. 2013, às 
23h. 

 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-operacoes/
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Dentre essas refinarias, a Refinaria Landulpho Alves – RLAM (BA) é a mais 

antiga em operação. Localizada na intersecção dos municípios de São 

Francisco do Conde e Candeias, no Recôncavo Baiano, o início de suas 

atividades data de 1949, quando ainda era conhecida como a Refinaria de 

Mataripe (BRITO, 2008; GODINHO, 2003; OLIVEIRA JR., 1996).  

Como pode-se observar no Quadro 1, é a segunda maior refinaria do país, 

com uma produção de 281 mil bpd, ficando atrás, em capacidade diária de 

produção, apenas para a Refinaria de Paulínia – REPLAN, que produz cerca 

de 396 mil bpd. 

Seus principais produtos são o propano, o propeno, iso-butano, gás de 

cozinha, gasolina, nafta petroquímica, querosene, querosene de aviação, 

parafinas, óleos combustíveis e asfalto, o que a torna uma das refinarias da 

Petrobras com maior diversidade de produtos (GODINHO, 2003; MATTOS et 

al., 2000). Possui uma área de 9,1 km² e contribui para o estado da Bahia com 

o montante de R$ 12,8 bilhões/ano em impostos. 

Com sessenta e três anos quase completos de atividade no ano de 2013, a 

RLAM possui, em suas instalações, a maior unidade de craqueamento 

catalítico (fracionamento do petróleo através de catalisadores) de resíduos da 

América Latina, uma fábrica de asfalto, parque de armazenamento para 

petróleo e derivados, estações de carregamento rodoviário, estação medidora 

de produtos acabados, uma central termelétrica, uma estação de tratamento de 

efluentes industriais e um sistema de tratamento de águas (MATTOS et al., 

2000). 

Dentro do quadro da Petrobras, que apresenta, em todo o seu sistema, no 

ano de 2010, 80.492 empregados, 291.606 trabalhadores terceirizados, 1.402 

estagiários, a Refinaria se apresenta como uma das unidades de negócio com 

número significativo de força de trabalho em operação. Contando com cerca de 

1.386 trabalhadores efetivos e quatro mil trabalhadores de empresas 

terceirizadas, neste período, a RLAM constitui 0,9% da força de trabalho total 

da Petrobras, seja em se tratando de trabalhadores efetivos, seja se tratando 

de trabalhadores de empresas contratantes. 

Devido a todos esses indicadores, percebe-se a importância da RLAM para 

a Petrobras. Isso pode ser visualizado através dos investimentos, da ordem de 
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R$ 3 bi para sua modernização, efetuados no ano de 20119. A importância da 

RLAM também se dá através da de sua importância econômica para a região: 

em 2012, a cidade de São Francisco do Conde (BA), onde se localiza a planta 

da Refinaria, se manteve como o maior PIB per capta do país, com o valor de 

R$ 296,8 mil10, por causa dos royalties e impostos que recolhe devido às 

atividades da refinaria. 

Por esses fatores elencados, que decidiu-se por estudar a Refinaria 

Landulpho Alves – RLAM, dentre as refinarias do sistema Petrobras. 

 
1.7.4 Problema, Pergunta e Hipóteses 
 
1.7.4.1 Problema de Pesquisa 
 

Apesar da pujança dos índices e indicadores econômicos, sempre 

crescentes, observa-se que o mesmo não ocorre do ponto de vista dos 

empregos diretos gerados pela Petrobras, em especial na RLAM. 

Durante toda a década de 90, com destaque ao período do Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1994 – 1998; 1998 – 2002), nota-se que a 

Petrobras, devido as medidas e políticas de teor (neo)liberalizantes, ficou cerca 

de sete anos impedida de fazer concurso público, o que gerou, no início dos 

anos 2000, falta de renovação do quadro de empregados (EM AUDIÊNCIA NO 

TST..., 2011)11.  

Para se ter uma ideia, a empresa contava com 38.908 empregados 

efetivos em 2001, devido à ausência de concursos públicos para recomposição 

da força de trabalho durante o período12. Em contrapartida, o governo passa a 

fazer uso de novas formas de gestão da força de trabalho, notadamente a 

terceirização, como uma forma de cobrir o déficit de trabalhadores próprios e 

                                                 
9
 Informações retiradas da matéria de jornal “Com R$ 70 bilhões de investimentos previstos, a 

Bahia poderá gerar 80 mil empregos”, do website do jornal Correio. 
<http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/com-r-70-bilhoes-de-
investimentos-previstos-a-bahia-podera-geral-80-mil-empregos/>. Acesso em 20.01.13, às 00h. 
10

 Informação retirada da matéria “Indústria mantém PIB per capita elevado em São Francisco 

do Conde”, do website G1. <http://m.g1.globo.com/bahia/noticia/2012/12/setor-industrial-
mantem-pib-capita-elevado-em-sao-francisco-do-conde.html>. Acesso em 20.01.13, às 00h10. 
11

 Segundo Romão (2006,p. 220) “[...] A Petrobrás reduz na década de noventa 25.708 

trabalhadores diretamente contratados por ela. No ano 2000 a empresa tem 42,83% menos 
trabalhadores do que em 1989.”. 
12

 Informação retirada de matéria do website 

<http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/09/05/contratacao-respostas-a-folha-de-s-
paulo/>. Acesso em 20 jan 13, às 02h. 

http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/09/05/contratacao-respostas-a-folha-de-s-paulo/
http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/09/05/contratacao-respostas-a-folha-de-s-paulo/
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permitir, ao mesmo tempo, o crescimento das operações e atividades, não 

permitindo a Empresa um não crescimento dos índices de produtividade.  

Toda essa estratégia se embasou no argumento de que a Petrobras era 

então uma das empresas mais rentáveis diante de uma conjuntura de crise 

econômica e social em curso. Isso pode ser visualizado no aumento da 

utilização da força de trabalho oriunda de empresas terceirizadas entre 2002 e 

2010, quando o emprego dessa força de trabalho salta de 121 mil para 291.606 

trabalhadores, perfazendo um incremento de 41,5% nesse período 

(PETROBRAS, 2009; 2010). 

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e sua reeleição posterior 

(2002 – 2006; 2006 – 2010) uma nova política quanto à Petrobras se 

estabelece e, assim, a empresa volta a ser fonte de investimentos do Governo 

Federal. No período de seus dois mandatos são realizados diversos concursos 

públicos com vista a preencher o déficit de pessoal na empresa. A título de 

conhecimento, são abertos concursos com o número total de 10.490 vagas, no 

período entre 2001 e 2012. Podemos observar isso no Quadro 2, abaixo: 
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Quadro 2 – Concursos realizados pela Petrobras (2000 – 2012) 

Código do 
Concurso 

Ano de 
Realização 

Total de Vagas Vagas por nível 

   Nível Médio 
(NM) 

Nível Superior 
(NS) 

PSP 2001-1 
Plenos 

2001 244 - 244 

PSP 2001-2 
Junior 

2001 1.150 - 1.150 

PSP SC-1 2001 3.780 3.780 - 

PSP 2002-1 2002 666 (Ambos 
Níveis) 

ND ND 

PSP 2002-2 
Dutos 

2002 193 193 - 

PSP 2003 AB-RE 2003 78 78 - 

PSP 2003-1 
Advogado 

2003 40 (Apenas para 
Advogados) 

- 40 

PSP 2003 UN-BC 2003 660 660 - 

PSP 2004-1 2004 542 - 542 

PSP 2004-2 2004 199 199 - 

PSP 2003-3 BW 2004 3 - 3 

PSP 2005-1 2005 585 ND ND 

PSP 2006-1 2006 1.178 ND ND 

PSP 2007-1 2007 163 ND ND 

PSP REFAP 
01/2007 

2007 Cadastro 
Reserva 

ND ND 

PSP 2008-1 2008 989 989 - 

PSP 2008-2 2008 2.611 ND ND 

PSP 2008-3 2008 208 ND ND 

PSP 2009-1 2009 819 ND ND 

PSP REFAP 
01/2009 

2009 Cadastro 
Reserva 

ND ND 

PSP REFAP 
01/2009 (2) 

2009 Cadastro 
Reserva 

ND ND 

PSP RH 1/2010 2010 502 326 176 

PSP RH 2/2010 2010 839 619 220 

PSP RH 1/2011 2011 520 442 148 

PSP RH 1/2012 2012 1.521 874 647 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes em <http:// www.petrobras.com.br/pt/quem-
somos/carreiras/concursos/>. Acesso em 29 jan. 2013, às 23h00. 

 
Entretanto, apesar do panorama indicar um aumento considerável no 

número de trabalhadores efetivos, o número da terceirização na Petrobras é 

significativo. Um exame do período demonstra que a terceirização aumentou 

exponencialmente vis-à-vis as admissões de pessoal efetivo via concurso 

público. 

Contando em 2010 com um total de 291.606 terceirizados, a Petrobras 

dispunha de um aumento no número de terceirizados de 27,6% em relação aos 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/concursos/
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/concursos/
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contratados, 41,5% em relação ao próprio número anterior de terceirizados, 

enquanto obteve apenas 23% crescimento na produção de petróleo13.  

Observando-se que em 2010 a companhia possuía um efetivo de 80.492 

trabalhadores, percebe-se que a Petrobras padece de um déficit no número de 

força de trabalho necessária para atender a demanda de produtividade e 

crescimento da empresa em curso.  

Como recurso a esse déficit, a empresa utiliza, como alternativa, a força 

de trabalho de empresas contratadas. Considerando-se então que do ponto de 

vista da necessidade de produção os trabalhadores terceirizados também são 

considerados, no cômputo, como trabalhadores na Petrobras, atesta-se um 

universo de 372.098 empregados (somando efetivos e terceirizados) utilizados 

para operar as atividades da companhia14. 

Assim, de acordo com os dados expostos acima, e mesmo se 

advogando que o setor é intensivo em capital e com alta composição 

capital/trabalho (BARRETO, 2000), pode-se atestar que tal emprego da 

terceirização se dá através do advento de novos métodos de gestão e 

organização do trabalho, fruto de ações estatais e decisões gerenciais 

(DRUCK, 1999).  

Como resultado o que se observa é uma estagnação no quadro de 

pessoal efetivo – aquele oriundo via concurso público, por meio de 

aposentadorias, demissões etc., e uma forte externalização de atividades 

(terceirização), como meio de contrabalancear a estagnação no quadro efetivo 

da empresa. Esta estagnação se configura como resultado do corte de postos 

de trabalho efetivos que se deu através da não realização de concursos 

públicos no período compreendido entre 1994 e 2000 (AMORA, 2010; 

GODINHO, 2003; 2008). 

O recurso à terceirização como alternativa à estagnação no quadro de 

pessoal gera reflexos na estrutura produtiva da empresa. O principal destes 

                                                 
13

 Os dados utilizados para o nosso cálculo dizem respeito ao período 2000-2010, onde o 
número de terceirizados era de 49.217, em 2000, e 291.606, em 2010 (Ver Tabela 7, p. 119). 
Com relação aos contratados, eram 38.908 (2000) e 80.492 (2010), e os dados referentes à 
operação foram retirados do resultado operacional da empresa (RO), que foi de R$ 13.991884, 
em 2000, e de R$ 49.828.000, em 2010 (PETROBRAS, 2000; 2010). 
14

 Segundo nossos cálculos, com base na proporção entre número total de empregados 

(concursados mais terceirizados), encontramos a razão aproximada de quase quatro 
trabalhadores terceirizados para um trabalhador efetivo na Petrobras. 
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reflexos é a expansão da própria terceirização, por consequência, para outros 

setores da companhia, sendo alguns deles cruciais para o funcionamento da 

mesma. Assim, como uma saída para a ausência ou redução de pessoal 

próprio, por um lado, e como uma forma de alçar redução de custos, por outro, 

ocorre, paulatinamente, o desenvolvimento de atividades terceirizadas em 

setores como a MI e SI.  

O desempenho desse trabalho terceirizado ocorre sob uma condição de 

forte precarização, com salários mais baixos, perda de direitos, fragmentação 

sindical, dentre outras, o que influi na segurança e controle de riscos e 

acidentes industriais (SILVA e FRANCO, 2007). 

As consequências mais comuns deste panorama de terceirização são o 

afrouxamento dos regimes de operação e manutenção, o descuido com a 

segurança individual e coletiva e a consequente amplificação dos riscos 

(SANTANA, 2007; SILVA e FRANCO, 2007).  

A partir deste cenário, aumentam as possibilidades de incidências de 

acidentes industriais. Integra ainda este horizonte a percepção de que os 

sistemas e programas ambientais desenvolvidos no setor químico e 

petroquímico possuem uma limitada eficiência de proteção ambiental, porque 

não promovem a redução (prevenção) dos acidentes industriais, visto que sua 

finalidade não é a proteção ambiental per se, mas apenas o gerenciamento dos 

passivos ambientais frutos da produção industrial desse setor (FRANCO, 1993; 

RIGOTTO, 2008). 

 
1.7.4.2 Pergunta de Pesquisa 
 

Desta forma, e com base no quadro exposto acima, pretende-se 

responder a seguinte questão: Como as formas de organização e gestão do 

trabalho, notadamente o uso da terceirização nas áreas de manutenção e 

segurança industrial, influenciam na ocorrência de acidentes industriais na 

Refinaria Landulpho Alves (RLAM) da Petrobras? 

 
1.7.4.3 Hipóteses de Pesquisa 
 

Para tanto, utilizaremos como hipóteses de pesquisa que a) os acidentes 

industriais têm forte relação com o processo de terceirização, o que implica 

dizer que esse processo é parte fundamental na consecução dos acidentes 
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industriais no período atual; b) a terceirização nos setores de manutenção e 

segurança industrial tem desconstruído os regimes de prevenção, o que 

acarreta, por consequência, na maximização dos riscos industriais, 

ocupacionais e ambientais. 

 

1.7.5 Procedimentos metodológicos  

 

Esta pesquisa se estruturou através de uma estratégia de investigação 

centrada no Estudo de Caso de uma refinaria de petróleo. 

Optou-se por desenhar a pesquisa a partir desta técnica devido ao fato 

de que o Estudo de Caso permite ao pesquisador “[...] explorar processos, 

atividades e eventos [...].” (CRESWELL, 2007), isto é, a partir desta escolha 

como estratégia de investigação pode-se aprofundar-se nos mais diferentes 

níveis de relações de trabalho que permeiam uma refinaria, para daí pôr foco 

nos processos de gestão e organização do trabalho que têm intensificado a 

ocorrência de acidentes ampliados neste espaço.  

A escolha deveu-se também aos fatos de que, primeiro, o pesquisador 

não possuía controle sobre o evento estudado e, segundo, porque a intenção 

era abordar a complexidade e a atualidade de um fenômeno contemporâneo no 

contexto de vida real (YIN, 2010). 

A operacionalização deste estudou se deu em três etapas. A primeira, 

que teve por objetivo propiciar o levantamento de documentos públicos, como 

livros, periódicos, relatórios de pesquisa, teses e dissertações, anais de 

congressos, de forma a situar o pesquisador no universo estudado e permitir 

que fizesse a circunscrição do objeto de pesquisa.  

A segunda etapa transcorreu através do levantamento de documentos 

públicos, como os Balanços Social e Ambiental (2000 a 2008) e os Relatórios 

de Sustentabilidade (2009 e 2010) da Petrobras, através do seu sítio na 

internet15, bem como do levantamento de documentos privados, como jornais e 

boletins sindicais. O objetivo aqui se direcionou a coleta de dados 

socioeconômicos sobre a Companhia e o setor, bem como dados sobre 

acidentes no Sistema Petrobras, Política de SMS e ações frente aos acidentes. 

                                                 
15

 Disponíveis em: <http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/>. Acesso em 
20 fev. 2013, às 23h. 

http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/
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Os jornais analisados foram o A Tarde e o Folha de São Paulo. O 

primeiro foi selecionado devido a se configurar como o jornal de maior 

importância em Salvador e no estado da Bahia, além de ser o de maior 

vendagem no Norte e Nordeste, e o segundo devido a ampla circulação no 

país.  

O objetivo da análise de entrevistas de jornais foi levantar subsídios para 

a quantificação dos acidentes ampliados ocorridos na RLAM no período de 

2000 a 2010, bem como permitir a compreensão das causas dos acidentes e 

das estratégias da Empresa e do sindicato na apuração e resolução do 

problema.  

Desta forma, empreendemos o levantamento em dois momentos. Em 

um primeiro, através da internet, no sítio do jornal Folha de São Paulo, 

buscando no acervo digital do jornal16 notícias sobre acidentes na Refinaria 

Landulpho Alves, por via de palavras-chave como “acidentes”, “riscos 

ambientais”, “riscos industriais”, “terceirização” e “Refinaria Landulpho Alves”. 

Foram encontradas 571 chamadas, das quais, após análise prévia, foi 

selecionada apenas uma.  

No caso do jornal A Tarde, a pesquisa em seu acervo ocorreu na sede 

da empresa, onde, por meio de dois programas de busca (The Alchemy Chest 

e The Shell) foram levantadas, segundo as mesmas palavras-chave utilizadas 

anteriormente, cerca de mil chamadas. Após nova análise prévia, foram 

selecionadas 41 notícias das quais, por fim, foram profundamente analisadas 

apenas 26.  

O critério de seleção final fora o de ocorrência de acidente ampliado nas 

dependências da Refinaria. O critério de descarte fora, por outro lado, a 

ausência de informações e/ou ocorrência de acidentes ou de seus impactos e 

desdobramentos. Logo, caso a notícia não trouxesse em seu corpo do texto 

algo relacionado aos termos elencados como critérios, ela era descartada da 

amostra final. 

Foram encontradas dificuldades nesta etapa no que diz respeito à 

busca, afinal os programas utilizados para o mapeamento do acervo de ambos 

os jornais apresentava dificuldade de interpretação acurada dos termos de 

                                                 
16

 Disponíveis em: <http://acervo.folha.com.br/>. Acesso em 20 fev. 2013, às 21h30. 

http://acervo.folha.com.br/
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busca utilizados, o que gerou um grande número de chamadas que não 

possuía relação alguma com o objeto de pesquisa e que demandou uma 

observação manual mais acurada por nossa parte. 

Ainda nesta segunda etapa foram feitos os levantamentos dos Boletins 

Sindicais dos dois sindicatos que representam a força de trabalho na Refinaria: 

Sindipetro/BA e Siticcan, no período de 2000 a 2010.  

No Sindipetro/BA foram levantados 540 boletins sindicais, sendo 528 

semanais e 12 especiais17. Todos os 540 foram selecionados para análise. O 

critério de análise foi a ocorrência de acidente ampliado na RLAM. Entretanto, 

também foram selecionadas algumas notícias que versavam sobre problemas 

com SMS, terceirização e afins. No que diz respeito aos boletins do Siticcan, 

identificou-se havia um universo de 120 boletins para o período, dos quais 

foram levantados apenas 3718. Os critérios de seleção e análise foram os 

mesmo seguidos com os boletins do Sindipetro/BA. 

Por fim, a terceira e última etapa foi a realização de entrevistas 

semiestruturadas com uso de roteiro (QUIVY e CAMPENHOUDT, 1998) com 

os trabalhadores terceirizados da área de manutenção industrial, com os 

Cipistas da Refinaria e com as lideranças sindicais. Estipulou-se uma amostra 

não representativa estatisticamente, mas que permitisse o contraste das 

questões inquiridas entre o terceirizado, os petroleiros e seus sindicalistas.  

Sendo assim, realizou-se um total de 32 entrevistas, com a seguinte 

composição: 4 representantes do Sindipetro/BA (Coordenador Geral; Diretor de 

Terceirização e de SMS e Médica do Trabalho); 3 do Siticcan (Diretor de 

Formação, Diretor de Saúde e Diretor de Base); um Cipista da RLAM e outro 

da terceirizada com maior número de empregados em atividade na Refinaria; 6 

petroleiros e 17 terceirizados, escolhidos a partir das cinco maiores 

terceirizadas em atividade.  

                                                 
17

 Os boletins do SINDIPETRO/BA são publicados na seguinte frequência: os semanais 
possuem um número publicado por semana, o que resulta em 4 boletins por mês e 48 por ano. 
Os especiais não possuem regramento para a publicação, mas estima-se que seja publicado 
em média um por mês, versando sobre temas como: campanha salarial, aposentados, 
acidentes, SMS, campanhas variadas etc. 
18

 Os boletins do Siticcan são publicados numa frequência de um número por mês, afora os 
números especiais, que não possuem regramento para serem publicados. A dificuldade que se 
impôs aqui foi a ausência de um acervo que contasse com todos os números publicados, o que 
reduziu a nossa perspectiva de investigação do universo de boletins para uma amostra de 
quase um terço. 
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O critério de seleção dos entrevistados se deu, para os Representantes 

Sindicais, pelas pastas que ocupavam; para os Cipistas, de que os mesmo 

tivessem ocupado um mandato na CIPA no período de estudo (2000-2010); por 

fim, para os terceirizados, de que os mesmos tivessem desenvolvido alguma 

atividade na Refinaria no setor de manutenção e/ou segurança industrial ao 

longo do período estudado. 

Faz-se necessário ressaltar as condições de realização das citadas 

entrevistas. Estas ocorreram sob as mais diversas adversidades, haja vista o 

momento político pelo qual passavam as categorias19. Assim, as entrevistas 

com os petroleiros ocorreram em momentos pós-turno de trabalho e/ou 

momentos de folga.  

Os terceirizados, por sua vez, foram entrevistados em períodos de 

entrada e saída da jornada, além dos horários de almoço. Os sindicalistas, ao 

seu turno, em momentos de atividades sindicais, sobretudo em reuniões de 

diretorias, assembleias e/ou atividades nas sedes dos sindicatos.  

Cabe ressaltar que a maior parte das entrevistas contou com 

privacidade, com exceção daquelas realizadas com os terceirizados, dado o 

fato de que estes foram entrevistas em seus locais de trabalho, o que 

impossibilitou a total privacidade destes interlocutores com o pesquisador. 

Depois de levantado todo o material de campo, ocorreu a fase de 

interpretação e análise dos dados. Nesta seção utilizou-se da análise de 

conteúdo, tal como é proposta por Bardin (2010): com um enfoque qualitativo, 

visando a descrição, interpretação e inferência da mensagem contida nos 

instrumentos utilizados (entrevistas, boletins sindicais e notícias de jornais). 

Através deste instrumento, possibilitou-se uma análise de avaliação da 

mensagem e dos discursos dos agentes, ou seja, o uso da análise de conteúdo 

visou permitir a mensuração das atitudes daqueles que transmitem a 

mensagem diante dos objetos dos quais se fala, a saber: riscos, acidentes 

ampliados, terceirização, RLAM e Petrobras. Em seguida a essa fase, os dados 

coletados e interpretados foram dispostos no texto do trabalho, de modo a 

servir como evidência de comprovação dos argumentos do autor. 

 

                                                 
19

 A saber, períodos de greves, mobilizações, discussões de Acordos de Trabalho, Votação do 
PL4.330/2004 na Câmara e Leilão do Campo de Libra, por exemplo. 
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1.7.6 Estrutura do Trabalho 
 

Este trabalho está estruturado e exposto em três capítulos e uma 

conclusão. 

No primeiro capítulo, abordaremos a trajetória histórica da Refinaria 

Landulpho Alves (RLAM), partindo de seus tempos de Mataripe até os dias 

atuais. Daremos relevo à constituição do estatuto de trabalhador da indústria 

de petróleo e gás, bem como as diferenciações introduzidas, desde as 

primeiras gerências, para proporcionar distinção na força de trabalho e gerar, 

futuramente, a constituição de diferenças de estatuto entre quem trabalha para 

a Petrobras e quem trabalha na Petrobras. 

No segundo capítulo, ir-se-á debater o processo de terceirização em curso 

na Petrobras, no período de 2000 a 2010. Primeiro, buscar-se-á revisar a 

literatura acerca do assunto, a fim de delimitar um conceito adequado ao 

objeto. Em seguida, passar-se-á à análise e a delimitação do escopo de ação, 

bem como as consequências, de um processo social mais geral de adoção da 

terceirização como uma estratégia empresarial. Segundo, analisar-se-á a 

Petrobras e sua relação com a terceirização, buscando destacar como esse 

processo se manifesta no caso da RLAM. 

No terceiro capítulo, far-se-á um debate conceitual, teórico e metodológico 

acerca dos riscos e acidentes, buscando deslindar seus efeitos sobre o 

trabalhador, a saúde e no ambiente. Neste escopo, dar-se-á a análise dos 

riscos produzidos na Refinaria, bem como apontar-se-á também um quadro 

dos acidentes ampliados ocorridos no período (2000-2010), tentando localizar a 

forma como as teorias sobre acidentes permitem iluminar o quadro desses 

fenômenos na RLAM. Ou seja, dar-se-á relevo à questão de como são 

“produzidos” os acidentes: através da produção social do erro. 

Concluiremos o trabalho, nas Considerações Finais, rememorando todas as 

questões debatidas ao longo dos capítulos antecedentes. Buscaremos, por fim, 

dar um ajustamento ao conteúdo debatido, visando conformar uma resposta 

para nossa pergunta de pesquisa. 
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Capítulo 1 

 
 
 

A REFINARIA LANDULPHO ALVES – RLAM: 

A TRAJETÓRIA DA PRIMEIRA REFINARIA DO BRASIL 

 

 

ste capítulo tem por objetivo apresentar ao leitor a Petrobras e, em 

específico, a Refinaria Landulpho Alves – RLAM. Primeiro, iremos 

caracterizar a Petrobras, sua estrutura corporativa e negócios. Em 

seguida, iremos abordar as peculiaridades do sistema produtivo da empresa, 

ou seja, o que a caracteriza como uma Indústria de Processo Contínuo.  

Após esse preâmbulo, será deslindado o processo de desenvolvimento da 

indústria de Petróleo e gás no Brasil, através do foco da Refinaria de Mataripe. 

Com a fundação da Petrobras, pelo Governo Federal, veremos como a 

Refinaria de Mataripe, agora denominada Landulpho Alves, se tornará o ponto 

irradiador das atividades desse segmento industrial na Bahia, provocando 

mudanças na região metropolitana, especialmente ao promover o 

desenvolvimento da produção, cuja conseqüência foi a diferença do perfil no 

mercado de trabalho, por meio da alteração da renda do trabalho, permitindo, 

por exemplo, a constituição de um mercado consumidor de classe média na 

cidade de Salvador.  

Por fim, apresentaremos um breve panorama da situação da Refinaria no 

período seguinte a sua fundação e consolidação. 

 
 
2.1 A PETROBRAS: CARCATERÍSITCAS, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma empresa de economia mista20 

e capital aberto, em caráter de sociedade anônima (sociedade por ações), na 

                                                 
20

 Uma empresa de economia mista, ou sociedade de economia mista, se caracteriza pela 
participação do Estado em dado setor econômico através de colaboração com iniciativas 
particulares/privadas em uma atividade econômica. Essa empresa se constitui, sob o ponto de 
vista legal, como uma pessoa jurídica de direito privado e, desta forma, não se beneficia de 
isenções fiscais ou de foro privilegiado. No que tange a estrutura acionária, o Estado poderá 

E 
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qual o controle majoritário está em posse do Governo Brasileiro (cerca de 

48,3% em 201021), e é vinculada diretamente ao Ministério de Minas e Energia. 

Atualmente, classifica-se como a quinta maior do setor em valor de 

mercado e a vigésima quinta no que tange as maiores empresas do mundo 

(MUNIZ, 2013). 

Seu funcionamento é regido pela Lei n. 6.404/1976 – Lei da Sociedade por 

Ações – e por seu Estatuto Social, que define suas atividades econômicas – 

estas, desenvolvidas em caráter de livre competição com outras empresas, de 

acordo com o mercado e suas regras. 

Os pilares de sua estrutura corporativa são: a) crescimento; b) 

rentabilidade; e c) responsabilidade social. Até meados da década passada 

também se incluía nesse rol a sustentabilidade, que foi suprimida do discurso 

da empresa com a chegada do final da década22, o que denota a passagem 

deste valor do centro da cena para os bastidores, revelando assim a 

subordinação dos valores socioambientais aos ditames econômicos. 

O Sistema Petrobras é composto pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras 

Controladora) suas subsidiárias, controladas, controladas em conjunto e 

coligadas. Algumas das empresas integrantes do Sistema são a Petrobras 

Distribuidora S.A. (Petrobras Distribuidora), a Petrobras Transporte S.A. 

(Transpetro), a Petrobras Química S.A. (Petroquisa) e a Petrobras 

Biocombustível S.A. 

As subsidiárias da Petrobras se organizam segundo sua função, conforme 

o Quadro 3: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
possuir uma participação majoritária ou minoritária, conquanto que mais da metade das ações 
com direito a voto estejam em posse do Estado. 
21

 Considere-se que, no ano de 2010, a Petrobras atinge o número de 1 milhão de acionistas 
(PETROBRAS, 2010). 
22

 Conforme pode-se atestar através de suas analises nos Balanços Social e Ambiental (2003 – 
2008) e nos Relatórios de Sustentabilidade (2009 e 2010). 



54 

 

Quadro 3 – Subsidiárias da Petrobras (2010) 

Subsidiária Ramo Tipo de Atividade 

Gaspetro Gás natural Transporte de gás natural, 
transmissão de sinais 
(dados, voz e imagem) e 
gestar as distribuidoras de 
gás. 

Petroquisa Químico/Petroquímico Fabricação, distribuição e 
comércio, transporte, 
importação e exportação de 
produtos petroquímicos 
nacionais. Atua nos três 
polos petroquímicos. 

BR Distribuidora Combustíveis Distribuição de combustíveis 
e demais derivados do 
petróleo no país, através de 
7.200 postos de serviço. 

Transpetro Transporte Transporte marítimo e 
dutoviário do petróleo e 
seus derivados entre as 
unidades de produção e 
distribuição. 

Brasoil Petróleo Produção e comércio de 
petróleo e derivados, em 
áreas estrangeiras. 

Petrobras Comercialização de 
Energia Ltda. 

Energia Elétrica Produção e comercialização 
de energia elétrica, através 
das termelétricas. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Balanços Social e Ambiental (2003 – 2008); Relatórios 
de Sustentabilidade (2009 e 2010). 

 

  A abrangência de suas atividades chega a abarcar mais de 30 países, 

marcando presença em todos os continentes, através das operações de 

extração, produção, refino, distribuição, transporte e comercialização de 

petróleo, gás e derivados. São eles: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, 

Curaçao, Equador, EUA, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela 

(Continente Americano); Angola, Líbia, Namíbia, Nigéria e Tanzânia 

(Continente Africano); Holanda, Inglaterra e Portugal (Continente Europeu); 

China, Cingapura, Índia, Irã, Japão e Turquia (Continente Asiático) e Austrália e 

Nova Zelândia (Oceania) (PETROBRAS, 2010). 

As áreas de negócio da empresa (Holding Petrobras) são divididas em 

quatro: 
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I. Exploração e Produção (E&P): Composta pela Petrobras, Brasoil, 
PNBV23, PIFCo24 e PIB BV25.Comporta as atividades de exploração, 
desenvolvimento da produção e produção de óleo, líquido de gás natural 
e gás natural no Brasil, tendo por objetivo atender, prioritariamente, as 
refinarias do País e, ainda, comercializa nos mercados interno e externo 
o excedente de óleo e/ou aproveitando oportunidades comerciais; 

II. Abastecimento: Contempla, por intermédio da Petrobras, Downstream 
(Refap), Transpetro, Petroquisa, Brasoil, PIFCo, BOC26, PIB BV e PNBV, 
as atividades de refino, logística, transporte e comercialização de 
derivados e alcoóis, além das participações em empresas petroquímicas 
no Brasil e duas plantas de fertilizantes. É responsável também pela 
distribuição de derivados e alcoóis e gás natural veicular no Brasil, 
representada basicamente pelas operações da Petrobras Distribuidora; 

III. Gás e Energia: Engloba, por intermédio da Petrobras, Gaspetro, 
Petrobras Energia e Petrobras Distribuidora, as atividades de transporte 
e comercialização do gás natural produzido no País ou importado, as 
participações societárias em transportadoras e distribuidoras de gás 
natural, e em termelétricas; 

IV. Internacional: Abrange, por intermédio da PIB BV Holanda, Brasoil, 
PIFCo, Downstream, BOC e Petrobras, as atividades de exploração e 
produção de petróleo e gás, abastecimento, gás e energia, e distribuição 
realizadas em diversos países ao redor do mundo; 
 

Apesar da abrangência e extensão das atividades, a sede da empresa 

encontra-se sediada em território brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

O “Sistema Petrobras”, oferta ao mercado e aos consumidores cerca de 

duzentos e cinquenta e cinco produtos, como diesel, gás liquefeito de petróleo, 

gasolina, lubrificantes, nafta, óleo combustível e querosene de aviação, dentre 

outros. 

Os principais clientes dessa gama de produtos são empresas do setor 

público e, sobretudo, do setor privado, nas áreas de mercado rodoviário, 

agropecuário, industrial, aéreo, aquaviário ou ferroviário. Há também a 

distribuição direta ao consumidor final, através dos postos de serviços. Dentre 

                                                 
23

 Ramificação holandesa da Petrobras, responsável pela compra, venda, lease, aluguel ou 
fretamento de materiais, equipamentos e plataformas para exploração e produção de óleo e 
gás (PETROBRAS, 2004). 
24

 Segmento responsável pelas atividades financeiras internacionais da Petrobras, através da 
compra e venda, intermediação e comercialização de petróleo e derivados no exterior, além de 
ser responsável também pela captação de recursos (PETROBRAS, 2004). 
25

 Ramificação da Petrobras, com sede na Holanda, que participa em sociedades com outras 
empresas de atuação no exterior, nas atividades de pesquisa, lavra, industrialização, comércio, 
transporte, armazenamento, importação e exportação de petróleo e seus derivados, bem como 
através da prestação de serviços e em outras atividades relacionadas com os vários 
segmentos da indústria do petróleo (PETROBRAS, 2004). 
26

 Segmento que atua com as mesmas finalidades da PIB BV. 
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os grandes clientes, destacam-se as indústrias, termelétricas, companhias de 

aviação e frota de veículos leves e pesados.  

A participação da empresa sempre foi atuante no mercado nacional, 

tornando-se mais destacada a partir de 2006, quando a empresa alcançou a 

autossuficiência na produção e abastecimento de petróleo e gás, elevando o 

Brasil ao caráter de país autossuficiente nesse quesito27. 

 
2.1.1 Indicadores sociais, econômicos e produtivos 
 

Uma empresa desse porte impacta de maneira contundente a economia 

não só do país, mas também das regiões, estados e municípios onde suas 

atividades ocorrem. Para se ter uma ideia, a Petrobras é responsável por mais 

de 5% do PIB brasileiro e 12% do total de receitas federais.  

Assim, royalties e arrecadação por Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) se constituem não só como uma 

das principais fontes de arrecadação da União, bem como dos Estados. Tais 

valores podem ser visualizados na Tabela 1, abaixo: 

 
Tabela 1 – Tributos pagos pela Petrobras aos Entes Federados (Municípios, Estados e 

União) 

 2008 2009* 2010 

Federais — inclui 
participações 
governamentais 

57.456.863 48.514.021 61.265.764 

Estaduais 22.338.990 24.668.235 28.581.502 

Municipais 147.705 155.895 182.070 

No exterior – inclui 
participações 
governamentais 

5.169.057 4.794.955 ND 

Total 85.112.615 78.133.106 90.029.336 

* Ressalta-se que a crise econômica mundial de 2009 impactou significantemente nos ganhos 
da Petrobras, refletindo, assim, em suas contribuições por impostos (nota do autor). 

Fonte: Adaptado de Relatório de Sustentabilidade (2009, 2010) 

 
A exploração, produção e refino de petróleo é a “coluna dorsal” das 

atividades da Petrobras. E a empresa desenvolve essas atividades através da 

exploração de poços terrestres, aquáticos e em níveis profundos28. A título de 

                                                 
27

 A Petrobras, no ano de 2006, atinge a produção de 1,8 milhões de bpd, através do alcance 
de cerca de 80 a 90% de sua capacidade produtiva (extração e refino). Com isso, a empresa 
consegue ofertar a maioria do petróleo e seus derivados demandados pelo mercado 
consumidor interno do país, além de diminuir a quantidade demandada de petróleo e derivados 
importados do exterior. Este processo é caracterizado como o alcance da autossuficiência. 
28

 Vale ressaltar que as reservas da Petrobras no Brasil hoje são de 15,283 bilhões de boe 
(barris de óleo equivalentes) (PETROBRAS, 2010). 
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conhecimento, observemos a Tabela 2, na qual se distribui a produção pelas 

áreas de exploração: 

 
Tabela 2 - Produção de óleo, LGN e Condensado no Brasil (em terra e por lâmina 

d’água) (2010) 

Terra 11% 

0 – 300 9% 

300 – 1.500 61% 

Acima de 1.500 19% 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade (2010, p. 69). 

 
Nesse último aspecto apontam-se os atuais esforços da empresa desde 

2007, quando houve a descoberta da acumulação de Tupi (área das bacias do 

Espírito Santo, Campos - RJ e Santos - SP), com potencial para aumentar em 

50% as reservas do país. Esse campo de exploração ficou doravante 

conhecido como Pré-Sal29 e se tornou um dos pontos nodais para o futuro 

crescimento das atividades da empresa. 

Com a descoberta dessa nova possibilidade de exploração, a empresa 

alcança novos patamares de produção: 

 
A Petrobras registrou três recordes de produção de petróleo em 2010. 
A média mensal de dezembro alcançou cerca de 2,122 milhões de 
barris por dia (bpd). Em 27 de dezembro, a produção de petróleo 
chegou a 2,256 milhões de bpd. No ano, a companhia atingiu um 
patamar de produção superior a dois milhões de bpd (2,004 milhões 
de bpd), recorde anual no Brasil, enquanto a produção total, incluindo 
gás natural no Brasil e todas as operações no exterior, alcançou 
2,583 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), 
desempenho histórico. (PETROBRAS, 2010, p. 68) 

 
A Petrobras é reconhecida também pela tecnologia que possui e 

desenvolve de modo a obter a exploração de seus poços, seja em níveis 

rasos30 ou de Pré-Sal. Assim, a cadeia de produção contém as plataformas 

(não-submersíveis e semi-submersíveis); a FPSO - do inglês Floating, 

Production, Storage & Offloading31; os poços (marítimos e terrestres), as 

refinarias etc. Essa tecnologia é componente-chave no sucesso e na 

abrangência das atividades de identificação de poços, perfuração e extração. 

                                                 
29

 Área de exploração de petróleo que se encontra entre 5 mil e 7 mil metros em relação à 
superfície do mar. 
30

 Poços com localização próxima da costa, e caracterizados por permitirem uma perfuração 
em menor profundidade (abaixo de 5 mil metros), se comparados com os níveis do Pré-Sal. 
31

 Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo construída a 
partir de um navio. 
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É importante frisar também a diversificação no caráter das operações da 

empresa, que vão além da exploração, produção e distribuição de petróleo, gás 

natural e derivados. Um importante segmento que vem sendo explorado pela 

empresa é o ramo químico e petroquímico. Neste segmento, a Petrobras vem a 

alguns anos investindo em atividades próprias e parcerias para a exploração 

dos derivados químicos e petroquímicos do petróleo, como o nafta. 

 Os maiores investimentos ocorreram, neste caso, na última década. Em 

2007, por exemplo, a empresa adentra com maior contundência no ramo 

petroquímico32, através da compra da Suzano Petroquímica e na ação de 

aquisição dos negócios do grupo Ipiranga – em parceria com a Braskem e o 

grupo Ultra. Nesse mesmo ano, a empresa também envereda pelo ramo de 

produção de biocombustíveis, integrando esse ramo à área de E&P 

(PETROBRAS, 2007).  

Em 2009, há um novo incremento na ramificação petroquímica da 

Petrobras, através da consolidação da Quattor Química (composta pela 

Petrobras, Petroquisa e Unipar) e pela incorporação da Petroquímica Triunfo 

S.A., ambas localizadas no Rio Grande do Sul, e da aquisição de maioria do 

capital votante (31%) e parte considerável do capital social total (25,3%) da 

Braskem (PETROBRAS, 2009). 

Diante de todo esse aparato, a Petrobras atingiu, no ano de 2010, 93% da 

capacidade nominal em suas refinarias, e essas processaram 1,798 milhão de 

bpd de carga e produziram 1,832 milhão de bpd de derivados, sendo que do 

volume total de petróleo processado, 82% vieram de campos brasileiros 

(PETROBRAS, 2010).  

Esse desempenho permitiu a Petrobras encerrar o exercício de 2010 com 

um lucro de R$ 35,2 bilhões, o maior de toda sua história, e o maior resultado 

de uma empresa de capital aberto no Brasil. E isso se caracterizou como 

reflexo da expansão da economia brasileira em 2010 – que teve uma taxa de 

crescimento de 7,5% nesse ano, mas que vinha de um resultado muito baixo 

em anos anteriores (PETROBRAS, 2010).

                                                 
32

 Faz-se importante ressaltar que a Petrobras não se configura como uma empresa 
petroquímica, pois ela não produz diretamente produtos petroquímicos. A empresa apenas é 
responsável pela oferta de matérias-primas, os petroquímicos básicos, como o eteno, propeno, 
propiletileno, benzeno, etc. (PETROBRAS, 2010). 
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Podemos visualizar o paulatino processo de crescimento da companhia ao longo da última década através dos índices 

apresentados a seguir: 

 

  Tabela 3 – Receita e gastos da Petrobras em reais (R$) – 2000 a 2010 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Receita 
Líquida 

49.782.445 57.511.593 69.176.155 93.742.702 108.201.479 136.605.078 158.238.819 170.577.725 215.118536 182.710.057 213.274.000 

Resultado 
Operacional 

13.991.884 12.654.526 11.464.424 27.873.825 27.251.411 36.679.896 40.672.492 35.977.804 48.204.799 43.206.611 49.828.000 

Folha de 
Pagamento 
Bruta 

1.501.414 2.236.171 2.666.094 3.362.066 5.151.447 6.002.420 6.615.683 7.919.274 9.500.291 10.195.443 11.462.000 

Fonte: Elaborada a partir dos Balanços Social e Ambiental (2000 – 2008); Relatórios de Sustentabilidade (2009 e 2010). 

 

No período da última década, percebemos que a Receita líquida da empresa teve um crescimento da ordem de 32,4%, 

enquanto que o Resultado Operacional teve um incremento de 23% e as despesas com a Folha de Pagamento Bruta ocorreram na 

ordem dos 232,6%. 

 

2.1.2 Indústrias de processo contínuo 

 

A Petrobras é uma empresa do setor de petróleo e gás, e, como tal, seu processo de produção opera de forma contínua, ou 

seja, suas instalações operam vinte e quatro horas por dia, ao longo dos sete dias da semana de um ano inteiro, com paradas no 

ritmo de produção apenas para manutenção e reparos. 

São indústrias consideradas de processo contínuo: a petroquímica, química, nuclear, siderúrgica, de bebidas, alimento, 

cimento, vidro, borracha etc. (ARAÚJO, 2001; DRUCK, 1999; ROMÃO, 2006).
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As indústrias de processo contínuo são aquelas que possuem como 

base para a produção os processos constituídos por reações físico-químicas de 

alguma natureza, de misturas, onde não há interrupções para a alimentação da 

produção, saída de equipamentos e paradas para carregar e descarregar 

material e/ou matéria-prima (FERRO, s/d apud DRUCK, 1999). 

Nessa indústria não é possível obter produção, partir e parar as 

unidades a cada conjunto de vinte e quatro horas, pois o processo de colocá-la 

em pleno funcionamento ou a paralisação dura, em média, mais de vinte e 

quatro horas. Outra questão que torna obrigatória a continuidade operacional 

são os altos riscos envolvidos nos processos de parada e partida dessas 

unidades.  

Quando da ocorrência dessas fases, os fluxos de processo saem das 

suas condições ótimas de controle, exigindo mais dos sistemas de segurança, 

dos equipamentos e dos operários envolvidos. Os equipamentos, nesses 

momentos, ficam submetidos a esforços bem superiores ao que normalmente 

são exigidos durante as fases de normalidade operacional (ROMÃO, 2006). 

Assim, as unidades funcionam ao longo de vinte e quatro horas por dia, e 

possuem toda a maquinaria e os equipamentos interligados.  

A produtividade deste tipo de indústria é resultado da interação do 

rendimento global dos equipamentos em conjunção com o trabalho, ou seja, a 

produtividade, neste setor, é determinada através da combinação, da 

articulação entre o capital constante e o capital variável (FERRO, s/d apud 

DRUCK, 1999). 

Outro ponto a se considerar é que devido aos altíssimos custos de 

instalação e produção, essas unidades têm na fabricação em escala sua fonte 

maior de reprodução. A continuidade operacional, portanto, é algo vital e não 

pode ser interrompida sem motivo justo e prévio, pois tempo parado significa 

perda de produção, cujo resultado é o desperdício de energia.  

Assim, mesmo quando não se está produzindo tem-se a necessidade de 

manter em funcionamento algumas unidades ou sistemas. Na maioria das 

vezes, as maiores e mais importantes máquinas não podem ficar sem 

lubrificação e refrigeração. Alguns reatores precisam estar continuadamente 

recebendo fluídos refrigerantes e/ou passivantes, do contrário perde-se toda 

uma gama de equipamentos (ROMÃO, 2006). 
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O processo de produção nessas indústrias, nesses termos, promove 

uma alta integração entre maquinaria e trabalhadores: 

 
As IPCs são plantas que produzem a partir de complexas reações 
físico-químicas, fracionadas e interligadas por operações unitárias. A 
continuidade dessas reações envolve o macro e o micro controle. O 
macro-controle é realizado à distância por uma variada rede de 
instrumentos e equipamentos, visando a manter [sic] as variáveis de 
processo — notadamente pressão, temperatura, vazão, velocidade e 
densidade dos fluidos — sob padrões rígidos previamente 
estabelecidos. O micro-controle é o desenvolvido pelos operadores 
nas suas respectivas áreas. Apesar da crescente automação das 
plantas, muitas operações ainda são realizadas manualmente no 
campo. Cabe aos operadores de campo o preparo de soluções a 
serem adicionadas ao processo, os ajustes e troca das máquinas 
e/ou instrumentos, a colocação e retirada em operação de 
equipamentos. (ROMÃO, 2006, p. 168 – 169) 
 

 Contudo, Druck (1999, p. 161) chama a atenção para o fato de que 

apesar da supervalorização que a literatura dá ao arranjo maquinário-

tecnológico, os trabalhadores são também e devem ser considerados peças 

não menos importantes desse sistema produtivo. 

 
Assim, quando são descritas as características técnicas do processo 
de produção, faz-se uma nítida separação entre operação 
propriamente dita e controle da operação, como se houvesse um 
funcionamento por etapas, em que primeiro é desencadeada uma 
série de reações físico-químicas – garantidas pela própria maquinaria 
– e, depois, os operadores controlam para ver se está tudo ocorrendo 
bem. Sabe-se, no entanto, que não é assim que o processo funciona. 
O controle dos processos e/ou dos equipamentos e sua manutenção, 
realizados em diferentes momentos e localizados em diferentes 
lugares do fluxo da produção – tarefa dos trabalhadores – é uma 
atividade crucial, sem a qual não há confiabilidade e segurança, no 
funcionamento ‘autônomo’ dos equipamentos, sendo, portanto, parte 
integrante e integrada do processo de produção contínua. 

 

Nesse cenário, a intervenção humana acaba se configurando nas 

atividades de monitoração e controle de máquinas e dispositivo, contudo, sem 

perda de importância para o processo (FERRO, s/d apud DRUCK, 1999). 

É bom notar que apesar da necessidade de simbiose entre 

trabalhadores e máquinas para o bom desempenho desse ramo industrial, há 

uma separação física dada entre trabalhadores que operam o sistema e a 

atividade em processo do sistema produtivo. Isso se dá devido à natureza dos 

materiais envolvidos, que são de natureza química e oferecem riscos a uma 

operação direta, e não mediada, aos trabalhadores.  
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Assim, é característico desse setor que as reações físico-químicas se 

processem em outro lugar, sendo desenvolvidas então no interior de torres, 

vasos, tanques, fornos, fornalhas e reatores. Os equipamentos encontram-se 

normalmente fechados e isolados do ambiente, também devido ao caráter de 

seus produtos. Devido a isso, na maioria das vezes, inexiste possibilidade de 

acompanhamento visual do ocorrido nos seus interiores, e a observação 

realiza-se através da leitura dos instrumentos inseridos nos próprios 

equipamentos ou situados à distância (ROMÃO, 2006).  

No que se refere ao equipamento utilizado, ao contrário da indústria de 

processo discreto – ou descontínuo, onde máquinas específicas encarregam-

se de operações parciais, a indústria de processo contínuo é reconhecida por 

seu processo de produção ser feito de forma única, interligada, podendo-se 

distinguir, no máximo, etapas no processo de fabricação.  

Além disso, é baixo o nível de flexibilidade das instalações, haja vista a 

produção acontecer em fluxo, numa única sequência de equipamentos e 

operações que, em geral, não pode ser alterada significativamente (FERRO et 

al., 1987 apud ARAÚJO, 2001).  

Assim, a distribuição das operações na planta industrial então se dá na 

forma de um emaranhado de tubulações que ligam torres e tanques. É por 

meio dos tubos e/ou dutos que os fluidos se deslocam de um a outro local, a 

partir da energia fornecida por bombas, compressores ou gradientes de 

pressão, temperatura e/ou viscosidade. Isso dá um caráter expansivo para as 

plantas dessas indústrias, e elas ocupam, normalmente, grandes áreas 

(ROMÃO, 2006). 

Desta forma, observa-se que um componente fundamental para o 

funcionamento e rentabilidade das indústrias de processo contínuo é a 

vigilância e a observação, tarefa dos trabalhadores. Essa é uma característica 

do trabalho, ou seja, são os trabalhadores os responsáveis por monitorar, 

reparar e operar o maquinário de produção, permitindo que este não incorra em 

anomalias, disfunções e afins, salvaguardando assim o funcionamento e as 

metas de produtividade do setor. Quando a vigilância e observação deixam de 

acontecer, ou acontecer de forma insuficiente, as anomalias na produção se 

tornam recorrentes, gerando riscos e acidentes. 



63 

 

Esse tipo de indústria caracteriza-se, também, por ser uma indústria 

intensiva em capital, que exige vultosos investimentos em razão de seu perfil 

tecnológico e de uma grande demanda a ser atendida. A incorporação de 

inovações tecnológicas é, nesse aspecto, um elemento crucial na obtenção de 

ganhos de produtividade já que esta se encontra fortemente condicionada pela 

performance dos equipamentos e instalações.  

Por isso, o lugar da força de trabalho é tida como reduzida, o que pode 

significar o pagamento de salários mais elevados em relação a outros ramos 

industriais, além de uma maior estabilidade no emprego, no caso da 

Petrobras33.  

Contudo, na indústria de processo contínuo o determinante em termos 

de rendimento e qualidade dos produtos depende do controle adequado das 

cadeias de reações físico-químicas, sendo este, portanto, um dos fatores 

cruciais do ponto de vista da produtividade. Controle este que é operado pelos 

trabalhadores, sobretudo da operação (ARAÚJO, 2001). 

A indústria de processo contínuo é uma indústria marcada pela 

automatização de procedimentos, o que torna a intervenção humana um fator 

predominantemente supervisório e desempenhado por equipes que dominam 

informações técnicas referentes ao seu processo de produção. O trabalho é 

desempenhado em um regime de turnos. É necessário, também, um 

compromisso ativo do trabalhador como uma condição para a performance 

operacional (ARAÚJO, 2001). 

Nesse aspecto, os segmentos de trabalhadores que operam neste tipo 

de indústria são, basicamente: a) os operadores de produção; b) os operadores 

de manutenção; e c) os auxiliares de produção – que desempenham as 

atividades de apoio (alimentação de máquinas, transporte de materiais, 

embalagem, limpeza de equipamentos e instalações etc.) (DRUCK, 1999), e 

que, apesar de não fazer parte do “núcleo duro” (operação e manutenção), 

promovem a organização necessária para o funcionamento do processo de 

produção. 

                                                 
33

 Em outras indústrias de processo contínuo na Bahia, do setor petroquímico e químico, tal 
realidade já não se constitui, sendo essas indústrias permeadas pela rotatividade do trabalho e 
do trabalhador, inclusive nas atividades de operação, como demonstra Almeida (2007) e 
Santana (2007). 
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A Petrobras, nesse cenário, não foge a regra de composição de 

estrutura de uma IPC. A empresa também obtém sua produtividade mediante a 

interação entre o capital constante e o capital variável. A partir do quadro 

delineado anteriormente, se faz importante ressaltar que ocorreram 

investimentos da ordem de R$ 2.165.000 no capital constante, em 2010, e que, 

no capital variável, a empresa constava, no mesmo ano, 80.492 empregados e 

291.606 terceirizados em atuação nos processos produtivos, sendo que, deste 

total de terceirizados, cerca de 56.750 atuam nas atividades de manutenção, 

inspeção de equipamentos, matéria e SMS (segurança, meio ambiente e 

saúde) (O GLOBO, 2011).  

A Empresa, tal qual as demais IPCs, também se caracteriza pelos altos 

índices de produtividade. Desta forma, no que tange à produtividade, a 

empresa, em 2010, atingiu a marca de 2.004 mil bpd de óleo e líquidos de gás 

natural, 56,6 milhões de m³/dia de gás natural e volume total de petróleo e gás 

natural 2.583 mil boed, totalizando um lucro líquido de 35,3 bilhões para a 

companhia. 

 

2.2 DE MATARIPE À LANDULPHO ALVES: A TRAJETÓRIA DA PRIMEIRA 

REFINARIA DE PETRÓLEO DO BRASIL 

 

A Petrobras, para além de seus negócios internacionais, possui a 

principal fatia de sua produção localizada em solo brasileiro, haja vista que até 

pouco tempo ela detinha o monopólio de toda a cadeia produtiva do petróleo. 

Assim, a empresa opera atividades em quase todo o território brasileiro, 

dividindo e classificando as suas atividades por estado da Federação e 

natureza do negócio.  

A unidade mínima de operação da Petrobras é denominada Unidade de 

Negócio (UN), que se classifica em operações de Bacia e Plataformas 

(Extração e Produção), Refinarias, Terminais e oleodutos (Abastecimento), 

Termelétricas, Biodiesel, Etanol e Gasodutos (Gás e Energia). 

A Bahia é um dos estados-sede de operações da Petrobras mais 

peculiar, pois possui UNs representantes de cada tipo de atividade da 

Petrobras, a saber: o Campo de Exploração de Manati (em Valença), a RLAM, 

a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados – FAFEN (em Camaçari), a UO-BA 
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(Produção de Petróleo e Gás, em Catu) e o Terminal de Madre de Deus – 

TEMADRE (terminal da subsidiária Transpetro). Dentre essas UNs, a mais 

antiga em operação é a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada no 

município de São Francisco do Conde, na Bahia. 

A Refinaria está localizada na localidade de Mataripe, na divisa dos 

Municípios de São Francisco do Conde e Candeias, e é margeada pela Baía de 

Todos os Santos. Atualmente com sessenta e três anos, possui cinquenta e 

cinco unidades em atividade e é responsável pela produção e abastecimento 

da maioria de derivados do petróleo consumidos nas regiões Norte e Nordeste. 

Essa refinaria é o marco do início da indústria de petróleo e gás no 

Brasil. Foi em meados do século passado que lá se instalou a primeira refinaria 

de petróleo do Brasil, após a descoberta do “ouro negro” em solo baiano. 

Palco de inúmeras transformações de ordem econômica e tecnológica, a 

RLAM atravessou o tempo como símbolo do progresso e da transformação 

social e econômica na Bahia, ao ser um dos principais marcos na mudança de 

direção dos esforços produtivos engendrados pelo Estado baiano. A Refinaria, 

desta forma, assim como as demais refinarias de petróleo da Petrobras se 

constituíram como símbolos do progresso e do desenvolvimento para o Brasil. 

Mas, a despeito da simbologia e representação, a RLAM-Mataripe 

guarda todo um arcabouço que revela o processo histórico de construção não 

só de uma importante atividade econômica para o Estado da Bahia, assim 

como do processo de erigir a modernização social, econômica e política, 

através da constituição de uma atividade econômica. 

Assim, observaremos agora a mudança social que ocorreu devido à 

instalação da então Refinaria de Mataripe no Recôncavo Baiano, passando 

pelos sucessivos incrementos tecnológicos, a passagem de Mataripe à 

Landulpho Alves. 

 

2.2.1 Antecedentes: As raízes do Setor de Petróleo e Gás 

 

 A Bahia, até a década de 30 do século passado, era ainda um estado 

com industrialização incipiente e tinha como principal atividade econômica a 

exploração da cana-de-açúcar e seus derivados. Devido às mudanças sociais e 

políticas em favor do eixo Sudeste, a Bahia vivia um momento de estagnação 
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econômica, devido à frequente queda no valor do açúcar e na falta de 

diversificação de suas atividades produtivas – em especial pela quase ausência 

de fábricas e indústrias em atividade em seu território (BRITO, 2008). 

 Devido ao açúcar, o Recôncavo Baiano34 se constituía como uma das 

principais áreas de produção econômica – juntamente com a capital – na 

região leste do Estado. No Recôncavo, a produção econômica girava em torno 

da cana de açúcar, como atividade principal, e do fumo, como atividade 

secundária (COSTA PINTO, 1998). Pulverizadas pelo território baiano, haviam 

outras atividades agrícolas de certa forma rentáveis, como o cacau na região 

sul, o fumo, o algodão, dentre outros.  

As plantações e os engenhos eram um empreendimento industrial e 

comercial por excelência. A produção de cana ocorria em associação com a 

produção de açúcar e álcool, pois cada fazenda possuía uma estrutura de 

terras para plantio da cana, os engenhos de moagem, e em algumas, as usina 

capazes de destilar o álcool. Não obstante esta estrutura, o cultivo da cana se 

constituía, perante as relações de mercado, como uma empresa capitalista 

incipiente (COSTA PINTO, 1998).  

Essa estrutura garantiu a sobrevivência e o estabelecimento de negócios 

rentáveis dos cultivadores da cana até que a desvalorização do açúcar como 

produto ocorreu, em início do século XX, associada à concorrência do açúcar 

produzido nas regiões caribenhas levou ao solapamento da antiga dominância 

da cana-de-açúcar. 

Assim, com a mudança dos cenários econômicos mundiais, se fazia 

imperativo, para que a Bahia alçasse o progresso, que houvesse a implantação 

de atividades industriais rentáveis e de peso econômico, modernas, para 

causar um processo de atração de mais empreendimentos, e, com isso, 

permitir a dinamização da economia local (BRITO, 2008; MATTOS, 2000). 

 Tudo mudou quando, em 1939, na região do Lobato, no subúrbio de 

Salvador, houve a descoberta de petróleo. Após a descoberta, o governo 

brasileiro logo tratou de investigar e, posteriormente, instalar a maquinaria 

                                                 
34

 O Recôncavo Baiano é uma área que cobre uma vasta porção de terra, contendo dentro de 
si vinte e três municípios, em aproximadamente 6.500 km². Suas fronteiras se estabelecem da 
seguinte forma: a leste, a localidade de Mata de São João; ao norte, os municípios de São 
Sebastião do Passé e Santo Amaro; ao oeste, Cruz das Almas; e, ao sul, a Ponta dos Garcez, 
nas imediações da Ilha de Itaparica.  
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necessária para a exploração do óleo. No dia 2 de fevereiro do mesmo ano se 

produziu, então, o primeiro barril de petróleo do país, no poço DNPM-163, no 

Lobato (BRITO, 2008; MATTOS, 2000). 

 Até então, tinha-se como improvável a descoberta de petróleo na Bahia, 

quanto mais em quantidade razoável, à época, que permitisse a produção 

regular do óleo para alimentar as necessidades do Estado e quiçá do Brasil. 

 Geólogos estrangeiros, até esse momento, haviam investigado a 

existência do óleo em terras baianas e sinalizavam a sua não existência nestas 

paragens. Esses antigos trabalhadores de grandes companhias de petróleo 

tentavam negar a existência do óleo através de relatórios técnicos incorretos, 

buscando ocultar do país a sua capacidade de produção de petróleo e evitar, 

assim, um controle público sobre a exploração e o prejuízo dos interesses 

particulares.  

O próprio Governo Federal, sob a liderança de Getúlio Vargas, almejava 

solucionar o problema brasileiro do petróleo com uma política nacionalista, 

continuou postergando todas as iniciativas de exploração de petróleo por 

particulares, devido às informações de que não haveria a capacidade de 

produção do elemento no país.  

Entretanto, foi graças à atuação do geólogo baiano Oscar Cordeiro que 

todo o cenário mudou, devido à descoberta e produção de petróleo em Lobato. 

Com a descoberta do óleo em Lobato, o Conselho Nacional de Petróleo – CNP 

iniciou o processo de nacionalização e regulamentação dos empreendimentos 

petrolíferos no Brasil. (BRITO, 2008; MATTOS, 2000). 

 A premência de gerar a maior quantidade possível de oferta do óleo 

produzido internamente, no Brasil, era urgente, e isso ocorria devido às 

questões econômicas que gravitavam em torno da tendência ao forte aumento 

do consumo de petróleo e seus derivados no país, que, por sua vez, 

pressionavam o Governo a evitar ao máximo os elevados custos de importação 

de óleos e derivados.  

Logo notou-se os limites da exploração dos poços no Lobato, deu-se 

uma imediata investigação, demandada pelo governo do país, ao redor de toda 

a região da capital e adjacências, como o Recôncavo, em busca de mais 

pontos passíveis de exploração (BRITO, 2008). 
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 Contudo, o Recôncavo Baiano ainda era dominado pela cultura de 

açúcar, que apesar de sua franca decadência, persistia na região como fonte 

de empregos e de desenvolvimento. A atividade era tão dominante que até 

meados daquela época (década de 30), a maioria da região era pontuada por 

pequenos vilarejos e cidadelazinhas, circundados por enormes extensões de 

fazendas açucareiras (BRITO, 2008).  

 Mas, com a descoberta do petróleo, esse cenário não tardou a se 

modificar. Logo as antigas fazendas se tornaram campos de pesquisa e 

posterior exploração. Afinal, no Recôncavo foi descoberto o “ouro negro”: 

 
A exploração do petróleo, como atividade econômica no Recôncavo 
Baiano, jamais tinha sido praticada. O petróleo não existia em todo o 
Recôncavo Baiano, mas apenas em uma parte dele, nos terrenos que 
recobrem a Bacia Sedimentar do Recôncavo, visto que as demais 
áreas têm o substrato geológico formado por rochas cristalinas nas 
quais não existe petróleo. (BRITO, 2008, p. 74) 

 

Tão logo foi constatado a existência de petróleo e a viabilidade em 

explorá-lo, o governo brasileiro tratou de tomar as rédeas do processo. Assim, 

o governo designou o Conselho Nacional de Petróleo para a liderança na 

exploração do petróleo em solo baiano. 

O CNP era um órgão do Governo Federal criado pelo Decreto-Lei n. 

395, em 29 de abril de 1938, e foi, desde seu início, vinculado e subordinado 

diretamente à Presidência da República, devido à natureza extremamente 

estratégica (econômica e militar) do petróleo como combustível.  

O CNP tinha então como meta gerir e executar todas as atividades 

ligadas à produção, controle e distribuição do petróleo e seus derivados no país 

por meio do seu instrumento legal – o Decreto-Lei n. 538 de 7 de julho de 1938 

(COHN, G., 1968 apud BRITO, 2008). 

O CNP perfurou 17 poços, mas só sete destes apresentaram petróleo, 

contudo, com níveis de reserva subcomerciais. Dois poços com potencial 

econômico foram descobertos nessa época: o de Candeias, em 1941, e o de 

Itaparica, em 1942. Com esses poços houve a viabilidade econômica do 

petróleo baiano e se confirmou o caráter comercial desses poços. Nesse 

ínterim, descobriu-se também uma grande reserva de gás natural no campo de 

Aratu (MATTOS, 2000). 
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Com novos poços sendo descobertos e com a devida capacidade de 

suprir o abastecimento em escala das necessidades regionais e nacionais, 

necessitava-se agora dar o próximo passo no processo: já se dominava a 

exploração, agora se fazia imperioso o desenvolvimento da produção do óleo, 

de forma a tornar completa a cadeia de petróleo no país. 

 

2.2.2 A gênese da Refinaria de Mataripe 

 

 Devido a descobertas de novos poços, a quantidade de petróleo no 

Recôncavo baiano era notável. Tão notável que diante das perspectivas 

determinou-se a construção de uma refinaria estatal moderna, em 1947, 

durante o Governo Dutra (BRITO, 2008). 

 É necessário ressaltar que já haviam outras refinaria no país, a saber, a 

Destilaria Sul-Rio-Grandense e a Refinaria Ypiranga S/A, no Rio Grande do 

Sul, e a Refinaria Matarazzo, em São Paulo, além de duas pequenas 

destilarias artesanalmente construídas na Bahia, durante a década de 40, 

sendo uma, em Aratu, e outra em Candeias, que produziam uma quantidade 

reduzida de gasolina, querosene e óleo (MATTOS, 2000). Entretanto, refinaria 

moderna e com capacidade de processamento nos moldes esperados pela 

demanda nacional não existia até então. 

 E assim é ordenado, pelo governo nacional, a construção de uma 

moderna refinaria, de controle estatal, na região do Recôncavo Baiano, devido 

à proximidade que esta teria com os campos produtores. 

 A Refinaria Nacional de Petróleo (RNP), como seria denominada, com 

capacidade inicial de refino de 2.500 barris/dia (bpd), foi construída numa 

localidade denominada Mataripe, município de São Francisco do Conde.  

E em 1946, dá-se o ato de criação da pequena refinaria “experimental”, 

denominada Mataripe, em homenagem ao rio dos Papagaios35
 que corria na 

área onde foi decidida a sua construção, que se tornaria a primeira do gênero 

no Brasil (OLIVEIRA JR., 1996). Os trabalhos de construção foram iniciados 

em fins de 1948 e a refinaria inaugurada em setembro de 1950 (BRITO, 2008). 

                                                 
35

 Segundo OLIVEIRA JR. (1996), “Mataripe”, na língua das antigas comunidades indígenas 
que habitavam a região, significava “papagaios”. 
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 Desta forma, procedeu-se a instalação da refinaria, após a decisão 

acerca do local de construção das instalações. A lógica da definição do local 

embasou-se na “teoria” clássica da localização industrial, que traçava como 

elemento determinante para a localização do empreendimento o ponto de custo 

mínimo, que seria alcançado com a proximidade da fonte de fornecimento de 

matéria-prima.  

Isso se concretizou com o local escolhido para as instalações – a região 

de Mataripe, a sudeste da sede de São Francisco do Conde –, que distava 

apenas cerca de 6 km de onde se localizava um dos maiores campos de 

petróleo descoberto pelo CNP em 1941.  

Além disso, foi também levado em consideração outras vantagens 

locacionais, como a disposição, nas proximidades do local, de fonte de água 

doce para utilização nos processos de destilação, também poder-se-ia dispor 

do menor custo de transporte dos produtos para os mercados consumidores, 

por via marítima, utilizando o transporte marítimo na Bahia de Todos os Santos 

(BRITO, 2008; MATTOS, 2000). 

 Com a instalação da refinaria, em 1950, a região do Recôncavo e o 

Estado da Bahia ganharam nova dinâmica econômica e social, e com isso a 

Bahia retornou ao mapa dos vetores de investimentos nacionais. 

 

2.2.3 O Surgimento da Petrobras 

 

 Com o advento de Mataripe, o Estado adentra a exploração do setor de 

petróleo no país como agente econômico. Além dele, haviam, os capitais 

nacionais – o grupo Matarazzo, União, Ernany-Magalhães e Ipiranga; e os 

capitais estrangeiros, que estavam presentes a partir da participação da 

Standard Oil of New Jersey (EUA) e da Royal Dutch-Shell (Anglo-holandês-

franco) (BRITO, 2008). 

 Devido a essa concorrência que se punha em nível econômico, no 

político ocorriam pressões internas e externas pela regulação do setor de 

petróleo. E essas pressões criaram uma clivagem nas opiniões e 

posicionamentos: de um lado haviam os nacionalistas  - que defendiam o 

monopólio público do petróleo, e, no outro, aqueles que defendiam uma maior 
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abertura ao capital estrangeiro na exploração do óleo, para que esses 

instalassem seus empreendimentos (MATTOS, 2000). 

 A exacerbação do conflito entre os interesses divergentes culmina em 

um impasse a respeito do setor, que só será superado com a chegada de 

outros setores ao problema, como a população mais geral. Como resultado, 

ocorre, em 1948, a Campanha “O Petróleo é Nosso”, uma campanha de 

caráter evidentemente nacionalista e que teve peso importante ao somar forças 

à pressão da corrente nacionalista pelo monopólio do Petróleo.  

Brito (2008) e Oliveira Jr. (1996) demonstram que também se deve dar 

destaque às elites regionais no processo, pois apesar de seus princípios 

liberais as colocarem contrárias ao monopólio em tese, o que se observou é 

que na prática essas elites apoiavam o controle da exploração do óleo pelo 

governo.  

Isso ocorria devido ao fato de que elas não possuíam os capitais 

necessários para tomar a liderança do processo sob o ponto de vista privado, 

por um lado, e, por outro, porque a necessidade de futuros investimentos para 

sustentar os vetores de desenvolvimento regionais que estavam em curso 

tornavam-se imperativos, exigindo assim a efetivação das atividades de 

exploração e produção do petróleo, sob risco de que se não acontecessem, 

mergulhariam a Bahia novamente numa situação de estagnação econômica. 

 Assim, 

 
Entre o fim do ‘Estado Novo’ e a criação da Petrobras, em 1954, o 
Governo brasileiro estava comprometido com o problema criado em 
decorrência da necessidade premente de explorar o petróleo e 
desenvolver a indústria petrolífera, embora, sem dispor do volume de 
capital e de tecnologia necessárias para dar consecução ao projeto 
da indústria brasileira de petróleo. Subjacente a essa questão pairava 
entre os grupos nacionalistas do Governo o receio de não ser capaz 
de controlar as decisões das grandes companhias estrangeiras de 
petróleo, as quais certamente instituiriam o monopólio privado e 
dominariam o setor de petróleo no Brasil, caso fosse permitida a 
participação da livre empresa nos negócios do petróleo. Esses fatores 
alimentavam as discussões contra e a favor de uma lei que instituía o 
monopólio estatal do petróleo e o respectivo órgão de operações. 
(BRITO, 2008, p. 103) 

 

 Outras personalidades, como lideranças políticas, também tiveram papel 

e participação nesse processo. Um bom exemplo que deve ser ressaltado foi o 

de Landulpho Alves. Ele foi interventor durante o Estado Novo e depois se 

tornou senador, posteriormente. Landulpho Alves se destacou como um 
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importante agente político em favor das posições nacionalistas sobre o 

petróleo, ao utilizar-se de suas posições políticas para influenciar o processo a 

favor da Bahia e do país36.  

Afinal, desde 1938, o CNP já havia recebido pedidos de Landulpho Alves 

para que na Bahia fosse construída uma refinaria. O que se justificava, haja 

vista que até então a Bahia era a única produtora de petróleo. Contudo, apenas 

com o fim do Estado Novo, durante a segunda direção do CNP, foi que o 

projeto de construção de uma refinaria nacional tomou corpo, com o próprio 

Estado se encarregando de iniciar o refino do petróleo em escala industrial 

(MATTOS, 2000). 

 O impasse foi desfeito com o retorno de Vargas ao poder, agora via voto 

popular, em 1951. Seu retorno representou – do ponto de vista econômico – a 

consolidação definitiva da postura nacionalista, relativamente abalada pelo 

governo anterior (Eurico Dutra, entre 1946 e 1951) (MATTOS, 2000).  

Sua primeira medida no que tange ao assunto foi o projeto de lei n. 

1516/1951, que criava a sociedade por ações Petróleo Brasileiro S/A 

(Petrobras). Essa empresa seria composta de participação acionária do capital 

privado, nacional e estrangeiro (BRITO, 2008).  

Com essa medida Vargas procurava agradar a todos os lados em 

conflito, ao restringir a ação do capital privado, sobretudo o internacional (e 

assim manter os “interesses nacionais” seguros) e, ao mesmo tempo, não limá-

lo por inteiro do processo. 

 Outro ponto importante foi que a “[...] autonomia econômica frente aos 

países hegemônicos do pós-guerra induziu o governo a fomentar o 

desenvolvimento, aparelhando o Estado com empresas estratégicas e órgãos 

públicos de financiamento. [...].” (MATTOS, 2000, p. 48-49), o que significava 

que o mesmo deveria ocorrer no setor de petróleo. É nesse quadro que surge a 

Petrobras. 

 O projeto foi elaborado por Rômulo Almeida e equipe, e em suas linhas 

originais não fazia menção assertiva acerca do monopólio. A ideia era que o 

                                                 
36

 Foi devido ao reconhecimento desse papel que a Refinaria de Mataripe passou a ser 
denominada Refinaria Landulpho Alves – RLAM, quando da criação da Petrobras e da 
anexação desta ao patrimônio da companhia. 
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projeto deveria ser de tom nacionalista, sem contudo ser estruturado de forma 

a impedir a dinamicidade da empresa (MATTOS, 2000). 

Assim, o Projeto 1516 é criado. Ele determinava a criação da Petróleo 

Brasileiro S. A – Petrobras. Tamanha era a importância do projeto que ele foi 

votada em tempo hábil para a época, sendo votada em 15 de setembro de 

1953 na Câmara e sancionado por Getúlio Vargas em 03 de outubro de 1954 

(OLIVEIRA JR., 1996).  

Nesta velocidade, em nove meses a Petrobras passava de projeto à 

realidade. Ainda neste ano – 1954 – é votada outra lei, quase que 

complementar a de criação da Petrobras: a lei 2004/1953, que estabelece o 

monopólio estatal do petróleo. Nascia, desta forma, a Petrobras, sob o signo do 

progresso e do desenvolvimento nacional (BRITO, 2008). 

Depois de constituída a Petrobras, o CNP se transformou em um órgão 

regulador da política nacional de petróleo e, por isso, transferiu para a nova 

empresa todo o seu patrimônio, incluindo recursos financeiros, máquinas, uma 

frota de petroleiros com 22 navios, assim como Mataripe, além do corpo de 

funcionários, dos campos de petróleo e gás e das jazidas de xisto betuminoso 

existentes nos estados do Paraná e de São Paulo (BRITO, 2008). 

A estatal foi criada com um aporte de capital inicial de Cr$ 4 bilhões 

(cerca de U$ 67,1 milhões) subscritos pela União e determinadas as fontes de 

suprimento de capital para sua implantação (Imposto Único sobre 

Combustíveis Líquidos e Lubrificantes, Fundo Rodoviário Nacional, Imposto de 

Importação de Consumo de Veículos Automotores e receita própria).  

A empresa foi formalmente constituída em maio de 1954, com a 

determinação de atender às necessidades prementes de autossuficiência em 

petróleo sob a crítica constante (interna e externa) dos grupos políticos e 

econômicos que a todo momento tentavam desacreditar a iniciativa do Estado 

brasileiro ao buscar manter o monopólio e o abastecimento do mercado 

nacional com petróleo brasileiro e derivados (BRITO, 2008). 

A imponência da Petrobras era tamanha que em apenas alguns anos a 

sua receita própria deu saltos vertiginosos. Contando com Cr$ 6 bilhões (U$ 84 

milhões) em 1955, a empresa já possuía Cr$ 40 bilhões (U$ 215 milhões) 

(BRITO, 2008), o que revela um aumento de 15% em sua receita própria, com 

uma média de aumento de 5% ao ano.  
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Esse sucesso econômico servia como atrativo para outros investimentos 

industriais, o que levou à instalação, na Bahia, de indústrias mais modernas, 

como a siderurgia de metais ferrosos e não ferrosos, as indústrias metal 

mecânicas, químicas, de refino de petróleo e petroquímica (BRITO, 2008). 

 

2.2.4 A Refinaria Landulpho Alves – RLAM 

 

 A antiga Refinaria de Mataripe, com o processo de criação da Petrobras, 

passou ao domínio dessa empresa, provocando assim o empoderamento da 

recém-criada companhia e a instituição de uma estratégia econômica que a 

orientasse. Para tanto, o governo brasileiro repassou todos os bens referentes 

à produção de petróleo do CNP à Petrobras, a título de empréstimo – que seria 

pago logo depois pela empresa.  

A Refinaria de Mataripe, por exemplo, custou a Petrobras Cr$ 

241.000.000,00 – preço desembolsado pelo CNP para construção da refinaria 

(OLIVEIRA JR., 1996). Com a sua aquisição pela estatal, a refinaria muda de 

nome e passa a ser chamada de Landulpho Alves, em homenagem à 

personalidade política que foi importante para o estabelecimento da indústria 

de petróleo na Bahia. 

 A Refinaria foi projetada, construída e inaugurada durante o Governo 

Dutra (1946 – 1951), nos limites das cidades de São Francisco do Conde e 

Candeias. A elaboração do projeto ficou por conta do engenheiro químico 

Carlos Eduardo Paes Barreto que, posteriormente, seria o primeiro 

superintende da Refinaria de Mataripe. Contudo, como não havia empresa 

brasileira com capacidade de desenvolver o projeto da refinaria, este acabou 

sendo executada por uma empresa americana, a The M. W. Kellog Co., que 

assinou contrato com o CNP em 1947 (MATTOS, 2000).  

A montagem durou pouco mais de um ano, tendo sido iniciada em 

agosto de 1949 e sendo concluída em setembro de 1950. Para dar início as 

operações da RLAM, montou-se uma equipe de “expertises” que foram aos 

EUA receber treinamento para a execução do projeto e início das operações na 

refinaria.  

Essa equipe era formada por engenheiros e militares que se 

especializaram no domínio das etapas de funcionamento da refinaria, como 
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processos de operação, montagem, desmontagem e manutenção de 

equipamentos, segurança industrial e instrumentação pneumática e eletrônica, 

o seja, ao controle rigoroso de todos os processos industriais de refino 

(MATTOS, 2000). 

No que tangia à produção, o Recôncavo Baiano se manteve como única 

província petrolífera nacional até os anos 1965, quando outros poços foram 

encontrados e começaram a ser explorados em outras partes do país. 

Entrementes, diversos outros poços foram sendo descobertos na região e a 

produção foi aumentando paulatinamente: Dom João (1947), Pedras (1950), 

Paramirim (1951), Água Grande (1951), Mata de São João (1953), Pojuca-

Central (1953), Taquipe (1958) e Buracica (1959) (BRITO, 2008).  

Com a descoberta e exploração desses postos a importância da RLAM 

era notável. A produção e refino de petróleo alçavam o volume de 10 mil bpd, 

em 1959, e permitiam a refinaria dispor de uma gama diversa de produtos, 

como gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível e gás liquefeito de 

petróleo.  

O único empecilho para uma maior produção era a ausência, até então, 

de uma unidade que produzisse derivados do petróleo de alto valor, como a 

parafina e os lubrificantes, além de um aumento de capacidade de produção 

estimado para 30 mil bpd, de modo a atender as demandas sempre crescentes 

(BRITO, 2008; MATTOS, 2000; OLIVEIRA JR., 1996). 

A iniciativa para a resolução deste entrave veio com a primeira expansão 

da refinaria, em 1957. Denominada de Matamplia, a expansão foi planejada por 

Paes Barreto, mas foi executada pela sede da empresa, no Rio de Janeiro 

(MATTOS, 2000).  

Das duas unidades produtoras de derivados básicos existentes até 

então, a ampliação criou mais quinze novas – onze delas diretamente ligadas à 

produção. Isso tornava a RLAM, à época, detentora do maior número de 

unidades de processamento de petróleo já projetados para a América do Sul.  

Além do aumento espetacular na capacidade de processamento, 

passou-se a produzir um dos mais nobres derivados do petróleo: o óleo 

lubrificante (MATTOS, 2000). Graças à ampliação, a produção saltou para 42,5 

mil bpd, em 1960 (BRITO, 2008).  
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2.3 A TRAJETÓRIA DA RLAM (ANOS 1970-2000) 

 

A RLAM, ao longo dos anos 50 ao início dos 70, foi alvo de inúmeros 

investimentos por parte da Petrobras, o que, a despeito da instituição de outras 

refinarias pelo país, como a RPBC, não retirou a RLAM do posto de Refinaria 

mais produtiva e com uma maior carta de produtos fabricados.  

Esses investimentos geraram, em grande parte, incrementos sucessivos 

na Refinaria, através da instalação de novas unidades de processo. Com isso, 

hegemonizou a Bahia como o maior estado produtor de petróleo até finais da 

década de 70, haja vista as poucas descobertas e mínimas operacionalizações 

de campos terrestres para além da fronteira do estado. 

Entretanto, a sorte da Refinaria começou a mudar com a instituição do 

Regime Militar. Com os militares no poder, a Petrobras se tornou pedra angular 

de sua política desenvolvimentista, calcada sobretudo na substituição de 

importações e na necessidade de uma autonomia energética (SCALETSKY, 

2003), condições essas irrevogáveis para que o país alçasse uma posição de 

destaque no cenário mundial. 

Com essa mudança no cenário político, a Petrobras será 

instrumentalizada a expandir seus negócios, num primeiro momento, para as 

mais diversas áreas do país e, num segundo, para os países vizinhos. O 

momento era de urgência, pois estava constatado que a produção nos campos 

terrestres de petróleo já haviam alcançado o máximo de sua capacidade à 

época.  

Para suprir as demandas mais urgentes, iniciou-se um programa de 

importação de petróleo para abastecer as refinarias já instaladas e em 

operação. Entretanto, essa medida se caracterizava como corretiva e 

provisória, devido ao fato de que não estava nos planos do Governo Militar 

tornar-se refém do petróleo importado, sobretudo num cenário econômico 

internacional bastante instável no que dizia respeito ao petróleo (SCALETSKY, 

2003). 

Com as crises do petróleo (1973 e 1979), o preço do barril de petróleo 

disparou, e a Petrobras viu-se numa encruzilhada: com as perspectivas de 

importação atravancadas devido ao embate da OPEP com os países 

consumidores (especialmente os EUA), a única saída era a exploração além –
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mar. É bem verdade que a descoberta de jazidas submarinas já havia ocorrido 

em 1968, em Sergipe. Mas ainda faltava a empresa tecnologia e capital para as 

explorações. 

Após um maturação profunda da estratégia de exploração em águas 

profundas, fomentada ao longo do primeiro período de Governo Militar, é 

descoberto em 1974, no estado do Rio de Janeiro, petróleo num poço 

submarino na Bacia de Campos. Tem-se início a pesquisa e a exploração das 

áreas submarinas, o que levaria a Petrobras a se tornar menos dependente de 

importações de matéria-prima. 

Nesse ínterim, apesar da inauguração de novas unidades, a RLAM 

perde a primeira posição no ranking de refino da Empresa: com a inauguração 

da REPLAN, em 1972. A REPLAN, mais moderna e mais próxima do grande 

mercado consumidor do eixo Sudeste-Sul, torna-se o principal alvo de 

investimentos. Soma-se a isso a inauguração de outras refinarias pelo país. 

Ao longo de toda a década de 80, a Refinaria irá apenas manter os seus 

índices de produção e sofrer alguns incrementos pontuais. Vale ressaltar que a 

produção continua em escala ascendente, mas os esforços financeiros e 

políticos são voltados para a implementação de programas e equipamentos 

que visassem uma melhor eficiência ambiental ao longo do processo de 

produção. Nessa época há também a instalação de uma unidade de produção 

que permitia a fabricação de detergentes biodegradáveis (SANTANA, 2000).  

É a partir dos anos 90 que a Refinaria voltará a ser palco de melhorias, 

com a instalação dos Sistemas de Controle Informatizado e a inauguração de 

unidades modernas e de maior capacidade, como a U-32 (Unidade de 

Destilação Atmosférica e a Vácuo) e a U-6 (Unidade de Craqueamento 

Catalítico) (SANTANA, 2000). 

Assim, essa década foi marcada pela inovação tecnológica, com a 

instalação do Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD). Com ele, as 

unidades passam a operar por meio do controle totalmente digital e automático 

e centralizado em poucos pontos ao longo da refinaria. A RLAM foi uma das 

primeiras refinarias do sistema Petrobras a ter todo o seu processo produtivo 

automatizado e computadorizado (SANTANA, 2000). 

Não obstante essa trajetória de “idas e vindas”, a RLAM se consolidou 

como a segunda em refino no Sistema Petrobras a partir dos anos 2000. Com 
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as certificações obtidas37, os investimentos em modernização e equipamentos 

e a partida de novas unidades (como a U-39, Unidade de Craqueamento 

Catalítico), sua produção salta de 126 mil bpd (1997) para 306 mil bpds (2001) 

(SANTANA, 2000).  

Durante esses anos, RLAM, bem como toda a Petrobras, sofre com a 

política do Governo Federal – gestão FHC – sobre os concursos públicos, 

concursos esses que poderiam se constituir como uma fonte de renovação da 

força de trabalho da refinaria e da empresa. É neste período que, como 

“alternativa” à falta de pessoas, que a empresa começa a fazer uso da 

contratação de terceirizados para trabalharem nas instalações industriais.  

Nos anos 2000, a refinaria recupera o antigo vigor e destaque e volta a 

ser considerada a segunda refinaria do sistema em total de óleo refinado, 

devido aos investimentos que ocorreram no período de 2000 em diante, com a 

destinação de verbas para ampliações e instalações de novas unidade. 

A confluência de todos esses fatores apenas ressaltam a importância 

que a RLAM possui não só para a Petrobras, quanto para a Bahia e o 

Recôncavo. 

 

2.4 A FORMAÇÃO DA CATEGORIA PETROLEIRA NA BAHIA 

 

Juntamente com toda sorte de transformações econômicas, políticas e 

sociais que a criação da Petrobras e a instalação de RLAM-Mataripe trouxeram 

para Bahia e, mais especificamente, para o Recôncavo, uma das mais 

importantes foi a criação da categoria de petroleiros, que trouxe uma 

modificação na estrutura dos grupos sociais existente na Bahia até então 

(OLIVEIRA, F., 1987). 

Observando a composição da força de trabalho geral da Bahia pré-

RLAM, Brito (2008) demonstra que não havia uma identificação tão clara do 

trabalhador com o conteúdo de sua atividade laborativa. Como a Bahia ainda 

era essencialmente agrária, os trabalhadores oscilavam entre as atividades 

sazonais das diversas culturas e lavouras: açúcar, cacau, fumo etc. E como a 

indústria ainda era incipiente e, por isso, ofertava poucos postos de trabalho 

                                                 
37

 A RLAM possui as ISOs 9000, 9001, 14001 e BS 8800. 
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não havia como existir uma categoria profissional tão identificada com o seu 

trabalho. 

O ponto de inflexão desse processo é a instalação primeiro da Refinaria 

Mataripe e depois a “transformação” dessa em Refinaria Landulpho Alves – 

Petrobras. 

A Refinaria de Mataripe causa o seu primeiro grande impacto 

impulsionador da construção de uma ligação com o trabalho já em sua 

concepção38. Devido às políticas e técnicas de instalação da refinaria, houve 

um movimento de “profissionalização” de engenheiros e especialistas de outras 

áreas no sistema de exploração, extração, produção e refino de petróleo. 

Assim, o advento de Mataripe gerou, por conseguinte, o surgimento de uma 

cultura técnica especializada no setor de petróleo e gás – que não havia até 

então (FRAGA FILHO, 2000). 

Por outro lado, a refinaria também obrigou a força de trabalho não 

especializada a incrementar a sua qualificação. Devido às peculiaridades da 

indústria de processo contínuo, o domínio técnico das instalações e do 

processo de operação se fazia condição sine qua non para o sucesso da 

refinaria.  E como esse ramo industrial era inédito na Bahia até então, não 

havia de antemão uma força de trabalho capacitada para a empreitada. Mas, 

com a instalação e operação de Mataripe, isso mudou. 

O primeiro movimento de mudança foi a concorrência que tal atividade 

oferecia as demais atividades agrícolas e semi-industriais que o Estado 

possuía. Devido à atividade de construção e o posterior processo de operação, 

a refinaria se tornou um centro de demanda de trabalhadores ocupados por 

longos períodos de tempo, por causa do caráter não sazonal de suas 

atividades.  

Por meio dessa característica a RLAM fez com que a quantidade de 

trabalhadores disponíveis para os outros setores de atividades produtivas do 

Estado diminuíssem (BRITO, 2008). Assim, a refinaria se tornou o pólo 

receptor dos trabalhadores que anteriormente lidavam, enquanto atividade, 

apenas com a terra. 

                                                 
38

 Durante as obras de concepção da Refinaria foram empregados mais de 1.200 trabalhadores 
locais, que foram envolvidos tanto na construção quanto na futura operação da refinaria 
(MATTOS et al., 2000). 
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O segundo movimento ocorreu quando da operação efetiva e regular da 

refinaria. Percebendo que os trabalhadores disponíveis no Estado, em sua 

maioria, não tinham experiência e afinidade com as atividades industriais do 

petróleo, a Refinaria importou força de trabalho com experiência no setor do 

Sul e Sudeste do país, pois os trabalhadores aqui presentes não supriam a 

demanda imposta pela refinaria.  

Assim, “[...] entre os trabalhadores especializados, 70% vieram dos 

estados do Centro-Sul e 30% eram naturais da Bahia. Entre os burocratas, 

essa proporção era inversa: 40% vieram de outros estados e 60% eram 

baianos.” (FRAGA FILHO, 2000, p. 63). 

Esse caráter se aprofundou e se consolidou quando das primeiras 

ampliações da refinaria. Como cada ampliação significava mais incremento no 

processo produtivo e, portanto, demandava mais e mais a necessidade de 

força de trabalho especializada, cada vez mais os trabalhadores que foram 

sendo incorporados à Refinaria gozavam de maior qualificação, se comparadas 

com os trabalhadores existentes na região, na época: 

 
À medida que a Refinaria ia se consolidando, no entanto, diminuía a 
demanda por pessoal da região. Em 1969, [...] a refinaria, bem como 
toda a Petrobras, estava recrutando mão-de-obra com formação 
profissional especializada ou que, pelo menos, tivesse concluído o 
científico (segundo grau). Desde meados dos anos 50, a Refinaria 
vinha intensificando investimentos em formação de técnicos. Essa 
orientação foi decisiva para afastar boa parte da população local dos 
novos postos que iam se abrindo, uma vez que havia na região 
índices bastante altos de analfabetismo. (FRAGA FILHO, 2000, p. 
112) 

 

Cabe ressaltar que, para os trabalhadores já integrantes da Refinaria e 

da Petrobras como um todo que gozavam de baixo grau técnico, a empresa 

despendia esforços na qualificação destes trabalhadores, através de 

treinamentos e cursos voltados à compreensão da operação dos sistemas de 

produção e refino de petróleo (FRAGA FILHO, 2000). 

Com esse padrão de tratamento, logo a qualificação e a especialização 

se tornaram características necessárias para se trabalhar no setor de petróleo. 
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2.4.1 A formação política 

 

Apesar dos aspectos elencados no processo de formação da 

RLAM/Petrobras na seção anterior, com a categoria de petroleiros em 

formação o quadro foi diferente. 

Havia extensos problemas no processo de produção, como panes, 

quebras, baixo rendimento de produtividade etc. Entretanto, a maioria deles 

alojava-se nas condições de trabalho.  

Por um lado, os trabalhadores da refinaria sofriam com as relações 

hierarquizadas e autoritárias por parte da direção da refinaria; por outro, 

sofriam com a discriminação não declarada que havia entre operadores, 

geralmente de baixa especialidade técnica, e engenheiros, supervisores e 

direção da refinaria, discriminação essa que se apresentava na forma como os 

serviços e o espaço da refinaria eram divididos (BRITO, 2008; ASSIS, 2000; 

OLIVEIRA JR., 1996). 

No primeiro caso, a Refinaria de Mataripe, desde sua concepção, fora 

permeada pelas relações assimétricas de poder. A direção além de determinar 

e prescrever as atividades a serem desempenhadas, obrigava os trabalhadores 

a extensas jornadas de trabalho (algumas superiores às 12h por dia) e não 

admitia a contestação e/ou arguição de suas ordens. Isso por vezes resultava 

em embates e conflitos diretos dos trabalhadores com a direção, que não 

utilizava, na maioria das vezes, da negociação, preferindo fazer uso da 

demissão e sufocar o foco de contestação (BRITO, 2008; OLIVEIRA JR., 

1996). 

Com o advento da Petrobras tal característica se acentuou, devido à 

incorporação das normas e regras militares da gestão das atividades da 

empresa por meio da inclusão de militares em seus cargos de comando. Isso 

ocorria porque a questão do petróleo se caracterizava como de importância 

primeira para o país, porque o setor era estratégico para a segurança nacional. 

Logo, uma tarefa das forças armadas, que deveriam proteger a Empresa e a 

nação. Assim,  

 
O arbítrio dos dirigentes da Petrobras em relação aos funcionários se 
manifestava como uma prática comum e de ocorrência no âmbito 
nacional, dada a formação militarizada dos seus quadros dirigentes, a 
qual era moldada na aplicação da doutrina de segurança nacional. Na 
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mesma perspectiva se impunha o símbolo do nacional-
desenvolvimentismo representado pela Petrobras, em nome do qual 
se cometia toda sorte de coações contra todos os funcionários que 
não estivessem atentos ao padrão de comportamento determinado 
pelo querer pessoal de algum chefe imediato. Nesse sentido, a vila 
operária, anexa à refinaria, além de cumprir a função para a qual fora 
construída favorecia também a coerção dos operários subalternos. 
(BRITO, 2008, p. 115) 

 

Percebe-se que os elementos evocados de hierarquia rígida, relações 

assimétricas de poder, distribuição de poder top-down etc. marcam a Petrobras 

desde seu início e dão a tônica das práticas de gestão cotidiana nas 

instalações da estatal. 

Afora a disciplina militar-fabril em curso, outro ponto de conflito eram as 

condições de trabalho da época. 

A Refinaria se localizava em um local de difícil acesso, o qual privava os 

trabalhadores de irem e virem com facilidade; as jornadas de trabalho eram 

extensas, se comparadas as que se tornariam padrão para o setor: duravam 

entre 8 e 10 horas; havia diferenciação nas instalações utilizadas pelos laborés 

(trabalhadores “comuns”) e pessoal técnicos (técnicos, engenheiros e 

supervisores) (ASSIS, 2000; OLIVEIRA JR., 1996). 

Devido às precárias instalações viárias e a distância que havia da 

refinaria tanto de Salvador quanto do centro de São Francisco do Conde, 

gastava-se, de Salvador para a Refinaria, à época, cerca de quatro horas no 

trajeto, que aumentava consideravelmente em tempos de chuvas.  

E o acesso à refinaria só se dava via transporte próprio, pois carros 

domésticos não conseguiam atravessas as estradas de barros. E como havia 

ainda à distância a ser percorrida de Salvador a São Francisco do Conde, que 

só era feita via trem – que saia de um ponto a outro apenas uma vez ao dia, o 

ir e vir da RLAM era um processo trabalhoso e cansativo. 

As jornadas prolongadas tornavam extenuantes as atividades de 

operação da refinaria. Somadas as restrições de deslocamento que a falta de 

infraestrutura ocasionava aos trabalhadores, havia uma posição de “aproveitar 

ao máximo” os trabalhadores em atividade.  

Assim, a direção da refinaria impunha uma jornada de atividades regular 

de, em média, 12 horas por dia aos trabalhadores da refinaria. Tal situação 

modificou-se apenas após manifestação da categoria e de seus organismos de 

representação (BRITO, 2008). 
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A direção da Petrobras, conjuntamente com a direção da refinaria, 

buscava oferecer alento aos problemas e dificuldades cotidianas de 

deslocamento, estadia e recreação de sua força de trabalho. Desta forma, 

foram oferecidos aos seus trabalhadores um conjunto de melhorias e de 

serviços, na forma de refeitórios, clubes recreativos, vilas residenciais, cinema 

etc. Contudo, apesar das finalidades, a execução e o usos práticos provocaram 

uma diferenciação dentro da força de trabalho da refinaria. 

Essa diferenciação advinha, em primeiro lugar, no formato e qualidade 

das instalações. Os refeitórios dos laborés serviam quentinhas frias e não havia 

organização do espaço para as refeições: as mesas e os bancos eram 

improvisados sobre estruturas de ferro e/ou madeira, e a cobertura era feita de 

lona, enquanto que o refeitório do pessoal técnico possuía uma construção 

feita em alvenaria, com iluminação, boa disposição do espaço e qualidade na 

comida servida.  

No caso das vilas, isso era ainda mais patente. A Vila operária, local de 

residência dos trabalhadores que não integravam o rol de técnicos e 

especialistas e que não tinham condições de alugar uma casa na cidade, era 

precária. As instalações de suas casas eram desenvolvidas em madeira e 

compensado, e a estrutura do espaço era coletiva, isto é, os aposentos eram 

moldados para o compartilhamento conjunto de diversos trabalhadores. A Vila 

de Mataripe, ao contrário, possuía casas em alvenaria, divididas por quintais, 

jardins e cercas, e limitava-se a um pequenos número de 

técnicos/especialistas, ou então destinava-se à moradia dos engenheiros e 

suas famílias (ASSIS, 2000; OLIVEIRA JR., 1996). 

Nos clubes, essa diferenciação clara também era verificada. O clube dos 

engenheiros possuía mais verbas para realização deo emprego em eventos 

lúdico-culturais, com direito até a shows, enquanto que o clube dos operários 

constituía-se como um simples espaço de recreação e descanso desses 

trabalhadores.  

No cinema, havia uma divisão mais contundente, pois apesar de 

engenheiros, técnicos, supervisores e laborés dividirem o espaço físico e 

poderem prestigiar as mesmas atrações, havia diferenciação na distribuição 

dos trabalhadores no espaço, diferenciação que ia desde os assentos 

(acolchoados e confortáveis para engenheiros, técnicos e supervisores, e 
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cadeiras duras, de plástico e/ou ferro para os demais) à localização dos 

trabalhadores no espaço da sala de projeção - engenheiros, técnicos e 

supervisores na frente, demais trabalhadores ao fundo (ASSIS, 2000). 

Outro ponto não menos importante, e ainda na perspectiva das 

condições de trabalho, era a questão salarial. Os trabalhadores da RLAM 

recebiam valores menores que os seus colegas da então recém-fundada 

Refinaria de Cubatão. Devido a esta constatação, os trabalhadores se 

organizaram, montaram uma associação (que mais tarde viria a se tornar a 

base de criação do Sindicato de Extração) e foram à luta. Sua pauta era a 

equiparação em jornada e especialmente em salários. Organizaram então uma 

greve, que durou três dias e os permitiu a conquista de 80% do reajuste pedido 

(BRITO, 2008; OLIVEIRA JR., 1996). 

Assim, a Petrobras se tornou palco da primeira iniciativa de organização 

sindical – porém com uma entidade de cunho não reivindicativo, de início –, e 

serviu de modelo não só para as gerações futuras de petroleiros, bem como 

para todas as outras categorias profissionais do país (OLIVEIRA JR., 1996). 

 

2.5 A TRANSFORMAÇÃO MODERNIZADORA: A INFLUÊNCIA DA RLAM EM 

SÃO FRANCISCO DO CONDE 

 

 Antes de tratarmos da relação da Petrobras com uma peça-chave da 

companhia, que são seus trabalhadores, demonstraremos como suas 

atividades desenvolvidas no Recôncavo, sobretudo pela RLAM, levaram a 

mudanças sociais e econômicas que transformaram o tecido social daquela 

região. 

 As atividades da RLAM impactaram diretamente toda aquela região, ao 

forçar a passagem de uma economia açucareira para uma economia industrial 

de ponta, que é a exploração do petróleo. Assim, cidades que antes subsistiam 

como antigos centros do comércio da cana-de-açúcar e seus derivados foram 

transformadas de maneira radical. Neste aspecto, daremos destaque a uma 

cidade em especial, devido a sua ligação umbilical com a RLAM: São Francisco 

do Conde. 
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2.5.1 São Francisco Do Conde 

 

 A cidade de São Francisco do Conde sempre foi uma cidade de 

destaque no contexto geopolítico do Recôncavo Baiano, devido à concentração 

da atividade açucareira em seu território. De antiga zona de produção de cana-

de-açúcar e seus derivados (BRITO, 2008), a cidade passou a cidade com 

maior renda per capta do país, possuindo o valor de R$ 296,8 mil por habitante, 

superior a grandes centros econômicos brasileiros, como São Paulo, por 

exemplo. 

 Componente importante nesse processo de modernização foi a 

instalação da Refinaria Landulpho Alves na parte sudoeste de seu território, 

pois o pagamento dos royalties que são tributos das operações que a refinaria 

desenvolve levam à dinamização de sua economia. 

 

2.5.2 Histórico 

 

 A cidade foi fundada em 1698 e seu nome homenageia o padroeiro da 

cidade e o conde Fernão Rodrigues, que herdou o terreno do 3° governador-

geral do Brasil, Mem de Sá. A região onde fica a cidade foi conquistada pelo 

império português através de guerras travadas contra os índios que viviam nas 

margens dos rios Paraguaçu e Jaguaribe (IBGE, 2010). 

 A cidade foi inicialmente nomeada de São Francisco tão logo passou a 

ser habitada pelos seus moradores. Alguns anos mais tarde, seu nome seria 

alterado para São Francisco da Barra de Sergipe do Conde. 

Seu território era basicamente coberto, afora a sede, por enormes 

léguas de terra que eram fazendas de cultivo da cana-de-açúcar. Afora 

algumas pequenas atividades econômicas sem relevância (pois tinham como 

finalidade mais a subsistência que o comércio, como o fumo, a criação de gado 

e afins) sua atividade economia era totalmente dependente do açúcar (BRITO, 

2008). 

A denominação do município foi alterada através do tempo pelos 

decretos estaduais nºs 7.455, de 23 de junho de 1931 e o 7.479, de 08 de julho 

de 1931. Este último decreto foi o que tomou a denominação do município de 

São Francisco. Por este ultimo decreto São Francisco (ex-São Francisco da 
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Barra de Sergipe do Conde), adquiriu o extinto território do igualmente extinto 

município de São Sebastião. 

Ainda em 1931, através do decreto estadual nº 7.600, de 11 de 

setembro, o Estado ordena o desmembramento do município de São Francisco 

do distrito de São Sebastião, elevando-o à categoria de município (IBGE, 

2010). 

Sua divisão administrativa sofre diversas mudanças, com anexações e 

desmembramentos de distritos do entorno, até que, em 1960, o município de 

São Francisco do Conde passa a ter três distritos: a sede, Mataripe e Monte 

Recôncavo (IBGE, 2010). 

A atividade açucareira persistiu como a espinha dorsal da economia da 

cidade até após a Segunda Guerra Mundial, quando ocorre uma crise 

internacional no setor, fazendo com que o açúcar e seus derivados perdessem 

importância e competitividade no mercado regional e nacional (MATTOS, 

2000). 

A partir de 1890, as usinas iriam substituir os velhos engenhos e, até 

1950, quando foi fundada a RLAM, eram as principais fontes de emprego na 

região. Até aquele momento, portanto, as cidades circunvizinhas estavam 

econômica e socialmente ligadas ao cultivo da cana de açúcar.  

Na década de 50, operavam ainda no Recôncavo as usinas de Cinco 

Rios (Maracangalha), Terra Nova, Passagem, Paranaguá e São João. O 

comércio de Candeias beneficiava-se diretamente das usinas, uma vez que 

todo o pessoal que nelas trabalhava tinha ali seu mercado de compras 

(MATTOS, 2000). 

A substituição completa do açúcar como principal atividade econômica 

deu-se então com instalação de Mataripe, em 1950. 

 

2.5.3 Estatísticas 

 

 Atualmente o município de São Francisco do Conde, que dista de 

Salvador em cerca de 54 km, se configura como um dos mais importantes em 

termos econômicos, devido às operações da RLAM. As atividades de refino 

provocou a atração de vetores de investimento econômico que impactaram 

diretamente nas dinâmicas de crescimento da cidade. 
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Com vistas a permitir uma melhor visualização do município, 

apresentamos abaixo um mapa com a localização do mesmo: 

 

Quadro 4 – Distância entre São Francisco do Conde e Salvador 

 
Fonte: Google Maps. Disponível em: < https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=ll >. 
Acesso em 26 de junho de 2013, às 14h. 

 
 Assim, a cidade possui, no ano de 2010, uma população de 33.183 

habitantes sobre uma área (contando a sede e os distritos) de 263 km², o que 

gera, por conseguinte, uma densidade de 126,24 habitante por km² (IBGE, 

2010). Para que possamos compreender melhor a importância da cidade para 

o Estado da Bahia, comparemos São Francisco do Conde com a capital do 

Estado e a cidade mais populosa do país. 

 Salvador, a capital do Estado da Bahia, possui (2010) uma população de 

2.675.656 habitante sobre uma área de 693,276 km², caracterizando uma 

densidade de 3.859,35 habitante por km². São Paulo, a maior cidade do país, 

por sua vez, no mesmo período, população de 11.253.503 habitantes em uma 

área de 1.521,101 km², gerando uma densidade de 7.387,69 habitantes por 

km² (IBGE, 2010). 

 

https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=ll
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2.5.4 Indicadores sociais 

 

 A população, em pouco mais de vinte anos, teve um salto. Em 1991 a 

cidade contava com 20.238 habitantes (IBGE, 2010), e quando comparada com 

o número atual de habitantes, percebemos o crescimento da ordem de 609%. 

Esse crescimento é de certa magnitude, sobretudo se comparada com as taxas 

de crescimento populacional dos anos 50, 60 e 70, períodos de instalação e 

crescimento da RLAM (MATTOS, 2000). 

 Da população apresentada em 2010, a cidade apresenta 36,84% de 

moradores na faixa etária entre zero e 19 anos, 6.530 moradores (19,68%) na 

faixa dos 20 a 30 anos, 9.698 (29,23%) entre 31 e 49 anos e 4.729 (14,25%) 

acima de 50 anos (IBGE, 2010). Ou seja, o maior percentual de moradores da 

cidade encontra-se em idade produtiva. 

 De sua população total, 27.393 habitantes residem em área urbana (82, 

6%), enquanto que 17,4% habitam o meio rural.  

No que se refere ao sexo, a população é dividida em 48,8% do sexo 

masculino (16.203 habitantes), enquanto que 51,2% da população é do sexo 

feminino (16.980 hab.) 39. 

 

2.5.5 Indicadores econômicos 

 

 As receitas e despesas auferidas pelo município são das cifras de, 

respectivamente, R$ 349.574.013 e R$ 227.313.477 (IBGE, 2010). Podemos 

inferir que os royalties e tributos pagos pela atividade da RLAM em território do 

município produz saldo positivo nas contas do município, haja vista o montante 

pago via estes tributos.  

O Produto Interno Bruto – PIB do município também se destaca. A 

cidade apresenta rendimentos de R$ 6.190, no setor de agropecuária, R$ 

5.277.272 na indústria e R$ 3.263.729, no setor de serviços. Se comparados 

ao PIB baiano, o PIB de São Francisco do Conde apresente as fatias de 0,09% 

para a agropecuária, 30% para a indústria e 7,04% para serviços. Disso 

podemos apreender que a economia do município é embasada nas atividades 

                                                 
39

 Não foi possível encontrar-se a divisão da população segundo raça/cor na base de dados 
acessada do IBGE. 
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industriais, na qual a RLAM ocupa posição de protagonista. Contudo, há de se 

observar que apesar do baixo índice no setor de serviços quando comparado 

com a soma estadual, o setor de atividades se demonstra como o segundo 

mais importante para as riquezas municipais. Podemos observar essas 

nuances na Tabela 4 e no Gráfico 2, abaixo: 

 

Tabela 4 - PIB de São Francisco do Conde, por setor econômico (2010) 

Setor Valor (em R$) 

Agropecuária 6.190 

Indústria 5.277.272 

Serviços 3.263.729 

Fonte: Elaborada a partir de IBGE (2010). 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2010) 

 
O rendimento nominal médio da cidade era de R$ 1.055,58 para homens 

e de R$ 696,79 para as mulheres (IBGE, 2010), tendo por base que o salário 

mínimo, à época, era de R$ 510,00. Confirma-se aqui que a mulher ganha 

apenas cerca de 60% dos rendimentos auferidos pelos homens. No caso em 

questão, segundo os rendimentos médios apresentados, a mulher, em São 

Francisco do Conde, percebe apenas 66% do rendimento nominal médio de 

um conterrâneo do sexo masculino. 

No que se refere às pessoas ocupadas40, com 10 anos ou mais, 3.768 

pessoas trabalham com carteira assinada (30,9% da população), sendo que 

destas 240 são brancas (2%), 1.586 pretas (13%), 63 amarelas (0,5%), 1.867 

                                                 
40

 Segundo IBGE (2010), a População Economicamente Ativa do município era de 12.215 
pessoas, em 2010. 

Agropecuária Indústria Serviços

Bahia 6.725.960 25.160.405 46.352.387

Brasil 105.163.000 539.315.998 1.197.774.001
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Gráfico 2 - PIBs comparados, Bahia e Brasil, por 
setor econômico (2010) 
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são pardas (15,3%) e 12 indígenas (0,1%). Aquelas consideradas funcionários 

públicos (incluindo militares) eram, em seu total 2.323 (19%), que se 

distribuíam da seguinte forma: 151 eram brancos (1,24%), 1.098 eram pretos 

(9%), 44 eram amarelos (0,36%), 1.030 eram pardos (8,43%) e não constavam 

indígenas dentre essa categoria. 

Quanto aqueles que trabalham sem carteira assinada, perfaz-se o 

número de 2.999 pessoas, representando 24,6% da população. Destes, 168 

eram brancos (1,38%), 1.270 eram pretos (10,4%), 88 eram amarelos (0,7%), 

1.464 eram pardos (12%) e 9 eram indígenas (0,07%). Quanto aqueles que 

trabalham por conta própria, representavam, em 2010, 1.640 pessoas (13,4%), 

das quais 102 eram brancas (0,84%), 701 eram negras (5,74%), 14 amarelas 

(0,11%), 823 pardos (6,74%) e não havia indígena em situação de trabalho pro 

conta própria. Quanto a aqueles que se consideravam empregadores, não 

houve relevância estatística nos dados encontrados41. Pode-se visualizar de 

forma mais clara estes índices na Tabela 5, a seguir: 

 

 

                                                 
41

 Encontrou-se apenas que sete negros se declararam empregadores, juntamente com 45 
pardos. Dentre brancos, amarelos e indígenas não houve quem se declarasse empregador. 
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Tabela 5 – Pessoas ocupadas, com 10 anos ou mais, por raça/cor (2010) 

 Brancos Pretos Amarelos Pardos Indígenas Total 

 Pessoas % Pessoas % Pessoas % Pessoas % Pessoas %  

Empregados com 
carteira assinada 

240 0,2 1.586 13 63 0,5 1.867 15,3 12 0,1 3.768 
(30,9%) 

Funcionários 
públicos* 

151 1,24 1.098 9 44 0,36 1.030 8,43 ND ND 2.323 
(19%) 

Trabalhadores sem 
carteira 

168 1,38 1.270 10,4 88 0,7 1.464 12 0,07 0,03 2.999 
(24,6%) 

Trabalhadores por 
conta própria 

102 0,84 701 5,74 14 0,11 823 6,74 ND ND 1.640 
(13,4%) 

Empregadores ND ND 7 0,02 ND ND 45 0,14 ND ND 52 (0,43%) 

* Inclua-se aqui os militares. 

Fonte: Elaborada a partir de IBGE (2010) 

 
Nos pontos aqui apresentados se faz necessário ressaltar que os pardos são maioria no que se refere a um emprego com 

carteira assinada, enquanto que os pretos e pardos são maioria, no quesito funcionários públicos. Por outro lado, o contraste foi 

contundente ao identificar que dentre os trabalhadores sem carteira e/ou que trabalham por conta própria os pretos e pardos são 

identificados com o maior índice neste quesito. Por fim, dentre os brancos, cabe-se também considerar a forte disparidade no 

quesito da ocupação. A quantidade de brancos que trabalham sem carteira é superior ao que se enquadram como funcionários 

públicos. 

No que tange aos salários mínimos percebidos pela população de São Francisco do Conde, percebe-se que a maior parte 

da população percebe até 1 Salário Mínimo – SM por mês (9.752, num percentual de 29,4% da população), seguida de perto por 

outra boa parcela (6.239 pessoas que perfilam 19,8% da população) que recebe entre 1 e 3 SM. Dentre aqueles que auferem 

menos de 1 SM, os pardos lideram (5.112 pessoas; 15,4%), seguidos dos negros (3.827 pessoas (11,53%). 
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Entre aqueles que percebem entre 3 a 5 SM ou acima de 5 SM, por maior contraste que pareça, são os negros e pardos que 

também lideram42. Podemos observar esses dados na Tabela 6 abaixo: 

 
Tabela 6 – Salários Mínimo auferidos por Cor/raça (2010)* 

 Brancos Pretos Amarelos Pardos Total 

 Pessoas % Pessoas % Pessoas % Pessoas % Pessoas % 

Até 1SM 710 2,14 3.827 11,53 103 0,3 5.112 15,4 9.752 29,4 

Entre 1 e 3 SM 417 1,26 2.538 7,65 114 0,34 3.170 9,6 6.239 19,8 

De 3 a 5 SM 10 0,03 194 0,6 ND ND 166 0,5 370 1,12 

Acima de 5SM ND ND 90 0,3 75 0,23 131 0,4 296 0,9 

* O segmento “indígenas” não apresentava valores representativos e, por isso, não foi incluído nesta tabela. 

Fonte: Elaborada a partir de IBGE (2010) 

 
Quanto à jornada de trabalho, a maior parcela trabalha em jornadas semanais abaixo do regulamentado por lei, que é entre 

40 à 44h/semana. Essa parcela perfaz um número de 5.691 pessoas, sendo que destas, 2.737 são do sexo masculino e 2.954 são 

do sexo feminino. Há também um número de pessoas que trabalham em jornada regulamentar por semana (4.147 pessoas). 

Cerca de 1.967 pessoas trabalham mais do que às 44h horas regulamentares (IBGE, 2010). 

 

2.5.6 Considerações sobre os indicadores 

 

Diante do que foi exposto sobre os indicadores sociais e econômicos de São Francisco do Conde, temos apenas três pontos 

a considerar.

                                                 
42

 Faz-se necessário observar que não haviam dados sobre brancos que auferiam acima de 5 SM. 
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Primeiro, apesar cidade da ser considerada uma das “mais ricas” do país 

devido à sua elevada renda per capta, verifica-se através da análise dos 

indicadores do município que a renda média e o percentual de salários 

mínimos ganhos são baixos, se comparados com o valor da renda per capta 

(296,8 mil por habitante).  

Apesar de intrigante é compreensível o porquê dessa disparidade, haja 

vista que a explicação mais plausível é de que os moradores da cidade não 

fazem parte dos segmentos que se beneficiam realmente com os ganhos 

proporcionados pelos impostos e royalties da RLAM/Petrobras e demais 

atividades industriais. 

Segundo, a predominância do segmento “pretos” e “pardos” nos 

extremos das estatísticas. Há um contraste intrigante neste aspecto, pois o 

esperado é que esses segmentos apenas dominem os pontos baixos quando o 

assunto é renda, ganhos etc. Em São Francisco do Conde isso se verifica, 

porém é curioso notar, a partir do exame dos dados, que os pretos e pardos 

são maioria dos trabalhadores de ocupações com carteira assinada e de 

trabalhos no serviço público, a despeito do que indicaria a norma. 

Terceiro, constata-se também, através da analise dos dados referentes a 

quantidade de salário auferida, que a importância econômica da RLAM na 

cidade de São Francisco do Conde se dá de maneira muito mais indireta, isto 

é, através de investimentos e ganhos alcançados como consequências de ação 

da refinaria ou atividades da Petrobras na região, do que direta, através da 

atuação das atividades da RLAM, como contratação de mão de obra local, 

residência dos trabalhadores no município e afins. 

 

2.6 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA RLAM 

 

A Refinaria é composta atualmente de cinquenta e cinco unidades, todas 

em operação. Ocupa uma área de 9,1 km² e possui uma capacidade instalada 

de 281 mbbl/d. Nela se produz propano, propeno, isso-butano, gás de cozinha, 

gasolina, nafta, querosene, querosene de aviação, parafinas, óleos 

combustíveis e asfaltos. 

Os processos de fabricação desses produtos ocorre nas Unidades de 

Processamento. Cada UP possui um número/código e uma especialidade de 
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produção. Por exemplo, a U-5, que é responsável pela destilação a vácuo do 

óleo trazido para o refino, de forma a produzir diversos subprodutos. 

É necessário salientar que nenhuma UP é igual à outra, possuindo cada 

UP certa especificidade (FERREIRA e IGUTI, 1996), que é obtida através do 

projeto da planta, do tipo de material que se destina produzir e da forma como 

se organizará o processo. Entretanto, todas as UPs são interligadas, haja vista 

que o produto de uma pode ser considerado matéria-prima de outra, ou até ser 

re-processado nela.  

A produção nas UPs ocorre a partir do uso das “utilidades”, ou seja, de 

matérias-primas naturais como o vapor, a água e o ar, além de energia elétrica 

(FERREIRA e IGUTI, 1996). A água, o vapor e o ar são utilizados diretamente 

como elementos importantes no processo de fracionamento e refino do 

petróleo; já a energia elétrica é responsável por alimentar as unidades e até, 

em alguns casos, ativar equipamentos que gerarão outras utilidades, como o 

vapor, por exemplo. 

A Refinaria se interliga com outras unidades da Petrobras na Bahia via 

dutos e polidutos, que têm por função levar insumos para essas unidades. As 

ligações da Refinaria são com a FAFEN, o Campo de Manati, a cidade de 

Jequié, o Porto de Aratu e o Terminal de Madre de Deus – TEMADRE, da 

Transpetro. São cerca de setecentos quilômetros de dutos, perfazendo uma 

estrutura dutoviária que percorre e circunda boa parte da região do Recôncavo 

(SANTOS, 2000, Local, p. 5). 

No ano de 2010, a Refinaria possuía 1.386 empregados próprios e cerca 

de 4.000 terceirizados43. Essa força de trabalho se divide em quatro campos de 

atividades dentro da Refinaria: operação, apoio, administrativo, profissionais e 

gerência (FERREIRA e IGUTI, 1996). 

O pessoal de operação é composto pelos operadores de cada unidade 

de processo. Para desenvolverem a atividade de operação, os operadores se 

utilizam de indicadores formais (instrumentos), presentes nos painéis de 

controle, e dos seus sentidos (olfato, visão, audição) para controlar o sistema, 

manter as variáveis em curso e a estabilidade do processo (FERREIRA e 

IGUTI, 1996). Seu regime de trabalho é de turnos e operam as unidades em 

                                                 
43

 Segundo dados obtidos com os entrevistados, na pesquisa de campo. 
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equipes (ou “turmas”). Dividem-se em Operadores de Painel e Operadores de 

Campo.  

Os primeiros são os operadores mais experientes na planta e 

responsáveis por operar as variáveis nos painéis de controle. Os segundos são 

aqueles operadores responsáveis pelas inspeções, manobras de 

equipamentos, separação de equipamentos para manutenção e retirada de 

amostras. Normalmente são aqueles operadores iniciantes na planta. 

O pessoal de apoio engloba uma gama variada de trabalhadores, 

especialidades e funções. O apoio vai desde os trabalhadores responsáveis 

pela manutenção permanente dos equipamentos e Unidades, passando pelo 

pessoal do laboratório, chegando até os responsáveis pela Segurança 

Industrial, sem esquecer-se daqueles que apesar de ser apoio, não atuam 

diretamente na área e/ou nas UP, como a vigilância e a limpeza.  

O apoio é uma parte imprescindível para o funcionamento da refinaria, já 

que reúne aqueles responsáveis pelo cumprimento do funcionamento normal 

dos equipamentos que fomentam os processos químicos e petroquímicos. 

O administrativo é o segmento responsável pelo funcionamento 

burocrático da refinaria. São, grosso modo, aqueles responsáveis pelo trabalho 

de escritório e afins, servindo como suporte, na maioria dos casos, para a 

gerência.  

Os profissionais são aqueles empregados que possuem nível superior e 

função que exija esse nível, como os Engenheiros, Médicos etc. Eles se 

caracterizam por servir de apoio às funções de operação, mas sem fazer parte 

do segmento de apoio, haja vista que o conteúdo de seu trabalho é mais 

voltado para o planejamento e intervenção no processo, do que auxilio ao 

mesmo.  

Por fim, a gerência é o setor que gesta, planeja e organiza o trabalho na 

refinaria, além de ser responsável pelos seus acordos comerciais e decisões 

que envolvam o campo produtivo, como contratação de pessoal, aumento de 

volume na produção, dentre outros. 

Em termos organizacionais a Refinaria se estrutura da seguinte forma44: 

a Gerência controla a gestão da Refinaria, enquanto que os demais quadros 

                                                 
44

 A esquematização proposta a seguir tem como base a pesquisa de campo do autor, 
sobretudo as informações obtidas via as entrevistas realizadas. 
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cumprem suas funções segundo o que for planejado pela Gerencia. Esta se 

divide em dois grupos, denominados aqui de “Grupo 1” e “Grupo 2”.  

O “Grupo 1” é composto pelo Gerente Geral, a autoridade máxima de 

gestão da Refinaria; há também o Gerente de Divisão e o Gerente Adjunto. 

Estes são responsáveis pela política de planejamento das atividades das 

Unidades, e em conjunto com o Gerente Geral, definem as metas e objetivos a 

serem perseguidas pela Empresa.  

Por outro lado, há o “Grupo 2”, mais ligado as operações e ao campo. 

Este grupo se subdivide em Gerente Setorial e Supervisor. O primeiro é 

responsável pela gestão de determinado setor na Refinaria; o segundo é 

responsável por gerir as operações das Unidades de Processo. 

Destes segmentos, a maioria deles trabalha em turno administrativo, 

com exceção do pessoal de operação e algumas poucas equipes de 

manutenção. Os regimes de trabalho se dividem, na Refinaria, da seguinte 

forma: 

 

Quadro 5 – Regimes de Trabalho na Petrobras 

Regime de 
Trabalho 

Jornada diária Carga de 
Trabalho 
Semanal 

Total de Horas 
Mensais 

Relação 
Trabalho x Folga 

Administrativo 8h 40h 200h 5x2 

Especial de 
Campo 

12h 33h 36min 168h 1x1,5 

Sobreaviso 12h 33h 36min 168h 1x1,5 

Turno 
Ininterrupto de 
Revezamento 
(TIR)  

6h 33h 36min 168h 4x1 

8h 33h 36min 168h 3x2 

12h 33h 36min 168h 1x1,5 

Fonte: Acordo Coletivo de Trabalho Petrobras (2009-2011), p. 25 

 

Temos presente então, na Refinaria, o Regime de Trabalho 

Administrativo, que é cumprido pelos gerentes, pessoal do administrativo e 

pessoal do apoio. Nele, a jornada é de cinco dias da semana trabalhados, com 

carga horária dia de oito horas trabalhadas e constando folga de dois dias, 

normalmente aos finais de semana.  

Possui-se também o Regime de Trabalho em Turnos, que é cumprido 

pelo pessoal da operação e equipes de sobreaviso (responsáveis por 

intervenções em casos graves, como panes ou acidentes ampliados). Nele, a 

jornada se configura por trabalhos realizados em turnos variáveis do dia.  
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Esses turnos são: Horário 1 (ou “zero hora”), que se inicia as 23h30 e vai 

até às 7h30; Horário 2, que vai das 7h30 às 15h30 e Horário 3, que ocorre das 

15h30 até às 23h30. Para cumprimento do turno, é montada uma escala de 35 

dias – dos quais o trabalhador trabalha em média quatro e descansa três, a se 

iniciar pelo turno “zero hora”, com revezamento de turnos a cada 1 dias e meio 

trabalhado. Ou seja, o trabalhador não cumpre sua jornada em um turno fixo, 

mas variável. Vale salientar que a entrada em um novo turno só pode ocorrer 

após decorrido um mínimo de onze horas de descanso entre um turno e 

outro45. 

Verificou-se durante a pesquisa de campo que a jornada executada 

pelos trabalhadores próprios (administrativo, operação, profissionais e 

gerência) confere com aquilo que é tratado em lei e no Acordo Coletivo.  

Contudo, o mesmo não se verifica quanto aos terceirizados, que chegam 

a cobrir normalmente uma hora a mais por dia de trabalho, o que os leva a 

exceder a jornada regulamentar em cinco horas.  

Além disto, há ainda a constatação, através das entrevistas, de que a 

jornada de trabalho não é aplicada corretamente em caso de parada e/ou 

urgência na manutenção industrial. Nestes momentos o trabalhador 

terceirizado pode trabalhar, ininterruptamente 12h, 24h ou seguir trabalhando 

até findar o serviço. 

No caso da Refinaria, vemos que boa parte de sua força de trabalho é 

composta por trabalhadores terceirizados, sobretudo no setor de apoio e 

administrativo. Segundo nossos informantes, cerca de 80% desses setores 

possuem a presença de terceirizados.  

A terceirização se faz mais presente, sobretudo, nos segmentos de 

manutenção, administrativo, SMS, limpeza e vigilância. Segundo nossa 

pesquisa de campo, dentre as atividades da Refinaria, as únicas que ainda não 

foram constatadas a presença de terceirizados desempenhando funções são a 

operação e o laboratório. 

Dos trabalhadores terceirizados utilizados pela Petrobras, cerca de 50% 

desempenham atividades permanentes nas unidades da Companhia (DIEESE, 

                                                 
45

 A isso denomina-se interstício. O interstício é um dispositivo legal, que está presente na 
legislação e reforçado pelos Acordos Coletivos de Trabalho, que diz respeito ao mínimo de 
horas de descanso necessário para a garantia da saúde e segurança do trabalhador de turno. 



98 

 

2009 apud INSTITUTO OBSERVATÓRIO SOCIAL, 2011). Quadro semelhante 

foi verificado no caso da RLAM. 

Com base no que foi apresentado aqui e nos estudos de Godinho (2003 

e 2008), percebemos que existem quatro categorias de trabalhadores 

terceirizadosem atividades na refinaria: 

 
1. Trabalhadores de primeira categoria: são os empregados efetivos 

ou estáveis, que compõem o núcleo mais protegido; 
2. Trabalhadores de “segunda categoria”: são aqueles considerados 

os “temporários permanentes”, isto é, aqueles trabalhadores que 
apesar de não serem regidos por vínculo jurídico efetivo – 
situação de trabalhador efetivo –, trabalham há muitos anos na 
refinaria (alguns a mais de 20 anos); 

3. Trabalhadores de “Terceira categoria”: são os trabalhadores que 
exercem atividades nas paradas e possuem um contrato de 
tempo determinado para com a refinaria. São também 
denominados de “temporários rotativos”; 

4. Trabalhadores de “quarta categoria” ou desclassificados: são os 
trabalhadores terceirizados pelas empresas terceirizadas, os 
funcionários da ‘chupa toda’ – aquelas empresas sugadoras de 
força de trabalho que não garantem direitos mínimos aos seus 
contratados. Enfim, todo aquele trabalhador que pode ser 
enquadrado em uma atividade de trabalho circunstancial46 dentro 
da Refinaria (GODINHO, 2003; 2008); 

 
A hierarquia na refinaria se constitui a partir das clivagens. Assim, os 

patamares superiores da hierarquia são ocupados pelos funcionários de nível 

superior que ocupam cargos de direção, seguidos dos que apenas possuem 

nível superior; Em seguida, encontramos os técnicos, seguidos dos efetivos de 

nível médio. E, ao final, temos o estrato dos terceirizados. 

Devemos ressaltar que entre os próprios terceiros há uma forte 

hierarquia, com lugares e posições demarcadas. Desta forma, as clivagens se 

dão por via das oposições entre terceirizado de nível superior e os de nível 

médio. Transversalmente, ocorrem também as clivagens de tempo de duração 

(terceirizados de longa duração versus trabalhadores de paradas das fábricas) 

e de setor (telemática versus construção civil), o que complexifica e 

multidimensiona o aspecto da terceirização na refinaria (GODINHO, 2008). 

                                                 
46

 O trabalho circunstancial seria aquele onde não há, nem tese e nem em prática, nenhum tipo 
de vínculo de permanência do trabalhador com aquele que emprega a sua força de trabalho 
em alguma atividade. É o trabalhador que executa alguma atividade pontual, que não se faz 
necessária cotidianamente. 
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2.7 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Em suma, neste capítulo observamos a história da primeira refinaria de 

petróleo do Brasil, e sua passagem de Mataripe ao lugar de segunda refinaria 

do Sistema Petrobras. Nesta história, observamos que muitas vezes os 

trabalhadores locais eram preteridos ou posto em situação de precariedade, se 

comparados com os trabalhadores do eixo Centro-Sul. Relevando-se o aspecto 

de IPC deste tipo de indústria, caberia indagar se esses fatores seriam uma 

antecipação histórica da diferenciação dentro da força de trabalho da Refinaria, 

que ocorre atualmente com a utilização da terceirização.  

Desta forma, no que diz respeito à composição da força de trabalho da 

RLAM, percebemos que o emprego da terceirização se faz presente na 

estrutura atual da Refinaria de modo muito claro. Estes trabalhadores, em geral 

oriundos das cidades do entorno, se caracterizam como o estrato mais baixo 

na estrutura ocupacional da Empresa. Como a utilização deste tipo de força de 

trabalho impacta o cotidiano da RLAM? Em que tipo de relações de trabalho 

esses trabalhadores estão inscritos? 

Passemos então à análise do processo de terceirização na Petrobras, 

em um plano mais macro, para que entendamos como se configura o processo 

mais micro de inserção da política de terceirização na Refinaria Landulpho 

Alves. 
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Capítulo 2 

 
 
 

A POLÍTICA DE TERCEIRIZAÇÃO NA PETROBRAS (2000-2010): 

O CASO DA RLAM 

 

 

 terceirização na Petrobras, assim como em outras indústrias e ramos 

industriais, não é novidade. Alguns autores (ARAÚJO, 2001; 

GODINHO, 2003; 2008; ROMÃO, 2006) identificam que ela já era 

utilizada desde a década de 80 do século passado. 

Primeiro, ela foi utilizada de forma esporádica e apenas como 

complemento às atividades promovidas pela indústria – como atividades de 

fornecimento de serviços muitos específicos, para as quais a Petrobras não 

possuía pessoal próprio para desempenhar ou de serviços deveras 

temporários, como o caso da construção civil e paradas de Unidades. Pouco a 

pouco a terceirização foi adentrando o círculo industrial e se instalando no 

centro dos processos produtivos. 

Inicialmente, a terceirização foi localizada nos serviços de apoio, ou 

atividades-meio, como segurança patrimonial, limpeza e asseio, alimentação, 

dentre outros. Isso ocorreu devido ao entendimento que essas atividades não 

eram consideradas parte das atividades nucleares da produção da indústria de 

processo contínuo. Tal discurso permitiu a tomada dessa característica como 

argumento gerencial na década de 90 que justificasse a implantação da 

terceirização de modo mais abrangente nas empresas. E com a Petrobras não 

foi diferente. 

Contudo, com as pressões políticas e econômicas, houve a 

diversificação na aplicação e na extensão do uso da terceirização, e sob o 

argumento de qualidade, competitividade e produtividade. Logo o ato de 

terceirizar passou de uma forma de prestação de serviço para o status de uma 

indispensável e inexorável estratégia de gestão e organização do trabalho 

(DRUCK, 1999). Adotou-se então o processo de terceirização como forma ou 

estratégia de gestão, sendo que esta se caracteriza pela total externalização 

A 
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das atividades-meio e pela parcial terceirização das atividades-fim na indústria 

de petróleo47. 

Desta forma, este capítulo irá debater sobre o processo de terceirização 

em curso na Petrobras, buscando dar destaque especial ao período de 2000 a 

2010. Faremos então uma análise de como se processa esse fenômeno no 

âmbito da Petrobras, para então localizarmos o lugar da Refinaria Landulpho 

Alves nesse cenário. 

 

3.1 O DEBATE SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO 

 

O debate sobre a terceirização encontra-se em franco desenvolvimento 

nas Ciências Sociais brasileiras. Os estudos a respeito do tema têm 

demonstrado que a terceirização se tornou uma coqueluche no meio 

empresarial, ao alçar o status de solução para os problemas de 

competitividade, aumento de produtividade e busca por qualidade das 

empresas modernas (DRUCK, 1999). 

Assim, a terceirização pode ser identificada em diversos setores e ramos 

de produção, como a indústria – setor petroquímico (DRUCK, 1999); petróleo e 

gás (ARAÚJO, 2001; GODINHO, 2003; 2008); têxtil (COLLI, 2000) – e o setor 

de serviços (SOUZA, 2012). Ou seja, a terceirização tem sido uma receita de 

bolo aplicada indiscriminadamente em qualquer empresa e setor (público e/ou 

privado), pois os resultados alcançados seriam os mesmos, independente das 

características de nível micro (relações de trabalho, produto/serviço oferecido 

etc.) ou macro (setor, ramo de produção, estado da economia etc.). 

A depender do setor estudado, a trajetória da terceirização também 

muda, levando ao questionamento de se devemos reconhecê-la como um 

fenômeno velho ou novo (DRUCK e THÉBAUD-MONY, 2007). 

A terceirização é reconhecida, para alguns, como um fenômeno velho 

devido às formas históricas de terceirização em prática que vêm sendo 

utilizadas desde a Revolução Industrial (séc. XIX), como o putting-out-system, 

                                                 
47

 Nas indústrias de petróleo e gás, como em toda indústria de processo contínuo, a distinção 
entre atividade-meio e atividade-fim se dá mediante a sua relação com a produção. Logo, as 
atividades-fim deste setor seriam a exploração/prospecção, operação de refino, manutenção e 
segurança industrial. Atividades como limpeza, conservação e asseio, segurança patrimonial, 
alimentação, laboratório e demais não seriam indispensáveis – apesar de serem tão 
importantes para o bom funcionamento industrial quanto às atividades-fim. 
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através do qual comerciantes encomendavam aos artesãos a produção de 

artigos manufaturados leves (têxteis, vestuário e calçados) para, em seguida, 

vendê-los no mercado (ARAÚJO, 2001; COLLI, 2000). Exemplos desta prática 

neste formato histórico é o trabalho a domicílio e a rede de subcontratações 

(DRUCK, 1999). 

Neste momento histórico, principalmente no setor industrial, extração de 

carvão e serviços portuários, ocorre um tipo de terceirização baseado nas 

redes de subcontratações e externalização dos serviços acessórios (atividades-

meio). No Brasil, a terceirização apresenta-se desde os primórdios da 

industrialização, contudo sendo identificada a sua origem no trabalho rural, em 

seu sistema de ‘gato’ – isto é, o trabalho sazonal, intermitente, de acordo com 

as necessidades – que permanece até a atualidade na agricultura (DRUCK e 

THÉBAUD-MONY, 2007).  

Entretanto, é com o desenvolvimento da industrialização e do 

assalariamento como forma soberana das relações sociais de trabalho que a 

terceirização passou a ocupar um lugar periférico, principalmente nos centros 

urbano-industriais (DRUCK e THÉBAUD-MONY, 2007). 

Atualmente, seja no mundo, seja no Brasil, a terceirização tem assumido 

um papel de protagonista na política de gestão e organização do trabalho, e 

suas formas históricas se manifestam com mais nitidez na passagem da 

“terceirização acessória”, “periférica” (ou seja, das atividades-meio) para uma 

“terceirização central” ou “nuclear” (das atividades-fim) e nas redes de 

subcontratações de empresas terceiras (denominada de quarteirização) 

(DRUCK, 1999). 

Sua significância para a atualidade também se dá pelo fato de que a 

terceirização passa a ocupar um lugar central nas chamadas novas formas de 

gestão e organização inspiradas no “modelo japonês” (toyotismo) – que são 

implementadas no bojo da reestruturação produtiva mundial (década de 70-80) 

–, que se constituem como resposta à crise mundial do capitalismo – o que a 

caracterizaria como um fenômeno “novo” (DRUCK e THÉBAUD-MONY, 2007). 

A Reestruturação Produtiva é um fenômeno de contexto mais amplo, 

que se refere aos seguidos movimentos de transformação nas empresas e 

indústrias, caracterizados pela desregulamentação e flexibilização do trabalho, 
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fruto da Acumulação Flexível e das novas tecnologias da Terceira Revolução 

Industrial (DRUCK, 1999).  

Esse movimento teve início nos anos 70 e se caracterizou como um 

fenômeno mais geral de inovação das instalações industriais e empresariais de 

todo o mundo, ao implicar numa reorganização dos setores produtivos devido à 

adoção de novas tecnologias, com crescente informatização e automação, por 

um lado, e pela adoção de novas práticas de gestão e organização do trabalho 

baseadas no modelo japonês, por outro (DRUCK, 1999).  

A reestruturação produtiva que se processou na indústria do petróleo, 

por exemplo, privilegiou basicamente três linhas de ação: a modernização 

tecnológica, a redução de efetivos e a terceirização (ARAÚJO, 2001). 

Dentro da Reestruturação Produtiva, o que mais se destaca, 

usualmente, é a implantação do “modelo japonês”. 

O “modelo japonês” (ou toyotismo) se estrutura sob três pilares: 

produção enxuta, qualidade total e produção just-in-time (ARAÚJO, 2001). A 

primeira seria o processo de “enxugamento” dos estoques e a reestruturação 

flexível da produção, com vistas a operar em função da demanda – gerando 

assim eficácia em consonância com produtividade, ou seja, produção com o 

mínimo de custos. Isso também implica, por conseguinte, no enxugamento da 

força de trabalho empregada nos processos produtivos.  

A qualidade total seria o método de se fazer melhor uso dos recursos 

para uma produção mais eficiente, melhorando, por tabela, o oferecimento do 

produto e/ou serviço aos consumidores; e o just-in-time seria a técnica que 

definiria a economia e a eficiência na produção, ao permitir que o produto seja 

produzido apenas se houver demanda e no tempo certo de consumo, evitando 

assim desperdícios e gastos desnecessários. 

Os traços constitutivos básicos do toyotismo seriam dados em contraste 

com o que se configurou historicamente como fordismo. No toyotismo a 

produção é voltada e conduzida diretamente pela demanda, ao contrário do 

fordismo. A produção oferece uma gama de opções, o que a torna variada, 

diversificada e pronta para suprir qualquer demanda de consumo.  

Logo, é o consumo que determina o que será produzido, e não o oposto, 

como se procede na produção em série e de massa do fordismo. Assim, a 

produção sustenta-se na existência do estoque mínimo (COLLI, 2000). Deste 
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contexto depreende-se que os coletivos de trabalho estão constantemente sob 

pressão ao realizar as suas atividades, pois eles têm que responder rápida e 

satisfatoriamente às demandas da produção. 

O tempo de produção tem seu melhor aproveitamento garantido pelo 

just-in-time. O kanban, que são placas utilizadas para a reposição das peças, 

se constitui também como peça fundamental, na medida em que se inverte a 

“ordem” do processo: é do final, após a venda, que saem as diretrizes e a 

ordem de início da reposição dos estoques, e o kanban se torna a senha 

utilizada que alude à necessidade de reposição de peças/produtos. O trabalho 

passa a ser realizado em equipe, o que rompe com o caráter parcelar típico do 

fordismo.  

O processo de horizontalização no toyotismo acarreta também na 

expansão dos métodos e procedimentos produtivos para toda a rede de seus 

fornecedores, com uma série de distorções. Desta forma, ao observarmos a 

experiência japonesa, verificamos que, por exemplo, a idéia de emprego 

vitalício só se aplica aos trabalhadores da empresa matriz, enquanto que, para 

os trabalhadores das subcontratadas, esta característica não tem validade 

(COLLI, 2000; DRUCK, 1999).  

Assim, kanban, just in time, flexibilização, terceirização, subcontratação, 

CCQ (controle de qualidade total), eliminação dos desperdício, “gerência 

participativa”, sindicato de empresa, entre outros elementos, propagam-se 

intensamente (COLLI, 2000). 

A adoção do modelo japonês no Brasil se deveu ao argumento 

empresarial de necessidade de aumento de produtividade e qualidade. Esse 

argumento defendia que a produção brasileira deveria atender às novas bases 

de competitividade (em um plano internacional) e às necessidades de 

sobreviver à crise e à situação de instabilidade econômica (no patamar 

nacional). A sua difusão está ligada, no Brasil, à centralidade que os programas 

de qualidade total e a terceirização assumem na estratégia empresarial. Ou 

seja, a terceirização se consubstancia como a dimensão central do modelo 

japonês no Brasil, a partir dos anos 90 (DRUCK, 1999). 

A terceirização, posta em prática em conjunto com as novas tecnologias 

produtivas, levou a uma diminuição significativa do núcleo estável de força de 

trabalho, ao promover a junção da economia de trabalho, produto da inovação 
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tecnológica com a externalização das atividades, o que levou a uma diminuição 

de postos de trabalho (HIRATA, 1994 apud DRUCK, 1999). 

As formas mais recentes de terceirização encontradas atualmente são: 

a) os estágios em estatais e bancos públicos – onde o estagiário assume a 

responsabilidade de um trabalhador contratado, só que sem direitos iguais ao 

de um trabalhador efetivo –; b) as cooperativas – devido a não existência de 

vínculo empregatício entre cooperados, o que torna a cooperativa 

extremamente atraente –; e c) as ONGS – também não permite a clara 

identificação dos vínculos trabalhistas, devido ao seu caráter comunitário e a 

falta de legislação atinente. A essas, outras modalidades de terceirização, 

como as empresas individuais (PJs) (DRUCK e THÉBAUD-MONY, 2007). 

Em suma, a terceirização significa a descentralização das atividades 

produtivas, através da subcontratação de empresas e da “externalização da 

produção”. 

 

3.1.1 Características da terceirização 

 

A terceirização, enquanto fenômeno social mais geral, tem se 

caracterizado por diversos fatores. Ela seria, de um modo geral, tida como uma 

ferramenta de incremento dos lucros mediante o corte do número da força de 

trabalho fixa necessária para o andamento industrial. 

Outro ponto necessário a ressaltar é que a terceirização cria estatutos 

diferentes entre os trabalhadores. Primeiro gera uma clivagem no nível de 

mercado de trabalho, onde ocorre uma divisão entre os trabalhadores do centro 

e os da periferia: 

 
[...] o centro desse novo quadro é formado por trabalhadores em 
tempo integral, gozando de uma maior segurança no emprego, boas 
perspectivas de promoção, reciclagem, pensão, seguro e outras 
vantagens. Esse grupo deve atender às expectativas de ser 
adaptável, flexível e, se necessário, geograficamente móvel. Já a 
periferia abrange dois subgrupos bastante distintos; o primeiro é 
formado por trabalhadores e tempo integral, que possuem 
qualificações facilmente disponíveis no mercado de trabalho, como 
pessoal do setor financeiro, secretárias, pessoal das áreas de 
trabalho rotineiro e também do trabalho manual menos especializado. 
Esse grupo também sofre uma alto grau de rotatividade no trabalho, 
fato este que contribui para a diminuição das oportunidades de 
carreira na empresa. No segundo grupo, a flexibilidade numérica é 
ainda maior, incluindo trabalhadores em tempo parcial, trabalhadores 
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casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, temporários, 
com subcontratação e treinamentos com subsídios públicos, tendo 
ainda menos segurança de emprego do que o primeiro grupo 
periférico. (COLLI, 2000, p. 46) 
 

Essa clivagem se estabelece, substancialmente, na presença e ausência 

de seguridade e direitos para os trabalhadores que se enquadrarem como 

efetivos das empresas que buscam o serviço da terceirização, por um lado, e 

no despojamento da segurança e dos direitos para aqueles trabalhadores que 

se enquadram como prestadores de serviço, por outro. 

Ainda nesse ínterim, a terceirização promove também outra clivagem, 

perpendicular à anterior, ao promover a desresponsabilização da empresa 

tomadora de serviços em relação ao trabalhador terceirizados, ao ocultar a 

relação trabalhista através da externalização da atividade. Isso resulta numa 

precarização das relações de trabalho. Assim, 

 
[...] essa transferência desresponsabiliza a empresa contratante 
quanto aos direitos dos trabalhadores em todos os níveis, ao mesmo 
tempo em que fragmenta os coletivos de trabalho e joga-os em 
condições precárias de trabalho, de saúde e de emprego, instituindo 
estatutos diferentes e, em geral, criando um manto de invisibilidade 
sobre esses trabalhadores. Processo permitido pelo grau de 
flexibilização das legislações trabalhistas e pelo – cada vez mais frágil 
– papel do Estado na atual fase do capitalismo. (DRUCK e FRANCO, 
2007, p. 07) 

 

A terceirização acaba resultando na criação de duas categorias de 

trabalhadores, unidos pelos processos de trabalho, mas distintos pelos 

estatutos e condições de trabalho encontradas: os efetivos (que ainda possuem 

uma regulação, em maior ou menor grau, fordista do emprego), minoria, e os 

subcontratados, que se ampliam numericamente – e que não possuem uma 

regulação fordista, o que os torna trabalhadores precários (DRUCK, 1999). 

Devido aos estatutos diferentes, há também a imposição de ritmos de 

trabalhos diferentes aos segmentos de trabalhadores em atividade. Os efetivos 

passam a sofrer com a intensificação do trabalho, devido ao fato de que o 

número restante de efetivos precisa trabalhar com mais afinco, de modo a 

manter ou aumentar o padrão de produtividade da empresa, quando este era 

alcançado com um número superior de trabalhadores efetivos. Para os 

trabalhadores terceirizados ocorre também a intensificação do trabalho, porém 

com o aumento proporcional da jornada (ARAÚJO, 2001). 
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Para o movimento sindical, a terceirização se põe como uma forma de 

redução de custos por parte da empresa, sendo desenvolvida inicialmente nos 

serviços de apoio e depois na própria cadeia produtiva. Segundo os 

trabalhadores, a terceirização tem implicado na redução dos empregos 

estáveis e ampliação das formas precárias de inserção da força de trabalho, no 

nível salarial menor (em comparação aos efetivos), na redução dos benefícios 

sociais, na degradação das condições ambientais e de segurança no trabalho e 

na representação sindical pulverizada (ARAÚJO, 2001). 

Para o empresariado, a terceirização é caracterizada como um fator 

estratégico, presente nos planejamentos de longo prazo. Ela se torna 

instrumento de ganho de produtividade, competitividade e qualidade, pois, do 

ponto de vista gerencial, “[...] A terceirização combina, portanto, objetivos 

econômicos (redução de custos) e organizacionais (aumento de flexibilidade) 

visando aumentar a qualidade, produtividade e competitividade das empresas.” 

(ARAÚJO, 2001, p. 52). 

Assim, de uma maneira geral, a terceirização representaria para a 

empresa o barateamento e melhoria da qualidade dos serviços e produtos; o 

aumento da eficiência empresarial (através da flexibilidade/agilidade decisória e 

produtiva); a modernização dos fornecedores; a parceirização dos elementos 

da cadeia produtiva; a economia de escala; a redução de impostos e encargos 

sociais; a redução de empregados diretos; o aumento do número de micros e 

pequenas empresas, portanto de oportunidades de negócio (ARAÚJO, 2001). 

 

3.1.2 Por uma definição de terceirização 

 

O termo “terceirização” foi criado em 1985, por Aldo Sani, engenheiro e 

diretor superintendente da Riocell, uma empresa de Celulose localizada na 

cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e teve como função explicar o 

processo de externalização das atividades que vinham ocorrendo no mundo e 

que estavam sendo adotadas no Brasil (DRUCK, 1999; MARCELINO e 

CAVALCANTE, 2012). 

A palavra “terceirização” se configura como um neologismo, logo, foi um 

vocábulo criado para expressar um movimento, que se tornaria permanente, de 

se processar um ato, que seria incumbindo a terceiros, que, por sua vez, o 
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executariam. Na origem da palavra encontra-se terciariu, palavra derivada do 

ordinal tertiariu. Pelo que se pode observar, esse neologismo é uma 

exclusividade, uma marca brasileira, pois nos demais países o termo usado 

refere-se à relação entre as duas empresas, ou seja, é sempre a tradução da 

palavra subcontratação: em francês, soustraitance, em italiano, 

sobcontrattazione, em espanhol subcontratación, no inglês, outsourcing, em 

Portugal, subcontratação (MARCELINO e CAVALCANTE, 2012). 

Enquanto fenômeno científico, a terceirização padece de uma 

pluralidade de significados, a depender de qual prisma e área de conhecimento 

se tome como referência. Assim, percebe-se que o processo de terceirização 

padece de uma definição precisa e transdisciplinar, que permita a apreensão 

do fenômeno independente da área ou do objeto onde ocorre a terceirização. 

Identifica-se que um debate acerca da definição do que seria a 

terceirização nas seguintes áreas: Administração, Direito e Sociologia. 

Para a Administração, a terceirização se qualifica como uma prática de 

gestão e organização do trabalho, que tem por fundamento a transferência 

para um terceiro da responsabilidade para com o serviço e com os 

trabalhadores, utilizando-se, como principal argumento, a necessidade de se 

ater as atividades fundamentais da empresa ou ao seu núcleo de competência 

(core competence) e, dessa forma, tornar-se mais competitiva no mercado 

(SOUZA, 2012). 

Essa noção esteve bastante presente no debate acadêmico dos anos 

90, sobretudo através da difusão de manuais sobre como implementar o 

chamado “mecanismo de gestão”, ou “técnica moderna de administração”. No 

geral, defendia-se a ideia de que as empresas deveriam concentrar seus 

esforços em suas “especialidades”, isto é, em suas “atividades-fim” e delegar 

as demais tarefas, consideradas acessórias (as “atividades-meio”), a outras 

empresas, “especializadas na consecução dessas atividades.  

O pano de fundo para esse debate se apoiava em duas noções: a de 

modernidade e globalização, ambas tidas como necessidades inexoráveis para 

a “empresa do futuro”. A primeira noção, a de modernidade, era identificada na 

literatura como uma diretriz de inovação constante, seja do ponto de vista 

técnico, seja do ponto de vista organizacional. No que tange à segunda noção 

(globalização), seu emprego era vago, sem rigor conceitual e utilizava-se essa 
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noção numa acepção neutra, cuja negatividade ou positividade dependia do 

evento que se analisava (MARCELINO e CAVALCANTE, 2012). 

Souza (2012) ainda nos mostra que, nesse cenário, o argumento da 

administração em prol da terceirização se embasava no impacto que esse 

processo teria na produção, não no cotidiano do trabalho ou nas condições de 

trabalho dos trabalhadores.  

A terceirização, aduz a autora, seria uma técnica de gestão que 

permitiria a focalização/especialização com vistas a aumentar a vantagem 

competitiva, colocando a empresa em uma situação diferenciada no mercado, 

uma vez que busca oferecer um produto cada vez mais específico e 

diferenciado das concorrentes.  

Entretanto, enfatiza Souza (2012), na prática o discurso demonstra ser 

outra coisa: apenas uma forma de ocultar a real intenção das organizações que 

adotam a terceirização, que seria a desresponsabilização em relação ao 

sistema protetivo dos trabalhadores, permitindo as empresas ganharem 

vantagens competitivas no mercado em detrimento da manutenção dos direitos 

sociais desses trabalhadores. 

No Brasil, essa linha de argumentação configurou-se historicamente 

como um mito dentro do discurso gerencial mais geral, pois na prática a 

terceirização não propiciava, como no modelo original, a transferência de 

tecnologia, a qualificação da força de trabalho, a estabilidade no emprego, 

níveis mais baixos de desemprego. O que ocorria, e ainda ocorre, é a utilização 

da terceirização como uma forma, um recurso empresarial para a diminuição 

dos custos de produção, o que, por sua vez, implica em uma forma de 

precarização do trabalho (SOUZA, 2012). 

No campo do Direito, sobretudo do Direito do Trabalho, o debate gira em 

torno de como a legislação brasileira civil e do trabalho interpretam as práticas 

de terceirização, sobretudo no que tange à legalidade ou ilegalidade do 

processo. 

Assim, na visão jurídica, a posição em relação à terceirização depende 

da “corrente” a qual o operador do direito e os tribunais se identificam: uma 

“progressista”, que se opõe à terceirização (exceto nos serviços de vigilância e 

temporários – regulados por lei), e tem respaldo na Súmula 256/86 do Tribunal 

Superior do Trabalho; a outra, neoliberal, favorável à terceirização, advoga que 
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os regulamentos e normas devem seguir as tendências da nova conjuntura, 

onde existem novas formas de contratação e relações de trabalho (ARAÚJO, 

2001). Essas posições, obviamente, se encontram difundidas entre os 

operadores do direito, o que dá o tom de não consensualidade à questão 

(SOUZA, 2012). 

Há que se ressaltar que a problemática se aprofunda mais, no caso do 

Direito, devido à confusão que ocorre entre a terceirização e a intermediação 

de mão de obra. Conceitualmente, para o Direito, a terceirização é a entrega de 

determinada atividade periférica para ser realizada de forma autônoma por 

empresa especializada, que realiza os serviços repassados de forma 

autônoma, com próprio know-how, meios de produção e pessoal.  

Ao contrário, a intermediação de mão de obra seria a utilização de força 

de trabalho de uma empresa por outra, havendo, nesse caso, uma relação de 

subordinação do trabalhador à empresa contratante de serviço. Portanto, não 

pode ser confundida com fornecimento de mão de obra. Todavia, a prática 

empresarial brasileira promoveu a confusão conceitual e prática entre 

terceirização e intermediação de mão de obra (CARELLI, 2007). 

Nesta linha, a terceirização é compreendida como uma relação 

trabalhista na qual se insere a figura de um trabalhador externo entre 

contratante e contratado, isto é, um terceiro, o que desconstrói a relação 

clássica bilateral fundamentada entre empregado e empregador.  

A relação entre contratos é estabelecida, desta forma, entre a contratada 

e a contratante, não entre a contratante e o trabalhador terceirizado, permitindo 

assim a contratante não assumir qualquer obrigação trabalhista com a 

tomadora de serviços, cuja relação encontra-se alocada no campo do Direito 

Civil. Ocorre, então, uma transferência jurídica de responsabilidades 

trabalhistas da contratante para a contratada, mas efetivamente são os 

trabalhadores quem arcam com as consequências desse tipo de contratação 

(SOUZA, 2012). 

Independente do caráter de legalidade ou ilegalidade, as práticas de 

terceirização em curso no Brasil se apoiam em uma legislação mínima, que se 

não se define pelo combate e pela ilegalidade da terceirização, tampouco se 

posiciona contrário a isso. Assim, a legislação existente não regula a 
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terceirização, mas permite, através das “brechas e interpretações”, a aplicação 

da terceirização não só no setor privado, como no público. 

Druck e Thébaud-Mony (2007) apontam que a legislação que serve de 

apoio à terceirização se caracteriza em quatro dispositivos jurídicos: 

 
a) Decreto-Lei n. 200/1967: autoriza a contratação de serviços pela 

administração pública federal; 
b) Lei do trabalho temporário (1974): permite as empresas contratarem 

outras empresas para situações justificadas (substituição de 
empregados regulares por afastamento e na necessidade de aumento 
de produção ou serviços em períodos atípicos). Os contratos nessa 
modalidade podem ter duração de até seis meses, com permissão de 
atuação tanto em atividade-meio como na atividade-fim da empresa; 

c) Enunciado 331 do TST (1993): torna ilegal a intermediação de mão de 
obra e permite a contratação de trabalho por tempo determinado por 
empresa interposta – o que não caracteriza vínculo empregatício com a 
administração pública (tais como subcontratação de vigilantes, 
conservação e limpeza etc.), além de toda atividade-meio das empresas 
contratantes; 

d) Lei 8.949/1994: permite a organização de cooperativas de prestação de 
serviços, destacando, entretanto, que não há a existência de vínculo 
empregatício entre os membros cooperados; 
 

Dos dispositivos jurídicos elencados, percebemos que a terceirização não 

aparece disposta explicitamente na letra da lei, com exceção do Enunciado 331 

do Tribunal Superior do Trabalho – TST. As duas primeiras leis tinham por 

fundamento e justificativa permitir aos governos federal, estadual e municipal 

fazer uso de serviços excepcionais para tarefas especificas, evitando assim a 

oneração do serviço público.  

Contudo, segundo o objetivo jurídico dessas leis, tais contratações apenas 

deveriam ser feitas em caráter de excepcionalidade (ou seja, não em caráter 

permanente) e nem atingir, com prejuízo, o andamento das atividades-meio e 

fim das empresas da administração pública. Todavia, a experiência histórica 

demonstrou exatamente o inverso (CARELLI, 2007; DRUCK e THÉBAUD-

MONY, 2007; SOUZA, 2012). 

No caso do Enunciado 331 do TST há a previsão, em seu artigo IV, da 

salvaguarda dos direitos dos trabalhadores terceirizados em caso de não 

pagamento de salários, férias, 13º, FGTS etc. pela empresa contratada, 

através da responsabilização das entidades públicas em caso de 

inadimplemento, onde esta passaria a arcar com o ônus da antecipação do fim 
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dos contratos. Contudo, cabe pontuar, esse artigo também expressa as 

fragilidades desse tipo de relação, ao atestar a possibilidade e a existência real 

de situação de não cumprimento (recolhimento) das verbas trabalhistas pela 

empresa contratante (SOUZA, 2012). 

A Lei 8.949/1994, ao contrário dos demais casos, se expressa claramente 

como uma lei voltada não só para a certificação jurídica da terceirização, 

mesmo que nas entrelinhas, bem como demonstra, explicitamente, que há 

legalidade na contratação, pelo serviço público, das cooperativas de trabalho – 

que se caracterizam, modernamente, como uma das formas mais pungentes 

de terceirização (DRUCK e FRANCO, 2007; DRUCK e THÉBAUD-MONY, 

2007; SOUZA, 2012). 

Atualmente, no Brasil, não há projeto de lei que regulamente, 

especificamente, a terceirização. Entretanto, tramitam nos meio políticos duas 

propostas de legislação que se configuram como uma tentativa mais clara de 

definição e regulação da terceirização, sobretudo no serviço público: o Projeto 

de Lei nº 4.330/2004 formulado pelo deputado Sandro Mabel (PR-GO); e o 

projeto de Lei nº 1.621/2007 de autoria do deputado Vicente Paulo da Silva, o 

“Vicentinho” (PT-SP).  

O primeiro se configura como uma proposta mais direta e clara de 

regulamentação da terceirização, ao admitir que haja a ampliação dessa 

prática tanto para as atividades meio, quanto para as atividades fim das 

empresas, assim como a legalidade na aplicação da quarteirização – ou seja, 

da terceirização em cascata.  

Esse projeto de lei ainda prevê a criação de empecilhos para o 

estabelecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços, 

excluindo, desta forma, as possibilidades jurídicas existentes de reclamação 

trabalhista. Faz-se pertinente ressaltar que devido ao seu teor, este projeto de 

lei tem sido um dos principais projetos defendidos pelo empresariado no 

Congresso Nacional.  

O segundo se estabelece como uma proposta elaborada pela Central Única 

dos Trabalhadores – CUT que visa a regulamentação das relações trabalhistas 

nos casos de terceirização. O projeto propõe restrições à prática de 

terceirização no que tange as atividades fim e, no caso do serviço público, em 
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especial, determina que este deve seguir as normas específicas de contratação 

já dispostas juridicamente.  

Outros pontos retirados de propostas anteriores são novamente propostos e 

defendidos nesse projeto, a exemplo da igualdade de direitos e condições de 

trabalho entre efetivos das empresas e terceirizados, e o estabelecimento da 

responsabilidade solidária da empresa tomadora para com os trabalhadores 

terceirizados. Este projeto encontra-se atualmente em tramitação e se 

considera como uma das principais estratégias no que concerne ao combate à 

precarização do trabalho (DRUCK e THÉBAUD-MONY, 2007; SOUZA, 2012). 

Outras leis, decretos e afins que possuem relevo quando o assunto é 

terceirização, podem ser observados no quadro abaixo: 

 
Quadro 6 – Processo de regulamentação da terceirização no serviço público 

Lei Refere-se à (ao) Sobre a terceirização no serviço 
público 

Decreto-Lei 200/67 Processo de 
descentralização das 
atividades no serviço 
público 

Estabelece a realização indireta, pelo 
Estado, das atividades “acessórias” e 
a concentração nas atividades de 
direção. 

Lei n. 5.645 de 1970. 
Revogado pela Lei 9.527 
de 1997. 

Ao plano de 
classificação dos 
cargos no serviço civil 
da União e das 
autarquias 

Institui a realização indireta, pela 
União, de atividades relacionadas ao 
transporte, conservação, limpeza, 
custódia e operação de elevadores. 

Enunciado 331 de 1993. 
Revisão da súmula 256 
de 1986, com alterações 
pela Res. 96/2000 

A legalidade do 
contrato de prestação 
de serviços 

Determina a existência da 
responsabilidade subsidiária ao 
tomador dos serviços em caso de 
inadimplemento das obrigações 
trabalhistas pela empresa terceirizada. 
Ainda que este tomador seja a União. 

Lei 8.666/1993 (Lei de 
Licitações e Contratos) 
com alterações pelas leis 
n. 8.883 de 1994 e n. 
9.648 de 1998 

As normas de licitação 
de contratos na 
Administração Pública 

Fixa as normas gerais para licitação 
dos mais diversos tipos de contratos 
no Estado, sejam eles serviços, obras, 
etc. Cria as distintas modalidades de 
licitações e os critérios para a sua 
realização.  

Decreto 2.271 de 1997 Contratação de 
serviços na 
Administração Pública 

Distingue as atividades “terceirizáveis” 
das atividades inscritas no plano de 
cargos na União.  

Lei Complementar n. 101 
de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 

Normas para 
administração das 
finanças públicas, 
relacionadas à 
responsabilidade fiscal. 

Dispõe sobre os limites dos gastos 
feitos pelo Estado com a terceirização. 

Ação Declaratória de 
Constitucionalidade N. 16 
de 2007. 

Responsabilidade do 
Estado no contrato de 
prestação de serviços 

Esta ação declara a 
inconstitucionalidade da 
responsabilidade subsidiária em 
relação ao Estado. 

Fonte: SOUZA (2012, p. 56). 
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 De acordo com o que foi apresentado nesta seção, o discurso do Direito 

se encontra em situação paradoxal diante do fenômeno da terceirização. A 

análise das leis que versam sobre esse fenômeno demonstram que ele é 

indiretamente abordado pelos regulamentos existentes, que permitem 

“brechas” de interpretação sobre a sua utilização, mas não sobre a sua real 

regulação pelas instâncias fiscalizadoras do Estado. 

Em suma, a posição do Direito com relação à terceirização passa a 

depender então dos posicionamentos e interpretações individuais dos 

operadores do Direito, em contraposição a interpretações calcadas nas linhas 

de uma legislação própria. 

 

3.1.2.1 Terceirização, responsabilidade solidária ou subsidiária 

 

Outro debate que tem se tornado pertinente, quando se fala em 

terceirização, diz respeito sobre quem recairia a responsabilidade em caso de 

falência da empresa terceirizada. 

Comumente a responsabilidade pelos encargos e direitos sociais de um 

trabalhador terceirizado cabe a empresa que contrata este trabalhador 

(empresa contratada). Entretanto, em que lugar se põe a empresa que contrata 

a empresa contratada (a empresa contratante), nesta relação de trabalho? 

Ainda não existe uma legislação específica que responda a respeito 

desta e outras questões. Contudo, há interpretações acerca de alguns 

dispositivos jurídicos que nos permitem interpretar essa questão. Essas 

interpretações se baseiam, comumente, no Enunciado 331 do TST. 

Este enunciado, em seu artigo IV diz 

 
IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da 
relação processual e conste também do título executivo judicial. 
 

Observamos que o artigo expressa que apesar da relação entre 

terceirizado e empresa contratante ser de aspecto civil – pois a sua relação de 

trabalho, segundo o contrato, é para com a empresa contratada –, percebe-se 

que quem contrata tem por obrigação escolher com prudência a empresa que 

prestará o serviço e tem a responsabilidade de vigiar a empresa contratada 
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quando da falência e/ou não pagamento dos direitos devidos desta para com 

os trabalhadores (BERNADES e FREIRE, 2012)48. 

A isto se denomina responsabilidade subsidiária. Ela se caracteriza 

quando a empresa prestadora não arca com suas responsabilidades 

trabalhistas perante o trabalhador terceirizado, transmitindo a obrigação então, 

subsidiariamente, à empresa tomadora de serviços. 

No que concerne à terceirização, a responsabilidade subsidiária tem 

servido como elemento de combate a prática desmedida da subcontratação de 

trabalhadores. Este dispositivo tem também aplicação para o questionamento 

da definição de terceirização em uso nas empresas públicas e privadas, pois 

ao instituir a responsabilidade às empresas que contratam prestadoras de 

serviço, este dispositivo permite a reflexão dos limites da terceirização como 

uma atividade desempenhada em caráter externo às atividades produtivas do 

empreendimento, permitindo então vislumbrar o real conteúdo da terceirização.  

 

3.1.2.2 Definição de terceirização para este trabalho 

 

No caso da Sociologia, a discussão acerca da terceirização e de sua 

definição se mostra muito fecundo, além de datar há tempos. Os primeiros 

estudos se iniciam nos anos 80, mas é nos anos 90 que o debate alcança 

repercussão e profundidade, com a proliferação de estudos acerca do 

fenômeno. 

Contudo, na Sociologia, a produção brasileira é marcada por uma 

imprecisão conceitual tão forte quanto no caso do campo do Direito, haja vista 

que os estudos têm apontado para o uso tanto do termo “terceirização”, bem 

como do termo “subcontratação” para fazer referência ao mesmo fenômeno – a 

externalização de atividades de uma empresa para outra(s), a(s) terceira(s) 

(MARCELINO e CAVALCANTE, 2012). 

Todavia, o que se apreende destes estudos é que há uma relação entre 

“terceirização” e “subcontratação” como sinônimos (COLLI, 2000; DRUCK, 

1999; DRUCK e FRANCO, 2007; DRUCK e THÉBAUD-MONY, 2007), quando, 

                                                 
48

 Disponível em: 
<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/27256/2012_freire_teresa_bernardes_
juliana.pdf?sequence=1>. Acesso em: 22 fev. 2014. 
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na verdade, ambos se constituem como fenômenos distintos (MARCELINO e 

CAVALCANTE, 2012). 

No entendimento de Marcelino e Cavalcante (2012), a subcontratação se 

identificaria como um termo genérico que faria referência a toda transferência 

de atividades e tarefas de uma empresa a outra unidade empresarial, tanto no 

que se refere as atividade-fim, quanto a atividades de suporte ou de apoio, 

onde a empresa contratada teria autonomia para gerir sua força de trabalho 

(RUDUIT-GARCIA, 2006 apud MARCELINO e CAVALCANTE, 2012). 

A terceirização, ao contrário da subcontratação, seria um recurso de 

caráter gerencial através do qual uma empresa transfere a execução de parte 

das suas atividades não nucleares para outra empresa, sendo que a atividade 

é realizada nas instalações da unidade empresarial da contratada. O objetivo 

da empresa contratante é flexibilizar a organização e as relações de trabalho e 

se concentrar em atividades que representem para sua gestão uma maior 

especialização. Tem-se como característica principal a subordinação da 

contratante à contratada, inclusive na forma de gerenciar pessoal (RUDUIT-

GARCIA, 2006 apud MARCELINO e CAVALCANTE, 2012). 

Desta forma, a subcontratação, nessa visão, seriam as práticas – nem 

sempre precárias – de trabalho realizadas de forma externa ao espaço da 

empresa contratante, enquanto que a terceirização se circunscreveria, 

necessariamente, às práticas precárias de trabalho, sobretudo as realizadas no 

ambiente empresarial da contratante. Isso ocorre porque, no Brasil, 

terceirização é inseparável da ampliação da exploração do trabalho e da 

precarização da condição de vida dos trabalhadores (MARCELINO e 

CAVALCANTE, 2012).  

No caso do setor de petróleo e gás, bem como os demais de alto risco 

(químico, petroquímico, siderúrgico, minerador, papel e celulose etc.), a 

terceirização também se torna inseparável da ampliação dos riscos e das 

ocorrências de acidentes de trabalho e industriais, devido à exposição aos 

riscos (industriais, ocupacionais e ambientais) que esse tipo de atividade 

precária proporciona. 

Assim,  

 
[...] Toda vez que uma empresa resolve terceirizar, o que ela faz é 
transferir para outra os riscos e parte dos custos com a contratação 
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da força de trabalho (os trabalhadores, os terceiros). Isso porque o 
seu próprio contrato deixa de ser trabalhista (empresa versus 
trabalhador) e passa a ser comercial ou civil (empresa versus 
empresa). Tal acontece se a empresa subcontratada é ou não 
especialista na função, se o contrato dela com seus trabalhadores é 
ou não por tempo indeterminado e se a relação entre contratante (ou 
tomadora) e subcontratada (ou terceira) é ou não duradoura. 
(MARCELINO e CAVALCANTE, 2012, p. 340) 

 

Desta forma, percebemos que para Marcelino e Cavalcante (2012) a 

terceirização é um processo de contratação de trabalhadores, por parte de uma 

empresa contratante, que pertençam a uma terceira empresa, que se interpõe 

na relação de trabalho. Ela visa, necessariamente, a redução de custos da 

empresa contratante por meio da redução de gastos com a força de trabalho, 

assim como a externalização dos conflitos trabalhistas que podem vir a ser 

gerados. Contudo, o controle e a gestão da força de trabalho ficam sob a 

subordinação da empresa contratante.  

Em suma, a terceirização é uma relação na qual uma determinada 

empresa realiza o serviço, sendo que este, por sua vez, é orientado e 

organizado por outra empresa, que contrata este serviço, sem contudo esta 

empresa ter responsabilidade com o trabalhador contratado que realiza sua 

atividade. 

 

Ou seja, a terceirização implica, necessariamente, em uma relação de 

subordinação e/ou sujeição de uma empresa (e de seus trabalhadores) a outra 

empresa, que dá a tônica da gestão e organização do trabalho (MARCELINO e 

CAVALCANTE, 2012), e a sua prática, o seu uso indica não somente uma 

relação entre duas empresas, mas uma relação também entre uma empresa e 

trabalhadores diretos (mesmo que estes pertençam a uma outra empresa). 

No que concerne ao nosso estudo, a terceirização configura-se como 

uma relação de subordinação/sujeição tanto do trabalhador terceirizado quanto 

da empresa que o contrata à empresa contratante do serviço, que é a 

responsável pela gestão do trabalho. Ela caracteriza-se pela precariedade nas 

relações de trabalho estabelecidas, pela amplificação do risco, pela 

vulnerabilidade na exposição ao risco e pela ocorrência de acidentes. 
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3.2 A TERCEIRIZAÇÃO NA PETROBRAS 

 

A terceirização na Petrobras é considerada um fenômeno antigo, 

podendo ser remontada a década de 80, quando a empresa começou a fazer 

uso de empresas contratadas para desempenhar serviços esporádicos, como 

obras, instalação de equipamentos etc.  

 
[...] a terceirização na Petrobras se intensificou principalmente a partir 
da década de oitenta. Ali, final da década de setenta e inicio da 
década de 80, eu acredito que houve um ‘boom’ no processo de 
terceirização da Petrobras. Por quê? Por diversos motivos: primeiro, 
porque de fato a empresa viveu um momento de crescimento muito 
forte, naquele momento. Mas também a Direção da Petrobras 
naquele momento começou a perceber que era possível substituir o 
trabalhador da Petrobras por trabalhadores das terceirizadas. E com, 
na visão empresaria, algumas vantagens: os trabalhadores eram 
mais econômicos do ponto de vista econômico-financeiro; tinham um 
menor custo pra Petrobras. Aí a Petrobras foi deixando de fazer 
concursos públicos, foi diminuindo a frequência dos concursos. [...] E 
aí trabalhadores das áreas permanentes, das atividades permanentes 
começaram a ser substituídos, os trabalhadores da Petrobras, por 
trabalhadores terceirizados. E isso foi uma prática que começou a 
acontecer ali em final da década de 70, início de 80. Porque a 
terceirização na Petrobras sempre existiu. É claro que ela foi 
intensificada. De forma muito forte, e aí a década de 90 foi o ápice 
desse momento. Porque aqueles serviços temporários, serviços 
pontuais, é o terceirizado. Você tem que construir um prédio. 
Contratava uma empresa, ela construía o prédio e depois ia embora. 
Cabou-se. Está lá o prédio pronto para ser usado pela Petrobras. Mas 
a terceirização daquilo que era permanente é uma coisa, digamos, 
relativamente nova. [...] Mas a partir do final da década de 70/80, a 
Petrobras descobriu [as vantagens da terceirização] (SINDICALISTA 
2, Técnico em Operação, 47 anos)

49
 

 

Entretanto, acompanhando a tendência mais geral de gestão que 

vigorava no mundo à época, a Companhia passa a intensificar o uso da 

terceirização em suas instalações. Contudo, de uma maneira muito peculiar: 

não houve a substituição do trabalhador efetivo via a substituição deste por 

trabalhador terceirizado. Houve sim a gradual extinção dos postos de trabalho 

via aposentadoria ou Planos de Demissão - PDVs, com a ocupação deste 

“vazio” com as atividades terceirizadas: 

 
[...] ‘Porra! Porque é que eu vou contratar um cozinheiro próprio se eu 
posso terceirizar pra fazer a comida?’. [...] Tiveram atividades que 

                                                 
49

 Doravante, toda identificação dos depoentes de fará conforme um nome fantasia designado 
pelo autor. Assim, os sindicalistas serão reconhecidos como “SINDICALISTA nº”; 
Terceirizados, como “TERCEIRIZADOS nº”; Petroleiros como “RLAM nº”, e assim 
sucessivamente. Tal identificação foi adotada com vistas a proteger a identidade dos 
informantes que se prestaram a ser entrevistados para esta pequisa.  
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foram completamente terceirizadas: é o caso da cozinha. Tô dando 
um exemplo. Mas tiveram atividades que ficaram ‘mistas’, que é o 
caso da vigilância. [...] A Petrobras não adotou uma medida de 
‘demitir para terceirizar’, mas adorou outra medida: ela aposentava e 
contratava. [...] Então, isso foi feito muito. [...] (SINDICALISTA 2, 
Técnico em Operação, 47 anos) 
 

Assim, nos anos 90 a empresa terceirizou de maneira integral tudo 

aquilo considerado adjacente à produção, como os setores de alimentação, 

limpeza/asseio e conservação, segurança patrimonial etc. (ARAÚJO, 2001; 

GODINHO, 2003; 2008; ROMÃO, 2006). E na Refinaria não foi diferente: 

 
[...] A Refinaria tem uma característica diferente das outras áreas: a 
terceirização na operação, na Refinaria, não chegou. É muito 
pequena

50
, diferente das outras áreas onde a terceirização já até 

começa a avançar ou já avançou há algum tempo na atividade 
principal [...]. Na operação da Refinaria, ou seja, no processo, não há 
terceirização, praticamente. Onde ela avança é na manutenção, 
agora na logística – parte de suprimentos – e nos serviços auxiliares: 
alimentação, limpeza, construção civil, vigilância. [...] (SINDICALISTA 
3, Técnico em Mecânica, 50 anos) 
 

A grande novidade da terceirização na Petrobras foi a sua adoção em 

áreas antes consideradas do “núcleo duro” da empresa, como a segurança 

industrial, a manutenção industrial, limpeza industrial, transporte, a eliminação 

de resíduos e dejetos e alguns segmentos da produção (ARAÚJO, 2001; 

GODINHO, 2003; 2008; ROMÃO, 2006).  

No que diz respeito à Refinaria Landulpho Alves, as áreas de 

manutenção industrial foi quase que completamente terceirizada, contando 

atualmente com uma proporção de 80% de trabalhadores do setor como 

terceirizados e 20% com contratos diretos. A segurança industrial é a “bola da 

vez”: estima-se que já haja quase uma correspondência de meio a meio entre 

técnicos terceirizados e técnicos da Petrobras. 

Assim,  

 
[...] comparativamente a outros setores industriais, a indústria do 
petróleo apresenta certas características que favorecem o recurso à 
subcontratação, a exemplo da variedade de tarefas altamente 
especializadas, a natureza seqüencial e a curto prazo de muitas das 
atividades e a realização de operações em áreas distantes. [Por fim,] 
a expressão “trabalho em regime de subcontratação” reúne tanto a 
subcontratação de mão de obra como a subcontratação de obras e 
serviços. No caso das operações de refino de petróleo, o mais 

                                                 
50

 Na verdade, não foi identificada terceirização na operação, bem como no setor de 
laboratório, segundo nossa pesquisa de campo. 
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habitual é a subcontratação de obras e serviços. (ARAÚJO, 2001, p. 
69) 

 

Araújo (2001) certamente aduz para o fato de que a terceirização está 

mais explícita e visível no setor de exploração e produção porque esse é o 

setor de mais visibilidade na empresa, e onde pode-se visualizar com mais 

facilidade as mudanças introduzidas no processo industrial. O mesmo não 

ocorreria nas Refinarias e demais atividades, segundo a lógica do autor, devido 

ao fato de que esses empreendimentos são como “sistemas fechados”, que 

não se abrem facilmente às análises e conjecturas da opinião pública. 

Contudo, discordamos de Araújo (2001) quando o mesmo afirma que a 

terceirização não prevaleceria na área de refino. Segundo algumas pesquisas 

(GODINHO, 2003; 2008; ROMÃO, 2006) e segundo ainda o nosso material de 

campo, a área de refino tem se constituído como um terreno fértil para a 

terceirização: como a refinaria aglutina em seu bojo uma dezena de atividades 

diferentes, e a maioria delas é reconhecida, pelo pensamento gerencial, como 

“apêndices” do processo produtivo – manutenção industrial, segurança 

industrial e patrimonial, dentre outras, logo elas teriam a “possibilidade” de 

serem externalizadas sem prejuízo à Empresa51.  

Desta forma, as atividades em refino têm sido tão terceirizada quanto às 

de exploração, haja vista que toda a integralidade de suas atividades-meio 

foram terceirizadas, bem como uma grande parcela da atividade-fim, como a 

manutenção e a segurança industrial. Obviamente, Araújo (2001) acerta ao 

apontar que no caso das refinarias de petróleo, a terceirização seja mais 

encontrada nas atividades de obras e serviços52. Entretanto, o processo já se 

espalhou por inúmeras áreas (GODINHO, 2003; 2008; ROMÃO, 2006). 

O perfil da terceirização na Petrobras é distinto da maioria das 

aplicações de terceirização que ocorre em empresas do setor público. 

Enquanto a maioria delas possui trabalhadores terceirizados atuando em 

atividades dentro de suas instalações e/ou prédios, a Petrobras possui duas 

                                                 
51

 As exceções aqui são, notadamente, a operação e o pessoal de laboratório. Os primeiro, 
devido à importância da atividade para a rentabilidade da empresa e a forte luta sindical para 
impedir a implantação da terceirização nesta atividade; O segundo, devido ao entendimento de 
que a parte laboratorial é a responsável pela aferição da qualidade do produto que será 
destinado ao mercado e que, por isso, precisa ser regulada diretamente pela Refinaria. 
52

 Certamente, discordamos de Araújo (2001), pois foi identificado em nossa pesquisa de 
campo que a terceirização da MI e SI tem se dado de modo “tão habitual” quanto a 
terceirização de obras e serviços. 
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modalidades de terceirização em atuação: a) a terceirização “por dentro”, que é 

aquela onde os serviços são realizados no interior da planta da contratante, 

como no caso das refinarias (ARAÚJO, 2001); e b) uma terceirização “por fora”, 

onde os serviços são realizados em áreas exteriores, como no caso das 

atividades off-shore53. 

No que tange aos números, a terceirização apresenta um vertiginoso 

aumento nessa última década. Por um lado, o Sistema Petrobras apresenta 

38.908 mil empregados concursados em 2000 e alcança, em 2010, a marca de 

80.492 efetivos, perfazendo um crescimento de 48,3% de trabalhadores 

efetivos no período.  

Por outro, o número de terceirizados sofre um aumento maior. Em 2000 

a empresa apresentava cerca de 49.217 mil terceirizados, e, em 2010,  cerca 

de 291.606 terceirizados. Isso representa um aumento de 59,2% em dez anos. 

Enquanto isso, as admissões de efetivos passaram de 1.775, em 2000, para 

4.353, em 2010, revelando um aumento de cerca de 25% no período. Podemos 

visualizar esses e outros dados na Tabela 7, que se segue: 

 

                                                 
53

 Off-shore: termo original em língua inglesa que significa, literalmente, “fora da costa”. Nos 
termos da indústria de petróleo e gás, significa aquelas atividades que não ocorrem em áreas 
terrestres, mas sim marítimas, como as operações em plataformas, campos de produção, 
perfuração submarina, perfuração em nível Pré-Sal, dentre outras. 
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  Tabela 7 – Número de trabalhadores em atividade na Petrobras (2000 – 2010) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Empregados 38.908 32.809 47.723 48.799 52.037 53.933 62.266 68.931 74.240 76.919 80.492 

Terceirizados 49.217 59.128 121.000 123.266 146.826 155.267 176.810 211.566 260.474 295.260 291.606 

Estagiários - -  -  - 660 560 686 1.213 1.213 1.197 1.402 

Admissões no 
período 

1.775 506 2.903 2.389 3.355 1.806 7.720 4.263 6.351 2.519 4.353 

  Fonte: Elaborada a partir dos Balanços Social e Ambiental (2000 – 2008); Relatórios de Sustentabilidade (2009 e 2010). 

 
Estatisticamente falando, os dados apresentados pela Petrobras em seus relatórios apresentam um aumento positivo no 

que tange às admissões e ao número de empregados no período, revelando que as políticas do governo federal da época 

impactaram positivamente no número da força de trabalho total da Petrobras. Contudo, o que causa estranhamento é que mesmo 

com as políticas de incremento do número de efetivos, o governo tenha permitido um acréscimo de 16,9% no número de 

terceirizados na empresa. 

No que diz respeito aos terceirizados, quando comparados ao número de empregados concursados, percebemos que a 

Petrobras contratou mais de 135 mil trabalhadores terceirizados desde 2005, enquanto que o quadro de concursados aumentou 

em 26 mil, no período. Do total de terceirizados em atividade no período, cerca de 172 mil prestavam serviço dentro da empresa 

(ALVAREZ, 2011; AMORA, 2010). 

A distribuição revela-se da seguinte forma: 56.750 empregados terceirizados nas atividades de manutenção, inspeção de 

equipamentos, matéria e SMS (segurança, meio ambiente e saúde), outros 51 mil empregados nos serviços de pessoal de 

alimentação, hotelaria, segurança patrimonial, transportes, tecnologia da informação, manutenção predial e limpeza, e, por fim, nas 

obras e montagens, mais outros 35 mil empregados (O GLOBO, 2010).
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Se fizermos uma proporção, encontraremos o valor de 1 trabalhador 

efetivo para 4 terceirizados em atividade, no período. Quando fazemos então 

essa proporção em relação às admissões, havia para cada concursado que era 

admitido pelo Petrobras a contratação de cinco terceirizados, no período 

(ALVAREZ, 2011). No caso da Refinaria, apontam os entrevistados que a 

proporção local supera a nacional, chegando a uma proporção 1:6 entre 

efetivos e terceirizados, sobretudo em épocas de paradas das Unidades. 

Diante do que foi exposto, percebemos então que apesar da elevação 

substancial do número de empregados efetivos na estatal, causado pelas 

realizações de concursos públicos no período 2001 a 2010, a empresa não 

conseguiu se desfazer, de forma gradual e proporcional, do aumento no 

número de terceirizados contratados no período.  

Isto revela que o argumento no qual a Petrobras se baseava para 

justificar a terceirização – a saber, de que no período do governo Fernando 

Henrique Cardoso ela fora proibida de fazer concursos e que por isso, lançou 

mão da terceirização como forma de elevar o número de trabalhadores ao 

demandado pelo aumento na produção (AMORA, 2010) – não se sustenta. 

Devemos atentar também para um dado interessante. Durante o 

governo Lula foram gestadas políticas voltadas para o incremento da força de 

trabalho efetiva da empresa. Assim, no que tange às admissões, devemos 

atentar para dois dados. No quesito concurso, foram realizados cerca de 

dezoito certames entre 2003 e 2010, que perfaziam um total de 9.416 vagas 

oferecidas. Ao observamos a tabela anterior, percebemos que as admissões do 

período representaram um incremento de 32.756 admissões no período do 

governo54.  

Pautado nesses dados, conclui-se que as admissões no período foram 

superiores a quantidade de vagas ofertadas, ao todo, nos concursos. Desta 

forma, consideramos que foi positivo o impacto das realizações de concursos, 

pois as admissões que eles geraram permitiram reduzir o déficit no número de 

trabalhadores e recompor os números da força de trabalho da empresa. 

Todavia, não identifica-se, através dos números, fundamentos para o 

crescimento expressivo da terceirização no período, diante da capacidade de 
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 No referimos, obviamente, ao período total (eleição e reeleição) de governo do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. 
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admissão que o Governo Federal demonstrou. Diante disso, podemos verificar 

então que não existem mais fundamentos concretos que justifiquem o aumento 

desmedido da terceirização na empresa. 

Entretanto, chamamos a atenção para o fato de que a partir dos dados 

apresentados, não houve crescimento no número de empregados, mas sim 

uma reposição dos empregados diretos. Concordamos assim com Godinho 

(2008), ao perceber que o único crescimento que pode ser notado é o do 

número de terceirizados. 

Chamamos a atenção para uma outra ressalva. É interessante notar que 

os números fazem referência ao Sistema Petrobras, ou seja, a toda a rede de 

subsidiárias, refinarias, plataformas etc. Mas como nosso interesse de 

pesquisa destina-se à Petrobras Controladora (Petróleo Brasileiro S.A.), devido 

ao fato de que as refinaria encontram-se diretamente ligadas a esta – e esta, 

por sua vez, vinculada ao Sistema. 

Assim, quando observamos, de forma comparada, o aumento no número 

de empregados no Sistema e na Controlada, temos uma dimensão mais 

concreta de como operou essa política de incentivo às admissões. 

Acompanhem a Tabela 7 abaixo: 

 
Tabela 8 – Evolução do efetivo comparado (2004 – 2010) 

Ano  Petrobras Controladora Sistema Petrobras 

2006 47.955 62.266 

2007 50.207 68.931 

2008 55.199 74.240 

2009 55.802 76.919 

2010 57.498 80.492 

Fonte: Adaptado de Relatório de Sustentabilidade (2010, p. 121). 

 
No período de 2006 a 2010 o Sistema Petrobras teve um aumento de 

18.226 empregados, enquanto que a Petrobras Controladora apresentou um 

incremento de 9.543 empregados. Se compararmos o total de empregados do 

Sistema com o da Controladora, no ano de 2010, percebemos que esta última 

detém cerca de 71,4% dos empregados do Sistema, sendo o restante 

distribuído entre seus demais segmentos. No que tange aos terceirizados, as 

fontes utilizadas não possibilitaram catalogar distribuição conforme a 

apresentada aqui para os empregados. 
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Ainda no que diz respeito à Controladora, o segmento apresenta uma 

distribuição bastante desigual, mas que, contudo, reflete os interesses 

gerenciais, as áreas com mais oportunidades econômicas e as regiões onde a 

empresa construiu e concentrou, historicamente, suas unidades de negócios, 

conforme podemos atentar na Tabela 9, abaixo: 

 
Tabela 9 – Número de empregados por região, Petrobras Controladora (2004 – 2010) 

Região Número de Empregados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Norte 964 1.000 1.160 1.187 1.270 1.296 1.351 

Nordeste 10.490 10.610 11.978 12.243 13.641 13.821 14.152 

Centro-Oeste 83 73 87 109 134 150 171 

Sul 1.342 1.365 1.673 1.758 1.966 2.026 2.041 

Sudeste 26.212 27.493 33.057 34.910 38.188 38.509 39.783 

Total 39.091 40.541 47.955 50.207 55.199 55.802 57.498 

Fonte: Elaborada a partir de Balanço Sociais (2004 - 2008) e Relatórios de Sustentabilidade 
(2009 e 2010). 

 
A região Sudeste é a que mais apresenta empregados (39.783), 

enquanto que a menor é a região Centro-Oeste (171 empregados). Justifica-se 

tal disparidade devido ao fato de que a primeira região concentra cerca de seis 

refinaria, enquanto que a segunda região não possui nenhuma. A região 

Nordeste é a segunda colocada em número de empregados (14.152), menos 

da metade dos empregados da região Sudeste.  

Tal número justifica-se devido às quatro refinarias e duas fábricas de 

fertilizantes que possui. Ela foi também a região que apresentou maior 

crescimento em relação aos empregados, obtendo um aumento de 74,1%. 

Observa-se que esse aumento se deve as novas atividades da empresa na 

região, com a construção e futura operação de novas Refinarias (Como a 

Abreu e Lima – PE). 

No que diz respeito aos terceirizados, mais uma vez, não houve dados 

claros encontrados a respeito, seja em nível nacional – Sistema Petrobras, seja 

a nível local – Refinaria Landulpho Alves55. 

Todavia, apesar da inexistência de detalhamentos acerca do número de 

terceirizados, os dados apresentados aqui permitem a observação e 

                                                 
55

 Chamemos a atenção para o fato de que tal informação precisa é inclusive desconhecida 
dos representantes sindicais entrevistados, que apenas estimam a respeito. Pelo que se pode 
apreender, parece que há uma política de retenção desta informação de forma muito “forte”, ao 
ponto de que, quando foi solicitada pelo autor à gerencia de Segurança Industrial tal dado, ela 
simplesmente omitiu qualquer manifestação a respeito, mesmo após insistente procura em 
busca de uma resposta ao pedido. 
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compreensão do patamar que o processo alcança na Petrobras, seja em todo o 

seu Sistema, seja em um segmento, como a Controladora. Estes dados 

permitem o estabelecimento, também, de um parâmetro para o atual estágio da 

terceirização nas refinarias, por exemplo. 

Vejamos agora como se caracteriza a terceirização na Refinaria 

Landulpho Alves. 

 

3.2.1 A Refinaria Landulpho Alves e a terceirização 

 

A Petrobras na Bahia, no segmento de refino, se caracteriza pelas 

operações de duas unidades: a Refinaria Landulpho Alves – RLAM e a Fábrica 

de Fertilizantes – FAFEN/BA. Em conjuntos com as unidades administrativas 

do Estado, essas unidades representam cerca de 4% dos empregados da 

estatal no país (GODINHO, 2003). A RLAM, contabilizada em separado, 

representa, em 2010, cerca de 1,8% dos empregados da Empresa. 

Em especial a RLAM merece destaque por ser a unidade mais rentável 

da Petrobrás na Bahia. Ela é classificada como a segunda refinaria do sistema 

Petrobras em números de barris de petróleo produzidos ao dia, ou seja, 281 mil 

bpd, e se enquadra entre as mais complexas refinarias do sistema devido à 

gama de processos de refino que possui, que geram cerca de 36 tipos 

diferentes de derivados, como propano, propeno, isso-butano, gás de cozinha, 

gasolina, nafta petroquímica, querosene, querosene de aviação, parafina, óleos 

combustíveis e asfalto56. 

A Refinaria possui um número variante no segmento terceirizado de sua 

força de trabalho. Enquanto que, em 2000, ela possuía 6 mil terceirizados em 

atividade, três anos depois, em 2006, há uma queda para 1.277 trabalhadores; 

em 2010, há um novo aumento, agora para cerca de 4mil trabalhadores.  

Identificou-se, em pesquisa de campo, que a Refinaria conta atualmente, 

com 14 empresas terceirizadas na área de manutenção industrial. São elas: 

Exterran Manutenção Industrial, Hoerbiger do Brasil, VGK Engenharia, Espiral 

Andaimes, HM Engenharia, Isorel Locação e serviços, Mills Estruturas, 
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 Informações retiradas do website da empresa: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-

somos/principais-operacoes/>. Acesso em 29 jan 2012, às 23h30. 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-operacoes/
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-operacoes/
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Potencial engenharia S.A., Produman Engenharia S/A, Rust Engenharia LTDA, 

MTC Manutenção Industrial, Cemon Engenharia, Tecnosonda S.A. e Lubritech.  

Essas empresas possuem contratos individualizados com as gerencias 

da refinaria, e cada contrato torna uma empresa “especializada” no 

atendimento de uma função e/ou atividade da manutenção industrial: 

eletricidade industrial, eletricidade predial, caldeiraria, isolamento, montagem 

de andaimes, montagem de dutos e tubulações, encanamentos, soldagem, 

lubrificação etc., sendo que cada empresa conta com uma sala no Centro de 

Empreiteiras, localizado no Portão 3 da Refinaria, um banheiro/vestiário e uma 

sala de estoque/almoxarifado. Cada empresa emprega de 20 a 500 

empregados, em média, por contrato. 

As maiores empresas em atividade no segmento de manutenção 

industrial na Refinaria, no ano de 201357, são: Potencial Engenharia, Cemon 

Engenharia, Tecnosonda S.A, Exterran Manutenção Industrial e Produman 

Engenharia S/A. A Potencial é a que detém o maior número de pessoas 

empregadas nos serviços de manutenção industrial, seguida pela Cemon; a 

Produman foi responsável pelas paradas das Unidades 6 (Craqueamento 

Catalítico) e 26 , em outubro de 2013. 

Quanto aos trabalhadores próprios, a Refinaria apresenta os seguintes 

números: 1.300 empregados em 2000, 1.200 em 2003 e 1386 em 2010, 

segundo dados obtidos na pesquisa de campo. 

 Enquanto que a terceirização na Petrobras se apresenta numa relação 

de 75% da força de trabalho composta por terceirizados e 25% de 

trabalhadores efetivos, na RLAM ela se apresenta, segundo os números 

apresentados, em uma proporção de 69% de terceirizados para 31% efetivos 

próprios. 

No que diz respeito à força de trabalho da RLAM, de acordo com os 

dados obtidos, o número de empregados próprios possui uma variação muito 

pequena, ficando sempre na casa de um milhar; o número de terceirizados, por 

outro, sofre diversas oscilações no tempo.  

Duas explicações podem ser empregadas aqui: a) de que a quantidade 

de paradas de manutenção em cada ano influencie bastante no número final de 
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 Mês de referência: Outubro. Segundo planilhas da Refinaria e observações do autor em 
campo. 
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trabalhadores, haja vista em cada parada operam diversas empresas 

terceirizadas, e que cada empresa terceirizada emprega em torno de mil a dois 

mil trabalhadores por Unidade parada; b) a quantidade de terceirizados 

“permanente” varia conforme os ciclos de altos e baixos desempenhos da 

produtividade da Refinaria, ou seja, em momentos de alta produtividade, há o 

trabalho das Unidades sob limite, o que as leva a necessitar de manutenções 

(preventivas e corretivas, sobretudo) em um maior número, o que, assim, 

explicaria a alta demanda por terceirizados. 

 

3.2.1.1 Perfil da força de trabalho entrevistada 

 

O perfil da força de trabalho da Refinaria entrevistada se divide em dois 

eixos: os terceirizados e os contratados diretos. Os terceirizados ocupam, no 

quadro da divisão do trabalho da Refinaria, as atividades consideradas 

externas ao “núcleo duro” de operação da Unidade de Negócio: Apoio 

(manutenção industrial, segurança industrial, limpeza, segurança patrimonial 

etc.) e Administrativo (auxiliares de administração).  

No que diz respeito aos empregados diretos, estes ocupam as posições 

de maior prestígio: Operação (Técnicos de operação), Administrativo e 

Profissionais de Nível Superior (Engenheiros, Médicos, Economistas etc.). 

O perfil do trabalhador terceirizado se compõe da seguinte forma: a 

maioria se encontra na faixa etária dos 30 aos 50 anos, com a presença 

crescente de jovens abaixo dos 30 anos. A maioria já trabalhou com carteira 

assinada antes do trabalho atual e não realizam outra atividade para 

complementar a renda.  

Esses trabalhadores possuem, em média, onze anos e meio como 

trabalhadores terceirizados, tendo passado por, em média, duas empresas 

dentro da Refinaria. O tempo de trabalho na empresa atual é, em média, de 

dois anos e cinco meses, ou seja, a rotatividade do trabalhador terceirizado na 

refinaria se constitui como bastante alta. Os terceirizados são majoritariamente 

do sexo masculino, confirmando assim o perfil de que as atividades do setor 

industrial são mais masculinas (DRUCK, 1999). 
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No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos terceirizados 

entrevistados têm curso técnico na área de atuação, seguido de perto por 

aqueles que só possuem o ensino médio. 

Os salários percebidos pelos terceirizados entrevistados se traduz numa 

média de R$ 2.482,00, sendo que o menor salário dentre os entrevistados foi 

de R$ 1.440,00. Este cenário contrasta com o que foi achado por Godinho 

(2003), quando da sua pesquisa, no que se referia a salários. Assim, podemos 

afirmar que neste últimos dez anos houve uma melhora salarial dentre os 

terceirizados. 

Dentre as ocupações exercidas pelos terceirizados, haviam 3 

caldeireiros, um de controle de qualidade, 5 eletricistas (Industrial e Predial), 

um projetista, um lubrificador, 3 almoxarifes e 2 montadores de andaime. 

Quanto à cor/raça, oito se identificaram como pardos, cinco como negros 

e dois como brancos. No que se refere ao estado civil, dez declararam serem 

casados e possuírem filhos, enquanto que seis se declararam solteiros e sem 

filhos. Todos os terceirizados entrevistados são moradores das cidades da 

região: Candeias (4), São Francisco do Conde (2), Madre de Deus (3), 

Camaçari (1), Alagoinhas (1) e Salvador (5). 

Quanto ao perfil do trabalhador efetivo da Refinaria, deslinda-se o 

seguinte quadro: a maioria se encontra na faixa etária dos 20 aos 50 anos, com 

a presença crescente de jovens abaixo dos 30 anos. Isso se deveu aos 

sucessivos concursos públicos que a Companhia realizou nos últimos anos58. A 

maioria já trabalhou com carteira assinada antes do trabalho atual e não 

realizam outra atividade para complementar a renda. Estes trabalhadores 

possuem, em média, dezenove anos como trabalhadores da Refinaria. 

No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos efetivos entrevistados 

têm nível superior em conjunto com curso técnico na área de atuação. 

Verificou-se também que os salários percebidos pelos petroleiros entrevistados 

se traduzem numa média de R$ 6.102,00, ou seis salários mínimos.  

Confirma-se aqui o que Godinho (2008), havia identificado em sua 

pesquisa. A diferença de salário em relação aos terceirizados pode ser 
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 Ver Quadro 2, no Capítulo 1, para mais informações. 
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explicado por dois fatores: a presença de cursos de nível superior e os níveis 

salariais mais altos oferecidos pela Empresa. 

Dentre as ocupações exercidas, haviam 4 operadores de Unidades 

diferentes, um técnico em laboratório e um supervisor de manutenção. 

Quanto à cor/raça, todos se identificaram como negros. A maioria deles 

é casado, possuem filhos e residem em bairros da orla de Salvador59. 

 

3.2.2 A política de terceirização da RLAM 

 

A Petrobras é reconhecida pelo tratamento que promove com relação 

aos seus trabalhadores. Destaca-se o aparato de direitos e conquistas que os 

petroleiros alçam por serem trabalhadores da Petrobras: previdência privada, 

plano de saúde de qualidade, altos salários, dentre outros. Contudo, a mesma 

lógica não parece se aplicar aqueles trabalhadores que “prestam serviço” para 

a Companhia.  

A Petrobras, como uma empresa estatal, padece de uma “dupla 

personalidade”, isto é, a Empresa possui duas formas de tratamento para com 

sua força de trabalho. Scaletsky (2003), em seu estudo sobre a formação da 

identidade e representação do patrão e do petroleiro na Companhia, aponta 

para esse duplo caráter da Empresa.  

Para o autor, como empresa pública, a Petrobras – assim como outras 

empresas públicas – possui uma especificidade: serem híbridas. Ao mesmo 

tempo que é empresa pública, e que, portanto, deve cumprir seu papel como 

organismo do Estado, ela é, também, uma empresa privada, e como 

empreendimento privado ela necessita fazer parte do sistema produtivo privado 

e deve ser conduzida em prol de seus próprios interesses enquanto empresa, 

no circuito de valorização do capital. 

Essa “dupla face” público-privada circunscreve a Petrobras em uma 

“ambiguidade estrutural”, onde toda e qualquer política de gestão deve 

contemplar esse duplo caráter. Ou seja, as políticas de gestão da Companhia, 

sejam internas ou externas, sejam voltadas para a produção ou para a 
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 Em termos sociais, isso significa que os petroleiros dispõem e utilizam de um status e 
prestígio que é produto dos seus altos níveis de renda, o que lhes permite inserir-se em faixas 
de consumo superiores a muitos estratos da força de trabalho industrial, como os terceirizados 
(GODINHO, 2008). 
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regulação de pessoal, sofrem desta “bifacialidade”: congregar, em seu âmago, 

o melhor – e o pior – das dimensões público e privada. 

Assim, no que tange a política de pessoal, observa-se que essa 

“bifacialidade” é a tônica da gestão e organização das relações objetivas e 

intersubjetivas de trabalho entre petroleiros e terceirizados: existem duas 

“Petrobras”, uma para o efetivo e outra para o terceirizado. 

Desta maneira, a Petrobras oferece ao seu trabalhador próprio uma 

lógica de trabalho que se assemelha, em alguma medida, ao estatuto social de 

um funcionário público. Isto é, aqueles que são contratados diretos da Empresa 

gozam do cumprimento de todos os direitos trabalhistas e ainda possuem um 

tratamento diferenciado do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e 

profissional (PETROBRAS, 2010). 

Os benefícios são também outro ponto de atenção na política de relação 

da Companhia com seus trabalhadores. Segundo a Petrobras (2010), a 

Empresa disponibiliza para seus empregados diretos “[...] assistência médica e 

auxílio-alimentação ou restaurante, abono por tempo de serviço. Eles se 

somam aos previstos em lei, a exemplo do vale-transporte e do 13º salário.” (p. 

127). Para se ter uma ideia, a assistência média da Companhia, a Assistência 

Multidisciplinar em Saúde – AMS, cobre em torno de 127 mil beneficiários, 

através de uma rede de atendimento de 23 mil postos (PETROBRAS, 2010). 

Entretanto, essa realidade é delimitada para os empregados diretos da 

Petrobras. Aos demais componentes da força de trabalho da empresa, ou seja, 

os terceirizados, a realidade é disciplinada apenas pela face privada da 

Companhia. Assim, a Petrobras opera, quanto ao tratamento de sua força de 

trabalho, em duas lógicas: uma para o contratado direto e outra para o 

terceirizado. 

Destarte, inicia-se esse tratamento através da não extensão, em 

nenhuma medida, de algum benefício para os terceiros de caráter similar aos 

que são oferecidos aos efetivos. Segundo, a Empresa, via terceirização, se 

acha desincumbida de qualquer responsabilidade para com o trabalhador que 

lhe presta serviço.  

Primeiramente, isso fica nítido na forma como a própria empresa 

classificava o trabalhador terceirizado: no início da década passada, este 

trabalhador era identificado pela Petrobras como “contratado” (PETROBRAS, 
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2000). A ideia de “contratado” indica que de alguma forma e medida há uma 

relação de trabalho – e portanto uma responsabilização. Em seguida, no meio 

da década, a nomenclatura utilizada passa a ser a de “terceirizados” 

(PETROBRAS, 2005).  

Neste momento, ainda prevalece, mesmo que secundariamente 

esmaecida, a ideia de que a Companhia mantinha, em algum nível e 

intensidade, uma relação de trabalho, mesmo que agora interpelada por um 

“segundo elemento”. Por fim, a empresa passa a designar o trabalhador 

terceirizado como “empregados de empresas prestadoras de serviços”, ou 

simplificadamente como “prestadores de serviço”.  

Essa denominação destaca a ideia de que não existe relação alguma 

entre a Petrobras e esses trabalhadores. A única relação que há é a da estatal 

com a empresa que emprega o “prestador”. Ou seja, aqui crava-se a 

concepção de que a Petrobras não possui responsabilidade alguma com o 

bem-estar deste trabalhador. 

Sendo assim, observamos que o trabalhador terceirizado da Petrobras 

sofre clivagens e diferenciações que, ao serem comparadas com as relações 

que a Empresa possui com o petroleiro, demonstra que há em jogo uma lógica 

bifacial dos estatutos de trabalho: uma faceta pública, onde o estatuto do 

trabalho preza pela segurança de “seu trabalhador”, e uma privada, onde o 

“trabalhador que presta serviço” não passa de uma mercadoria utilizável, 

descartável e renovável. 

Com isso, não queremos advogar que a gestão do trabalho ocorre 

também em perfis distintos para ambos os perfis da força de trabalho. Ao 

contrário, a forma de gestão e organização do trabalho na Petrobras (e, 

consequentemente, na RLAM) é reflexo puro e simples da “faceta” privada da 

Empresa, que é a instância responsável pelos rumos econômicos e industriais.  

Afinal, a “faceta” pública é responsável, no que tange a força de 

trabalho, a convencer e balizar a opinião pública no que diz respeito aos rumos 

organizacionais da empresa. Isto é, demonstrar a opinião pública a 

“responsabilidade social” da Companhia para com seus trabalhadores. 

Cabe então entendermos como se delineiam essas dinâmicas de 

construção de estatuto dos trabalhadores terceirizados, partindo da análise de 

suas dimensões: a objetiva e a intersubjetiva. 
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3.2.2.1 As condições objetivas de reprodução da força de trabalho 

 

Por condições objetivas, entendemos tudo aquilo que diz respeito aos 

direitos e a seguridade que garantem o bom desempenho material do processo 

de reprodução do trabalhador. 

Sendo assim, as condições objetivas do estatuto de trabalhador são 

compreendidas pelo direito ao salário, aos direitos trabalhistas (férias, 

rescisões etc.), a uma jornada de trabalho dentro dos parâmetros legais etc. 

Essas condições objetivas são o primeiro ponto de clivagem entre 

terceirizados e petroleiros no que tange a seguridade. Como foi dito alhures, a 

terceirização é uma estratégia adotada para a redução de custos (DRUCK, 

1999). Para a empresa contratante (no caso, a Petrobras), a redução de custos 

advém da não existência de vínculo empregatício entre esta e os terceirizados, 

o que acarreta o não pagamento de direitos e valores trabalhistas. Isso fica a 

cargo da empresa contratada, que é quem, juridicamente falando, possui a 

responsabilidade. 

Entretanto, há uma variável no quadro analítico muito importante a ser 

considerada. Como a Companhia é, em termos jurídicos, uma empresa pública, 

todas as suas relações comerciais de contratação de serviços devem passar 

pelos instrumentos normativos da Lei 8.666/93, a Lei das Licitações para o 

serviço público. Estes instrumentos prescrevem que toda a contratação de 

serviços e/ou compra de materiais deve ser feita na base da disputa de ampla 

concorrência, onde vencerá o edital aquele que oferecer a melhor relação 

custo/benefício. 

Assim, independente da terceirizada que sair vencedora do processo 

licitatório, um porém lhe será posto: o cumprimento da obra dentro do valor 

estipulado em contrato. A grande questão é que a maioria dos serviços, seja de 

montagem, construção ou apoio (manutenção) exige grande soma de pessoal, 

e isto implica em custos para as terceirizadas. 

Esse sistema resulta em um fenômeno muito conhecido dos 

representantes sindicais e trabalhadores terceirizados: após vencida a licitação, 
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a empresa ganhadora tende a quarteirizar60 os seus serviços para tentar 

alcançar o cumprimento, ou simplesmente ela encerra o contrato sem a 

realização do serviço, pois os custos do mesmo não foram passíveis de serem 

cumpridas com a verba estipulada no contrato pós-licitação. A isso denomina-

se, nativamente, de “quebradeira das empresas” ou “calote”. 

Esse sistema implica que, para garantir os lucros de sua atividade, as 

empresas prestadoras de serviço devem seguir estratégias de diminuição de 

custos, que perpassam pela compra de materiais e EPIs mais baratos; devem 

economizar nos serviços de alimentação, transporte e assistência médica, 

ofertando então serviços de baixa qualidade aos trabalhadores; e devem, 

sobretudo, burlar sistematicamente o cumprimento dos direitos trabalhistas de 

seus empregados, quando da “falência” da empresa: 

 
[...] O terceirizado já entra – porque a Petrobras segue o processo 
licitatório da lei 8.666, com o menor preço. Então quando você entra 
pra disputar o contrato por menor preço, você, consequentemente, 
vai ter: menores salários pagos; pra ter menores salários, vai ter 
pessoas que recebem menos treinamento; pessoas que recebem 
menos benefícios; pessoas que acabam se acidentando mais e 
morrendo mais, por conta disso. [...]. (SINDICALISTA 1, Técnico de 
Segurança do Trabalho, 33 anos). 
 

Assim, esse sistema estabelece as próprias condições de deterioração 

das condições objetivas do estatuto do trabalhador terceirizado. Estas 

condições são seguidas pelas “empresas prestadoras de serviço” (leia-se 

terceirizadas) como uma “estratégia empresarial” para o alcance dos lucros. Ou 

seja, a precarização das condições objetivas do trabalhador terceirizado, bem 

como o “calote”, são, em última medida, uma estratégia política e econômica 

da empresa terceirizada para a garantia de seu lucro a qualquer custo, mesmo 

diante das normatizações da Lei 8.666/93.  

Vejamos alguns casos retirados dos boletins sindicais dos sindicatos da 

categoria, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia – Sindipetro/BA e Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Montagem e Manutenção 

Industrial de Candeias, Simões Filho, São Sebastião do Passé, São Francisco 

do Conde e Madre de Deus – Siticcan/BA. 

Os problemas mais relatados nos boletins do Siticcan são o não 

pagamento de décimo terceiro salário, horas extras, folga, rescisões 
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 Ou seja, terceirizar um serviço terceirizado. 
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trabalhistas, por um lado, e problemas na infraestrutura oferecida aos 

terceirizados, no quesito alimentação (refeitório), banheiros e vestiários. Foram 

relatados também problemas na organização das paradas, problemas com os 

EPIs e acontecimento de acidentes de trabalho e posterior tratamento dados a 

eles. Vejamos dois exemplos, um em cada extremo do período de pesquisa: 

É isso mesmo, todos os anos é a mesma agonia para os 
trabalhadores que tem direito ao décimo terceiro salario. [...] tivemos 
muitos problemas com empresas que não pagaram o décimo no 
prazo que a lei determina, a começar pela MONTRIL que alegou falta 
de condições para pagar o adiantamento. Mas os trabalhadores em 
assembléia decidiram parar e a empresa recuou. Depois foi a 
NORTHCOAT/HM, e a NM com problemas de média de horas extras. 
[...] (Boletim Maçarico, nº 159, janeiro de 2000, Capa) 
 

A isso soma-se o seguinte fato: 

 
Os trabalhadores da Norcontrol estão passando por uma verdadeira 
agonia. Além da preocupação com o salário, que sempre é pago com 
atraso, o plano de saúde está suspenso por falta de pagamento, e a 
gata

61
 ainda desconta  25%  das  consultas  e dos procedimentos, 

valor que os trabalhadores não têm  condições de pagar.  O canteiro, 
o vestiário e as instalações sanitárias são precárias, e o pior é que  
todo  mundo   já  sabe  que a empresa já  está passando por uma 
séria crise financeira. Por isso, os companheiros que já passaram por 
situação semelhante na Estacom estão de orelha em pé, e olha que a 
situação não era tão grave  como  essa,  e  deu  no  que  deu  .  Com 
a palavra a Petrobras. (Boletim Maçarico, nº 252, novembro de 2010, 
Contracapa) 

 

Vemos aí que no decurso de dez anos os problemas apresentados pela 

categoria continuam os mesmos. Ou seja, se constitui como uma política das 

terceirizadas para com sua força de trabalho o desrespeito sistemático aos 

seus direitos trabalhistas. Observemos agora alguns casos apontados nos 

boletins do Sindipetro: 

A terceirizada TELENGE (Telecomunicações e Engenharia Ltda), que 
já não paga as horas extras aos seus empregados nos domingos e 
feriados trabalhados, agora aprontou mais uma. Mal venceu a nova 
concorrência 2002/2003, a TELENGE cortou em 50% a ajuda de 
custo que pagava a seus funcionários lotados nas áreas da 
Petrobras. Eles recebiam o salário + R$ 500, agora recebem apenas 
R$ 250 (R$ 125,00 por quinzena). Houve um aumento irrisório na 
carteira de trabalho, para alguns, porém no final das contas os 
trabalhadores foram lesados em mais de R$ 100,00. Além disso, eles 
não possuem assistência médica, vale transporte, nem almoço. 
Segundo a empresa, os funcionários têm de se virar com esses R$ 
250,00. [...]. (Boletim Químicos e Petroleiros da Bahia, n. 144, 07 a 14 
de maio de 2002) 
 

E, mais ainda: 
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A Ravele, empresa terceirizada da Petrobras, que se tornou 
recordista de denuncias dos trabalhadores nestes últimos anos, aqui 
na Bahia, finalmente teve seu contrato encerrado pela Petrobrás. 
Como já vinha sendo dito pelos trabalhadores, nas denúncias, e 
depois confirmadas pela empresa, a Ravele estava descumprindo 
itens importantes do contrato, causando grande prejuízo aos 
trabalhadores. Agora a nossa briga é garantir as homologações e 
direitos dos terceirizados, sendo que a Ravele, com a maior cara de 
pau, quer parcelar os débitos. Nem a categoria, nem os Sindicatos 
[...] aceitam esta proposta. [...] (Boletim na Base, nº 21, 28 de março a 
04 de abril de 2006). 

 

Percebemos, pelas análises de ambos os boletins, de que as empresas 

terceirizadas utilizam da burla aos direitos trabalhistas como forma de 

salvaguardar a finalidade capitalista, ou seja, o lucro, haja vista que este não 

pode advir da verba contratual, já que esta está previamente estipulada pelas 

normas licitatórias. Assim, o ganho destas empresas se faz mediante a 

precarização dos trabalhadores que ela emprega. E nesse processo, é 

importante o papel da Petrobras, que se omite a respeito, só sendo mobilizada 

quando das reivindicações dos sindicatos. 

Em sua defesa, a Companhia diz que  

 
Com relação à mão-de-obra terceirizada a Petrobras se comprometeu 
a aperfeiçoar o processo de contratação das empresas prestadoras 
de serviço, enfatizando garantir o recolhimento das obrigações 
trabalhistas durante a vigência do contrato de prestação de serviço, 
os aspectos trabalhistas, sociais, econômico-financeiros e de 
segurança, meio ambiente e saúde. (PETROBRAS, 2007, p. 50) 

 

Contudo, o que se observa na prática é que a Petrobras não opera de 

forma enfática e sistemática na fiscalização e combate a esses abusos das 

terceirizadas. A estratégia adotada pela Empresa é a de “vista grossa” e 

omissão, posição legitimada por (ausência de) fundamento jurídico que 

demarque a responsabilidade da Companhia nesses casos. 

Destarte, observamos então que na Refinaria Landulpho Alves a 

terceirização se constitui como uma estratégia de precarização das relações de 

trabalho e também um processo de desresponsabilização da Petrobras para 

com aquela força de trabalho que lhe serve, no que tange a saúde e 

segurança. Desta forma, os representantes sindicais nos mostram que 

 
Terceirização é precarização do trabalho. Se for falar com algum 
empresário, ou até com um administrador [...] que tenha uma vertente 
mais para o lado dos donos do capital, então vão dizer que não, que 
é redução de custos, que é você trabalhar com atividade específica, 
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trabalhar com especialistas, mas não, pro movimento sindical não é 
isso. É precarização mesmo. [...]. (SINDICALISTA 1, Técnico de 
Segurança do Trabalho, 33 anos) 
 

Ou seja, o argumento de especialização das atividades oculta, em seu 

bojo, a ideia do uso de uma força de trabalho que será maleável e dilapidada 

em seus direitos: 

 
A gente entende que a terceirização é um processo de precarização 
das condições de trabalho, de retirada de direitos dos trabalhadores. 
[...] Então você tem trabalhadores que não tem benefícios definidos, 
não tem salários também definidos, a fragmentação desses 
trabalhadores prejudica a ação sindical – muitos deles não tem uma 
atuação sindical consistente [...], são vítimas dos ‘calotes’ quando as 
empresas [terceirizadas] falem, quebram... Abandonam aqueles 
trabalhadores à própria sorte. [...] Então nós somos contra, por conta 
disso. [...]. (SINDICALISTA 2, Técnico em Operação, 47 anos) 

 

Por fim, o papel da Petrobras, nesse processo, como demandante dos 

serviços terceirizados, é a de entidade desresponsabilizada pela própria 

terceirização que emprega em suas instalações: 

 
[...] na prática das empresas, [a terceirização] [...] é uma forma, meio 
que de desresponsabilizar a própria empresa contratante de uma 
série de fatores. Por exemplo: quando eu contrato uma empresa 
terceirizada, aqueles trabalhadores, por mais que eu seja co-
responsável, mas eu não sou a primeira responsável por eles. [...]. 
(MÉDICA DO TRABALHO, 32 anos) 

 

 Assim, através da utilização da terceirização como sua principal 

estratégia de gestão e organização da força de trabalho, a Petrobras (bem 

como a RLAM) está perpetrando uma lógica de precarização do trabalho para 

com seus trabalhadores terceirizados, processo esse que tem como sua 

principal característica a desresponsabilização da Empresa no que diz respeito 

aos direitos, a saúde e segurança, ou seja, a vida dos trabalhadores 

terceirizados. 

 

3.2.2.2 As condições subjetivas e simbólicas de reprodução da força de 

trabalho 

 

Por condições subjetivas e simbólicas, entendemos tudo aquilo que diz 

respeito ao bem-estar dos trabalhadores e a representação do que seria esse 

bem-estar para os próprios trabalhadores e afins, tais como tratamento 

ofertado pelo empregador, qualidade nos serviços que a empresa fornece e 
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uma relação de trabalho “saudável”, isto é, descaracterizada de relações 

sociais permeadas por discriminação e assédio moral e sexual. 

Sendo assim, as condições subjetivas e simbólicas do estatuto de 

trabalhador são compreendidas pelo reconhecimento simbólico que o respeito 

aos direitos que garantem a seguridade social (plano de saúde, auxílio 

transporte, respeito ao repouso etc.), pela simbologia que as condições 

concretas dos serviços de alimentação e transporte oferecidos a esses 

trabalhadores representam quando bem executadas, bem como a ausência de 

posições discriminatórias em suas relações de trabalho. Essas condições 

subjetivas são o segundo ponto de clivagem entre terceirizados e petroleiros no 

que tange à seguridade de seu estatuto de trabalhador. 

Foi-se identificado, na seção anterior, que o ponto concernente aos 

direitos que garantem a seguridade social não são cumpridos pelas empresas 

terceirizadas. 

No que diz respeito às condições concretas dos serviços de alimentação 

e transporte, a análise dos boletins do Siticcan nos revela que este é um dos 

pontos de maior reivindicação dos trabalhadores e de seu sindicato para com 

os empregadores. Constatou-se que, em média, há pelo menos duas 

reclamações por ano no que se refere a essa questão. Vejamos, como 

exemplo, uma dessas denúncias feita no boletim mensal:  

Segundo denúncias, o refeitório da manutenção e dos vestiários das 
empreiteiras está um verdadeiro caos, principalmente com relação à 
higiene, exalando um forte mau cheiro.  Esperamos que providências 
sejam tomadas com urgência. (Boletim Maçarico, nº 251, outubro de 
2010) 

E mais: 

Novamente os trabalhadores das empreiteiras foram vítimas da falta 
de prioridade dada pela Petrobras.  Mais de 300 operários dos 
Consórcios tiveram que ser hospitalizados, depois de consumirem a 
alimentação servida nos refeitórios das empreiteiras.  Amostras dos 
alimentos servidos foram colhidas, para investigar o que de fato 
causou essa infecção nos operários, mas, de uma coisa nós já 
sabemos: o preço dos contratos certamente influencia 
diretamente na qualidade da alimentação.  Até porque, nunca 
ouvimos falar que o pessoal da Petrobras tenha sofrido com este 
tipo de problema.  Por isso, estamos exigindo da Petrobras a 
mesma qualidade e as opções de alimentação dadas para os 
diretamente contratados, nem que, para isso,  sejam revistos  os  
valores  contratuais.  Se o trabalho é igual, as condições de 
trabalho têm que ser iguais (Boletim Maçarico, nº 250, setembro de 
2010) (Grifos meus) 
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Percebe-se, então, que há uma política de diferenciação para com os 

terceirizados. Godinho (2003) irá evidenciar que essa “diferenciação” decorre 

do fato de que esses trabalhadores são terceirizados, ou seja, não são 

trabalhadores da Petrobras. Logo, não merecem ter o mesmo tipo de 

tratamento que os petroleiros recebem, nestes quesitos, da Refinaria. 

Em relação aos conteúdos das relações de trabalho, se faz necessário 

pontuar que as relações tanto entre petroleiros e terceirizados, como entre 

gerente e Refinaria com os terceirizados são fortemente marcadas por 

distinções, discriminações e formas de violência aos trabalhadores 

terceirizados. 

Quanto às distinções, apesar de simbólicas, elas expressam uma divisão 

clara no cotidiano da Empresa: 

 
[...] Tem alguns símbolos, que são criados, que deveriam ser 
extirpados. Por exemplo: a Refinaria poderia acabar com essa 
diferenciação – que parece boba, mas não é – de crachás. Petroleiro 
próprio, crachá verde; terceirado, com um crachá amarelo ou marrom. 
O fardamento do petroleiro é um, o do terceirizado é outro. O 
refeitório do próprio é um, o do terceirizado, é outro. Os ônibus que 
são utilizados pelo petroleiros próprios são de um tipo; os dos 
terceirizados são de outro. Então há uma distinção bem clara, né? 
Que não é só simbólica. Que na prática ela ocorre mesmo. Que a 
Refinaria poderia tá atuando pra tentar minimizar, né? [...] Mas não, 
não é feito. A gente não vê nenhuma ação incisiva pra amenizar a 
precarização pra minimizar o sofrimento que os companheiros 
sofrem. [...].(SINDICALISTA 1, Técnico de Segurança no Trabalho, 33 
anos) 
 

No que diz respeito às discriminações, elas ocorrem por meio dos 

lugares que podem ser acessados62 e utilizados pelos terceirizados, como 

refeitórios, vestiários etc., bem como pela condição de trabalho que 

enfrentam63. Interessante notar que essa “política de segregação” remonta a 

tempos ulteriores na Petrobras, como pode-se observar no capítulo 1. Sendo 

assim, existe, na RLAM, um processo de separação e distinção entre 
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 Godinho (2003; 2008) atesta que a diferenciação e a segregação chegam a tal nível na 

RLAM, que os trabalhadores terceirizados possuem e devem entrar na refinaria por um portão 
em separado do portão por onde adentram os empregados efetivos da refinaria. 
63

 O cotidiano de trabalho comum enfrentado pelo terceirizado na refinaria se caracteriza pela 

execução de suas tarefas munidos dos equipamentos de proteção individual (EPI), como 
capacetes, protetores contra ruídos, cintos de segurança, botas etc.; pelas condições 
insalubres e perigosas de trabalho, na qual os trabalhadores terceirizados muitas vezes 
desempenham suas atividades em contato com agentes tóxicos, sem contudo ter o 
conhecimento, a análise do risco; péssima alimentação, que é oferecida em qualidade inferior a 
dos efetivos da refinaria; bem como lesões e mortes ocorridas nos locais de trabalho na planta 
(SANTANA, 2007; GODINHO, 2003; 2008). 
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trabalhadores terceirizados e efetivos (GODINHO, 2003; 2008), 

institucionalizado e consolidado. 

Pode-se evidenciar esta distinção, em outros termos, no fato de que o 

trabalhador é “descartável” perante a Refinaria. O único interesse que esta 

possui no terceirizado é o cumprimento da tarefa para o qual foi designado. 

Findada a tarefa, finda-se também qualquer tipo de interesse pelo contratado, 

afinal, ele é um “produto descartável”: 

 
Depende... Tem tratamento que... Quando tá precisando do pessoal, 
ajuda bastante. Também, praticamente eles usam o terceirizado 
como um produto descartável, um produto descartável. Fez meu 
serviço, cuidou de minha obra, terminou a minha obra, ‘vá embora 
que você não é mais problema meu’, ‘você e sua empresa’. Aí vai, tira 
a empresa e ‘tchau!’. Não quero mais nem você e nem seus 
trabalhadores aqui. Essa é a relação da Refinaria, petroleiro com 
terceirizado. É assim. ‘Terminou o serviço, pra mim, a parte sua que 
me interessava era só até aqui’. ‘Daqui pra frente eu não preciso de 
você mais pra nada’. [...]. (SINDICALISTA 4, Caldeireiro, 40 anos) 
 

Ou seja, a “bifacialidade” da empresa (SCALETSKY, 2003), transposta 

aqui para um plano de análise de sua relação com seus trabalhadores, revela 

que a imagem pública da empresa expressa o cuidado com toda a sua força de 

trabalho efetiva, mesmo que na prática não o seja de tal forma, enquanto que a 

face privada se interessa apenas com o cumprimento instrumental daquilo que 

se destina o uso da força de trabalho terceirizada, através da prestação de 

serviços: 

 
[...] [A Petrobras] Tenta passar uma imagem de que todo mundo é 
igual. Mas na prática a gente sabe que não é. Porque quem sofre as 
diversas dificuldades do dia-a-dia é o trabalhador terceirizado. E 
essas dificuldades, muitas vezes, os fiscais da Petrobras, os gerentes 
da Petrobras fecham os olhos. [...] Ou até mesmo estimulam a 
perseguição, o assédio, o tratamento inadequado com o trabalhador. 
[...] Eu não diria que isso é uma orientação corporativa não. Mas, 
infelizmente, tem gerentes e gerentes. [...] Agora, do ponto de vista 
institucional e corporativo, a Petrobras tenta passar essa imagem de 
que lá é ‘céu de brigadeiro’. Que os terceirizados vivem num 
ambiente bom de trabalhar, agradável, todo mundo é tratado de 
forma igual e tudo mais. Só que na prática isso não é verdade. [...] Na 
prática, o que a Petrobras quer é o serviço feito, a atividade realizada. 
É o contrato cumprido. Como esse contrato vai ser cumprido? Para a 
gerencia não interessa. Interessa é que seja cumprido. Se as normas 
de segurança não estão sendo observadas, se o trabalhador está 
com o salário atrasado, mas mesmo assim tem que fazer o serviço 
que a Petrobras quer que ele faça, se a empresa [terceirizada] não 
está cumprindo determinado benefício... Aí meu amigo, essa 
preocupação é deixada de lado, pra garantir que aquela necessidade 
operacional da Petrobras seja efetivamente atendida. (SINDICALISTA 
3, Técnico em Manutenção, 50 anos) 
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Assim, podemos entender, nos termos de Godinho (2003; 2008), que a 

política de terceirização não é apenas uma estratégia de precarização das 

relações trabalhistas em si, como também uma precarização destas relações 

em seu conteúdo. Isto é, com a terceirização, não ocorre apenas a 

diferenciação petroleiro-terceirizado a título de condições de trabalho, como 

também nas formas de tratamento, respeito e cuidado. 

Portanto, terceirizar, no âmbito da Petrobras e, especificamente, da 

RLAM, significa reduzir custos, custos com a força de trabalho, através da 

externalização de alguns serviços desempenhados pela Empresa. Esse 

processo de externalização se configura, para os trabalhadores terceirizados, 

como uma forma de precarização de suas condições de trabalho e 

desresponsabilização por parte da Companhia para com o seu estatuto de 

trabalhador.  

Em suma, percebe-se que a condição da terceirização na RLAM em 

pouco difere do quadro mais geral da Petrobras, no que diz respeito ao 

processo de terceirização. Diferencia-se apenas nas proporções e nas práticas 

de segregação institucional e corporativa que ocorrem por parte da empresa e 

dos empregados para com os terceirizados. 

Como pode-se observar, a terceirização na RLAM se caracteriza por um 

processo de clivagens e diferenciações que geram estatutos sociais diferentes 

para petroleiros e terceirizados. No caso destes últimos, essa diferença de 

estatuto provoca uma diferença também no que tange aos riscos e acidentes 

dentro do espaço da Refinaria. Apresentamos, a seguir, um tópico acerca de 

um segmento importante para o entendimento dos acidentes industriais na 

Petrobras: o impacto da terceirização nos setores de segurança e saúde, e o 

desdobramento dos riscos e acidentes a partir desse cenário. 

 

3.2.3 Terceirização, riscos e acidentes 

 

Como pode-se observar, o processo de terceirização na Petrobras 

atingiu em sua totalidade as atividades-meio e em grande medida também as 

atividades-fim, a exemplo do setor de manutenção e segurança industrial. E 

esse aspecto merece algumas palavras em separado. 
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Como a segurança é uma parte primordial para que se mantenha um 

bom funcionamento do processo de produção, subtende-se que ela deva ser 

um setor privilegiado na indústria, contando com trabalhadores qualificados, 

experientes e que dominem sua estrutura, protocolos e operação. O mesmo 

vale para MI, ao pensarmos nela tanto em separado quanto em conjunto com a 

SI.  

Em separado, a MI se tona componente responsável pela sustentação 

da operação, em especial ao permitir o desenvolvimento num estado de 

normalidade – ou seja, onde não ocorrem problemas de operação ou com a 

parte técnica, devido ao desgaste ou defeito – do aparato produtivo. Se 

pensada em conjunto com a SI, a MI se constitui como parte sine qua non para 

que se evite, contorne e controle as anomalias da produção, incidentes, riscos 

e acidentes industriais. 

Nesse espectro de terceirização, como pensar então em uma atuação 

efetiva da segurança e da manutenção industrial? Nesse quadro, DRUCK 

(1999, p. 195) se faz o mesmo questionamento, ao indagar: 

 
No caso em estudo, em que a manutenção é sempre estratégica e 
parte das atividades nucleares da empresa, a difusão da qualidade 
total e da terceirização – que têm como um dos principais motivos a 
busca por redução de custos – reforça a importância deste tipo de 
trabalho, à medida que qualquer parada não prevista, o não 
cumprimento de especificações e problemas com os equipamentos 
dependem da rápida e eficiente intervenção dos trabalhadores da 
manutenção, de modo a evitar prejuízos e riscos para a empresa. Tal 
situação exigiria, em tese, um cuidado especial com a manutenção, 
sobretudo com a qualificação e o treinamento dos trabalhadores. Mas 
agora, quando estes pertencem ao quadro de outras empresas – 
terceiras contratadas para realizar estes serviços –, como isto pode 
ser assegurado? 

 

A terceirização atinge atualmente com mais ênfase as atividades de 

manutenção e segurança industrial na Petrobras (ARAÚJO, 2001; ROMÃO, 

2006). Segundo José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras até o ano de 

2011, haviam 56.750 empregados terceirizados nas atividades de manutenção, 

inspeção de equipamentos, matéria e SMS (segurança, meio ambiente e 

saúde) (O GLOBO, 2011). A atuação da Petrobras nos setores, quando ocorre, 

se dá por meio de efetivos que atuam como supervisores dos supervisores dos 

terceirizados, ou supervisores diretos desses últimos (SANTANA, 2007).  



143 

 

A terceirização ocorre, dentre os trabalhadores de manutenção industrial 

– que possuem altos graus de qualificação em eletrônica, microeletrônica e 

instrumentação, por exemplo – devido, ao fato de que a maior eficiência dos 

equipamentos modernos utilizados na indústria tem levado a uma exigência de 

manutenção cada vez mais baixa e menos recorrente, o que, por sua vez, do 

ponto de vista do custo, faz com que as empresas prefiram subcontratar esses 

trabalhadores (COLLI, 2000).  

Por outro lado, a terceirização do pessoal de manutenção tem também 

se devido ao fato de que, para o pensamento gerencial – e novamente sob o 

ponto de vista dos “custos” –, o pessoal da manutenção não passem de meros 

“executores de tarefas” demandadas por engenheiros, o que diminuiria a sua 

importância no quadro de efetivos da empresa, e levaria a tornar “justificável” a 

terceirização desse setor (DRUCK, 1999). De certa forma, o mesmo raciocínio 

pode ser aplicado ao pessoal da segurança, haja vista de que para muitos 

administradores o produto do trabalho deles não é visível e concreto. 

Levando em conta que a terceirização na Petrobras, assim como na 

maioria das indústrias de processo contínuo, tem ocorrido de forma enfática em 

ambos o setores (manutenção e segurança industrial), atentamos para o fato 

de que a precarização, por meio da terceirização, enfraquece, senão esmaece, 

desmonta, desconstrói os regimes de manutenção e segurança, regimes esses 

que são pilares indispensáveis tanto para a produção e a produtividade quanto 

para a não ocorrência de desastres e catástrofes, como acidentes.  

Assim, concordamos com Franco (1993; 2002; 2003) quando a autora 

aduz que a terceirização implica num processo de precarização intra e 

extrafabril, que pode ser visualizado graças à desconstrução dos regimes de 

segurança e manutenção nos espaços fabris, o que leva aos riscos que antes 

estavam circunscritos ao ambiente fabril se espraiem para o ambiente externo. 

Franco e Druck (1998) apontam que dois componentes se mostram 

fundamentais na existência e disposição dos riscos no ambiente de trabalho: a 

gestão do trabalho e o trabalho precário. A gestão do trabalho, em relação aos 

riscos, tem proporcionado à maximização da ocorrência dos riscos. A 

existência do trabalho precário, por seu lado, tem levado ao ocasionamento de 

maior exposição aos riscos, por parte dos trabalhadores que se encontram 

nessa posição.  
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De acordo com o que foi demonstrado sobre a terceirização até aqui, 

percebemos que esse processo, na Petrobras e na RLAM, consubstancia 

ambas características. Logo, a terceirização proporciona, dupla e 

simultaneamente, uma maior exposição aos riscos e uma maior frequência nas 

ocorrências destes, em especial ao trabalhador que se encontra com estatuto 

terceirizado. 

Desta forma, os modos de gestão vigentes, em especial a terceirização 

de forma indiscriminada, tendem ao agravamento e potencialização dos riscos 

existentes (FRANCO e DRUCK, 1998). 

Outro ponto também importante de elencar é que a terceirização tem 

levado a um embaralhamento, senão ao esmaecimento e virtualização dos 

“muros” que separavam e distinguiam ambientes intra e extra fabril (FRANCO, 

1993; 2003).  

Esse embaralhamento tem feito com que doenças ocupacionais e 

acidentes industriais, anteriormente questões exclusivas do ambiente intra-

fabril transcendam seus limites e sejam incorporadas o cotidiano do ambiente 

extra-fabril. E o inverso também ocorre, quando os problemas ambientais 

gerados pelas atividades industriais fazem o caminho inverso e afetam a 

qualidade do ambiente intra-fabril.  

No primeiro caso há o exemplo das contaminações que ocorriam entre 

os terceirizados por estes lavarem os seus uniformes em casa, o que expunha 

a sua família ao perigo das substâncias tóxicas presentes na vestimenta 

(GODINHO, 2003).  

No segundo caso, há o exemplo do vazamento acidental de óleo devido 

a fenômenos naturais (chuvas torrenciais). Uma amostra pertinente ocorre com 

o vazamento de 9,7 m³ de óleo64 da Refinaria para as regiões de Caípe (São 

Francisco do Conde), Suape e Cação (Madre de Deus), em 30/04/2004. 

Segundo a RLAM, este acidente fora causado pelas fortes chuvas que 

caíram na sexta pela manhã (cerca de 197 mm). Com a intensidade e volume 

da chuva dispensada sobre a Refinaria, houve o transbordamento de água 

oleosa de três bacias de contenção da Estação de Tratamento de Despejos 

                                                 
64

 Mesmo que vazado em pequena quantidade, o óleo impactou os manguezais e mariscos da 
região, levando a suspensão das atividades das comunidades pesqueiras da região. 
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Industriais (ETDI) para o mar, via a água pluvial (BELÉM, 2004). Este episódio 

exemplifica como os riscos externos impactam o ambiente intrafabril. 

A terceirização, assim, mostra-se como o principal elemento na 

desconstrução dos regimes de segurança e manutenção industrial, regimes 

esses que são fundamentais para que a produção ocorra sem maiores danos 

aos trabalhadores, ao ambiente e a própria empresa. Sendo assim, a 

terceirização nesses setores tem levado ao relevo de dois antigos problemas 

da produção no setor de petróleo e gás: os riscos e acidentes. 

Os riscos de natureza industrial, ocupacional e ambiental têm se 

tornados mais presentes no cotidiano de trabalho desse setor (e da Petrobras), 

nesse cenário, devido à terceirização (ARAÚJO, 2001).  

Devido ao estatuto “inferior” do terceirizado em questões como 

experiência, identificação dos riscos, treinamento, excesso de horas 

trabalhadas, dentre outras, esse trabalhador tem lidado de forma mais direta 

com os riscos presente no ambiente industrial, seja porque ele executa tarefas 

de alto teor de risco (instalação e limpeza de caldeiras, dutos, etc.), seja porque 

as condições de segurança, já precárias no geral, são duplamente precárias 

pra este trabalhador.  

A observação destes contextos têm levado estudiosos a constatarem 

que, devido a essas políticas de gestão industrial, está ocorrendo um acúmulo 

de riscos profissionais, sobretudo nos operadores, no pessoal da MI próprio e 

nos trabalhadores terceirizados da segurança e manutenção industrial (DRUCK 

e FRANCO, 2007). 

Do ponto de vista dos acidentes, a terceirização tem levado a uma 

subenumeração dos registros de acidentes da empresa contratante, assim 

como do acontecimento de doenças ocupacionais. Esses têm sido 

“transferidos”, pois todo o trabalho perigoso ou que possua em seu âmago uma 

alta carga de riscos é repassado aos terceirizados, promovendo, assim, a 

diminuição do índice de acidentes na contratante, haja vista que os números de 

acidentes reais passam a ocorrer com a empresa contratada (terceirizada), 

mesmo que aconteçam na planta da contratante (SANTANA, 2007). 

Outro ponto importante, ainda no escopo da subnotificação, é que esse 

processo de “diminuição” mais geral dos índices de acidentes é mais grave e 

frequente entre os terceirizados, haja vista que como a notificação é 
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direcionada ao sindicato classista65 e depende, para sua existência e 

informação, de luta do respectivo sindicato, muitas vezes ocorre de os 

trabalhadores terceirizados não contarem com esse registro, dada a debilidade 

de seus sindicatos66 (DRUCK e FRANCO, 2007).  

No caso da RLAM, como não há uma fiscalização por parte da Petrobras 

ou outro órgão público no que concerne ao envio de CAT para o Siticcan, 

ocorre que muitas vezes o sindicato não dispõe de evidências que permitam 

aos trabalhadores terceirizados recorrerem aos seus direitos. 

Essa questão da subnotificação se torna então premente para a 

compreensão dos acidentes industriais, sobretudo com um segmento de 

trabalhadores que é mais afetado pela ocorrência de acidentes – visto que 80% 

dos acidentes em indústria de processo contínuo são com terceirizados 

(ALMEIDA, 2007). 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Assim, a terceirização, quando ocorre na manutenção e segurança, 

compromete a qualidade e a segurança industrial no trabalho. E, sendo assim, 

percebemos que a terceirização só pode significar, nesse cenário, no aumento 

dos riscos industriais e dos acidentes com os trabalhadores terceirizados 

(FRANCO et alii, 1994 apud DRUCK, 1999). 

Nesse aspecto, podemos entender a terceirização como um 

“descarrego” de responsabilidades não só trabalhistas, mas também 

ambientais (ARAÚJO, 2001).  

Desta forma, se com a terceirização a Petrobras externaliza e se 

desresponsabiliza dos direitos do trabalhador, acidentes, adoecimentos, 

indenizações, o mesmo ocorre com as poluições, contaminações e fatalidades 

                                                 
65

 A Lei 8.213/1991 obriga a empresa a enviar uma Comunicação de Acidente de Trabalho – 

CAT ao sindicato, mas isso nem sempre é cumprido, devido à falta de fiscalização, por parte do 
Estado. 
66

 Pode-se evidenciar esse caráter em nossa pesquisa de campo, através das falas dos 
entrevistados e, também, pela ausência de uma catalogação coerente e completa dos CATs de 
ambos os sindicatos. Ao se debruçar sobre as CATs, constatamos que havia ausência de 
registros (no Sindipetro/BA), assim como falta de sistematicidade no arquivamento destas 
(caso do siticcan). Segundo pode-se constatar, no caso do Siticcan, isso ocorria devido ou a 
falta de repasse, por parte das empresas terceirizadas, das CATs, ou devido ao fato de que 
essas empresas simplesmente não geravam esses registros. 
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oriundas de acidentes industriais causados pelas atividades da empresa, mas 

que são creditados a empresas terceiras, visto que os trabalhadores que 

estavam em atividade eram legalmente dessas últimas. 

Observamos nesse capítulo como se configura o processo de 

terceirização na Petrobras e, em especial, na Refinaria Landulpho Alves. Em 

ambas as dimensões a terceirização vem sendo utilizada como uma estratégia 

gerencial para a redução de custos com a força de trabalho e a 

desresponsabilização para com os encargos e direitos trabalhistas desta. No 

que diz respeito aos riscos e acidentes, compreende-se também que a 

terceirização tem também se configurado como um processo de amplificação, 

exposição e acometimento de acidentes na Empresa, sobretudo dentre os 

terceirizados. Mas o que leva os terceirizados a serem o segmento da força de 

trabalho mais vulnerável aos riscos e acidentes? Será que eles são as 

principais vítimas dos acidentes ocorridos na RLAM? 

Vejamos então um quadro dos acidentes industriais ampliados na 

Refinaria no período de 2000 a 2010, dando luz especialmente à relação que a 

política de terceirização da empresa possui com a ocorrência desses 

acidentes.
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Capítulo 3 

 
 
 

OS ACIDENTES INDUSTRIAS AMPLIADOS NA REFINARIA LANDULHPO 

ALVES: 

UMA DÉCADA DE SINISTROS E AMEAÇAS (2000-2010) 

 

 

s acidentes industriais emergiram ao longo do processo de 

industrialização e desenvolvimento de novas tecnologias para 

a produção industrial, ocorridos nas sociedades capitalistas 

contemporâneas a partir da Revolução Industrial, no século XIX (FREITAS et 

al., 2000). Sua frequência era cotidiana nas instalações industriais e se devia 

as péssimas condições de trabalho da época, além da inexistência de uma 

ideia de segurança como ferramenta protetiva das atividades e dos operadores 

industriais (ENGELS, 2010). 

Seguindo esse sentido histórico, os acidentes foram caracterizados 

como eventos não programados e abruptos, pois o seu acontecimento seria 

produto de uma anomalia do sistema ou um produto de falhas durante a sua 

operação, sendo, portanto, impossível determinar suas causas com clareza 

(DWYER, 2009; FREITAS et al, 2000). 

Atualmente, os riscos e acidentes de ordem industrial se inserem num 

contexto de divisão internacional do trabalho (FREITAS, 2000), divisão esta 

que espraia riscos dos países centrais para os países periféricos.  

Os primeiros países se caracterizariam por uma maior experiência no 

trato, controle e combate aos acidentes, e estariam munidos de tecnologia de 

ponta, adequada para o controle dos sinistros. Os segundo, seriam 

caracterizados por “importar” tecnologia defasada dos países centrais, não 

adequada aos riscos modernos da produção. Outro ponto que seria 

complicador de riscos e acidentes seria que esses países, devido à sua 

trajetória sócio histórica, possuem frágil tecido social no que diz respeito ao 

combate e controle dos acidentes industriais (FRANCO, 1993). 

Nesse contexto, não só a tecnologia se torna uma variável de ocorrência 

dos acidentes, como também as formas de gestão da força de trabalho e as 

O 
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condições de trabalho intra-fabril (BORGES et al., 1996; SILVA e FRANCO, 

2007).  

Presentes em todos os segmentos industriais, mas de maior visibilidade 

nas indústrias sujas, como as IPCs (TORRES, 1993), os acidentes industriais 

se inserem num panorama mais geral de transformações na produção e no 

trabalho, ocorridos devido aos processos de Reestruturação Produtiva, e 

especialmente através do “modelo japonês” (toytismo). 

A introdução desses processos acentuou a precarização das condições 

de trabalho, que teve como um dos seus efeitos a negligência e/ou despreparo 

com a segurança industrial, o que, por sua vez, possibilita a ocorrência tanto de 

riscos (de caráter industrial, ocupacional e/ou ambiental), bem como de 

acidentes de trabalho e industriais, tanto em uma dimensão interior do 

ambiente laborativo (intra fabril), quanto numa dimensão externa ao ambiente 

de trabalho (extra-fabril) (FRANCO, 2003). 

No caso específico do setor de IPCs o status de produtora de riscos e 

acidentes a essas indústrias é destacado, pois além das características dos 

próprios processos industriais (falhas tecnológicas, de operação, manutenção 

e/ou segurança), somam-se as características natureza da manipulação de 

insumos e matérias-primas (elementos químicos, petróleo e afins).  

Estas características podem vir a se transmutar em riscos, a depender 

da gestão industrial e, uma vez tornando-se riscos, passam a serem 

consideradas ameaças a vida, pois podem vir a trazer degradações à saúde 

dos trabalhadores envolvidos, das comunidades do entorno e do ambiente 

(FRANCO, 1993).  

Desta forma, o risco se consubstancia em perigo eminente, como 

acidente industrial, por exemplo, devido às condições de trabalho ou a forma 

de organização e gestão das empresas, isto é, o risco só se torna 

acontecimento de fato a depender das variáveis sociais da produção e das 

políticas de controle desta. 

Todo esse cenário faz com que a indústria seja o setor da economia 

onde se localiza a maior frequência de casos de acidentes, sobretudo 

industriais ampliados. Isso pode ser constatado devido à própria natureza de 

seu trabalho – complexo e perigoso – quanto à política de gestão da 

segurança, responsável pela administração e controle destes riscos. A 
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combinação desses dois fatores seria a responsável pelo acometimento – ou 

não – de acidentes em um ambiente de trabalho. 

Se faz mister observar que, em se tratando da história dos grandes 

acidentes no país, o setor de petróleo seja o responsável pela maioria dos 

casos: vazamento de Petróleo em Vila Socó, São Paulo (1984), vazamento de 

petróleo na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (2000), vazamento de petróleo 

nos rios Birigui e Iguaçu, Paraná (2000) e o afundamento da Plataforma P-36, 

na Bacia de Campos – RJ (2001). 

Observando a ocorrência histórica de acidentes no setor, identificamos 

que a maioria deles está relacionadas às atividades das refinarias. Devido às 

instalações sóciotécnicas que são combinadas aos arranjos produtivos 

modernos e antigos, mais a presença de insumos de alto risco, ocorre a 

conformação deum ambiente de trabalho insalubre e perigoso na Refinaria, 

constituindo-a como palco para acidentes deste nível. 

 O fator decisivo para a não ocorrência de acidentes, no caso de uma 

Refinaria, seria, para uns, o comportamento daqueles que trabalham 

diretamente nas unidades de processo (VILELA ET AL., 2004). Para outros, 

seria a disposição de um conjunto de fatores sistêmicos, como as instalações, 

projeto e máquinas (CORREA e CARDOSO JUNIOR, 2007), ou ainda os 

aspectos organizacionais, como as decisões gerenciais e as estratégias 

tomadas por aqueles que operam as máquinas (LLORY, 1999). 

No caso específico dos acidentes industriais, eles expressam de forma 

clara como as políticas de gestão das empresas podem afetar o meio 

ambiente, pois, no caso de acidentes industriais em empresas ou unidades de 

processo contínuo, como a de petróleo e gás, química, petroquímica, 

siderúrgica, mineradora e afins, os danos provocados por esses acidentes não 

podem ser concretamente dimensionados, haja vista que esses setores 

mexem, em sua maioria, com matérias-primas tóxicas e/ou com poder de 

contaminação/poluição que se espraiam em níveis profundos nos ecossistemas 

impactados.  

E como esses acidentes industriais lançam no ambiente – tanto nos de 

trabalho quanto no ambiente extra fabril – tais substâncias, verifica-se que não 

só os limites entre ambiente intra e extra-fabril são apenas virtuais, como 

também, necessariamente, os danos que más condições de trabalho e políticas 
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de gestão das empresas não se conjugam apenas à força de trabalho, mas aos 

seres vivos do entorno industrial e além (FRANCO, 1993; 2003). 

Desta forma, o estudo dos acidentes industriais nos permite reafirmar o 

papel da indústria como fonte de transformações sociais, no que tange às 

relações de trabalho, e de transformações ambientais, através das diversas 

formas de degradação ambiental que eles podem gerar ao meio ambiente 

(RIGOTTO, 2008). Assim, os acidentes industriais permitem, também, 

reconhecer o grau de nocividade que o processo de produção inflige, 

conjuntamente, aos trabalhadores e ao ambiente. Permitem também, por fim, 

reconhecer a estreita ligação entre as dimensões do trabalho e do ambiente no 

setor industrial. 

 

4.1 INDÚSTRIAS: RISCOS E ACIDENTES  

 

O “risco” é um fenômeno tão antigo como a sociedade. Viver, interagir 

com outros agentes acarreta riscos. Historicamente, houve os riscos de caráter 

externo, que podem ser compreendidos como as ameaças naturais, como 

secas, escassez de alimento etc. Atualmente, um novo tipo de risco se soma 

aos existentes anteriormente: os riscos fabricados. Esses riscos diferem dos 

demais por serem riscos até então inéditos na história e que passam ao centro 

da cena social devido ao processo de modernização industrial impresso ao 

longo do século XIX e XX (BECK, 2010; GIDDENS, 2005). 

Esse fenômeno ocorre devido ao fato de que para incrementar e fazer 

crescer as margens de lucro, e, portanto, riqueza, a sociedade capitalista 

necessita desenvolver cada vez mais e mais a técnica, a tecnologia e a ciência 

e, desta forma, interferir ainda mais no ambiente, através da transformação, 

criação ou utilização de elementos ambientais. E com esse desenvolvimento se 

incorporam riscos, criam-se outros, amplificam-se os já existentes. Assim, a 

sociedade67 produz, de forma associada, a sua riqueza e as suas situações de 

ameaça, isto é, de risco (BECK, 2010). 

                                                 
67

 Beck (2010) fala de “sociedade” em uma forma muito genérica. Cabe chamar a atenção de 

que a técnica é a mola do desenvolvimento capitalista. Logo, são as inovação criadas pelos 
agentes econômicos capitalistas que geram os contexto de criação e disseminação dos riscos. 
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 Entendemos “risco” como uma situação de ameaça, de perigo, um 

sinistro que tem origem nos aparatos produtivos, ou seja, nos mais variados 

processos de produção capitalista68. É um fenômeno abrangente, pois afeta 

para além do local onde se origina, e atinge – quando materializado – tantos os 

seres humanos quanto os seres naturais. Desta maneira 

 
Riscos não se esgotam, [...] em efeitos e danos já ocorridos. Neles, 
exprime-se sobretudo um componente futuro. Este baseia-se em 
parte na extensão futura dos danos atualmente previsíveis e em parte 
numa perda geral de confiança ou num suposto ‘amplificador do 
risco’. Riscos têm, portanto, fundamentalmente que ver com 
antecipação, com destruições que ainda não ocorreram mas que são 
iminentes, e que, justamente nesse sentido já são reais hoje. [...]. 
(BECK, 2010, p. 39) (Grifo do autor) 
 

 Riscos são, então, tão irreais quanto reais: muitas ameaças já se 

tornaram concretas, como rios mortos ou poluídos, destruição de florestas, 

novas doenças etc. Percebemos então que a verdadeira força social do risco 

está centrada nas ameaças projetadas para o futuro (BECK, 2010). Ou seja, 

riscos são probabilidades concretas de destruição, seja do humano, seja do 

ambiental. 

 A produção industrial tem se constituído, como dito, em centro, no 

núcleo irradiador desses fenômenos. Sua expansão é acompanhada do 

universalismo69 destas ameaças, isto é, com a difusão do modelo industrial 

capitalista ao redor do globo, se difundem também as possibilidades de 

ameaças. 

Com isso observamos que, primeiro, os riscos independem do lugar 

onde são produzidos, pois são fenômenos trans-espaciais e, segundo, porque 

os riscos desenvolvem o efeito bumerangue, ou seja, eles são “lançados” pelas 

indústrias e se propagam mundo afora, retornando, contudo, com mais 

severidade para o local emissor (BECK, 2010). Um exemplo do efeito 

bumerangue seriam as conseqüências dos grandes desastres industriais, como 

                                                 
68

 Cabe ressaltar que atualmente há um deslocamento da fonte produtora de risco das 
indústrias, pensadas como atividade produtiva, para os ambientes de trabalho das mais 
variadas atividades produtivas. Entretanto, para fins dessa pesquisa, iremos nos deter nos 
riscos que dizem respeito à indústria e ao ambiente de trabalho industrial. 
69

 Beck (2010) entende universalismo como uma característica do risco que o permite ser 
onipresente e onisciente a toda e qualquer forma de produção, experiências científicas e 
formas de manipulação do natural e social. Significaria também o fato de que ele perpassa 
qualquer singularidade social e histórica, tornando-se um fenômeno que ocorre tanto de forma 
sincrônica quanto diacrônica no continuum social. 
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Chernobyl (1986), que se espraiam mundo afora e depois retornam, 

diretamente ou indiretamente, afetando o cotidiano dos agentes sociais70. 

 Percebemos assim que os riscos são o resultado da expansão de uma 

forma de ciência e de tecnologia. Entretanto, não são os “mesmos” riscos já 

presentes em sociedade como os perigos ou ameaças naturais já existentes; 

são riscos que tiveram sua natureza modificada devido ao próprio incremento 

do conhecimento material da sociedade e, que, por isso, são distintos, incertos 

e letais (GIDDENS, 2005). 

 Assim, observando a trajetória da intervenção técnica da sociedade 

capitalista sobre a natureza, percebe-se o surgimento de riscos ambientais, 

que se modificam em sua natureza, magnitude, intensidade, distribuição, 

nocividade, como, por exemplo, a degradação do solo e o uso de produtos 

químicos na agricultura intensiva e de grande escala; a extração indiscriminada 

de matérias-primas, o consumo de água e energia, a contaminação da água, 

do ar e do solo relacionados à industrialização (RIGOTTO, 2008). 

 Dentre a gama de riscos existentes, elencamos abaixo os tipos de riscos 

mais comuns nos processos produtivos, conforme Rigotto (2008, p. 202): 

1. Físicos, como ruídos, frio/calor, umidade etc.; 
2. Químicos, oriundos de substâncias químicas utilizadas nos processos 

produtivos, na forma de poeira, névoas, gases etc.; 
3. Biológicos, tais como bactérias e afins, insetos, animais peçonhentos 

etc.; 
4. Ergonômicos, representados pelas cargas físicas, esforço físico, 

posturas inadequadas, cargas psíquicas etc.; 
5. de Acidentes, através da utilização de máquinas, ferramentas e 

equipamentos, produtos inflamáveis e/ou explosivos etc.; 
 

Constatamos então que os riscos “fabricados” têm, em sua maioria, raiz nos 

processo de trabalho/produção, sendo desse indissociável, devido ao fato de 

que esses riscos se fazem mais manifestos em contextos onde arranjos 

técnico-científicos se façam necessários para a produção. Ou seja, toda e 

qualquer operação industrial pode envolver riscos, devido ao fato de que a 

atividade entra em contato com ciclos naturais dos quais os homens não 

possuem controle (BECK, 2010). 

                                                 
70

 No caso de Chernobyl a radiação que fora liberada pela fissão do reator foi difundida pelo 
vento, levando a ameaça a outros povos, e retornando, mais a frente, através da contaminação 
dos alimentos, animais e pessoas que circulavam pela região do acidente, mas que eram 
oriundos de regiões próximas. 
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Nestes termos, o risco seria o elemento que pode se fazer presente nos 

processos de trabalho e produtivos, a depender de uma condição social: a 

forma de gestão adotada para esses processos. 

Assim, os riscos, quando existentes, permeiam o ambiente (interno e 

externo) de trabalho (RIGOTTO, 2008), configurando-se, ao mesmo tempo, 

como efeito dos processos de produção das plantas industriais e como gerador 

de outros riscos, como os acidentes de trabalho e industriais ampliados. 

 

4.1.1 Os riscos presentes na RLAM 

 

Observemos agora como se configura o quadro de riscos na RLAM. Como 

a unidade em questão é uma refinaria, certos riscos se desdobram das 

características de seus processos de produção: ruídos de alta intensidade 

(devido à operação das plantas), altas temperaturas (por causa do processo de 

refino), bactérias presentes nas instalações industriais, dentre outros. 

Assim, quando questionado nas entrevistas, aos terceirizados e petroleiros, 

quais seriam os riscos que a atividade que eles desenvolvem oferecem a 

saúde e ao meio ambiente, foi fornecido uma quadro distinto. Se, por um lado, 

ambas categorias concordam quanto aos riscos existentes dentro do espaço da 

Refinaria, por outro se compreende que certos riscos têm muito mais relação 

de serem propensos ao trabalhador devido a atividade específica que eles 

desempenham no quadro da força de trabalho, do que com a RLAM em si.  

Vejamos: no que diz respeito aos riscos à saúde, tanto o terceirizado quanto 

o petroleiro, por trabalharem na Refinaria, independentemente da posição que 

ocupem e da atividade que desenvolvem na área, são vulneráveis aos riscos 

“comuns”, de caráter físico, biológico, ergonômico e de acidentes.  

Desta forma, ambas as categorias desempenham funções que expõem os 

trabalhadores a altas temperaturas (sobretudo nas Unidades de Processo), 

ruídos (em função dos equipamentos e máquinas em funcionamento), bactérias 

alojadas no ambiente de trabalho, inalação de gases produzidos nos processos 

de reação química e o peso envolvido nas atividades de operação e conserto 

de equipamentos: 
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[...] Você tá dentro de uma área industrial, você corre riscos: tá 
exposto a temperatura, ruído, a bactérias. Pode acontecer um 
imprevisto, você tem um mal súbito devido à inalação de algum gás. 
Então existe esse perigo com respeito à saúde. [...]. (TERCEIRIZADO 
1, Técnico em Instrumentação, 33 anos) 
 

Como afirma outro entrevistado,  

 
Sim. Equipamentos com altas temperaturas, óleo em alta 
temperatura, produtos químicos (fenol, benzeno), equipamentos com 
alta pressão. Ambiente de trabalho altamente insalubre e perigosos. 
(RLAM 4, Técnico em Operação, 61 anos) 
 

É interessante observar que certos riscos poderiam ser controlados pela 

Refinaria, de forma a não afetarem diretamente aos trabalhadores. Mas não é o 

que ocorre. Certos “[...] Risco[s] à saúde, que a gente tem lá, é a exposição aos 

próprios produtos químicos, que em alguns lugares é aberto, então você tem 

risco com produto químico.”. (RLAM 1, Técnico em Operação, 23 anos). 

Outro ponto a ser considerado é que os riscos de caráter químico se 

oferecem mais aos petroleiros. Isso se deve ao fato de que, no processo de 

produção das Unidades, a maioria dos produtos químicos utilizados circulam 

encapsulados em tubos e dutos, o que protege a maioria dos trabalhadores de 

ter contato com esses produtos.  

Entretanto, como são os operadores os responsáveis por operar as 

bombas, válvulas e afins que registram a circulação desses produtos, além de 

recolher amostras que deverão ser enviadas ao laboratório, logo são esses 

trabalhadores os mais expostos aos riscos químicos dos produtos na Refinaria. 

Uma exceção é feita aos terceirizados em manutenção, durante alguma 

atividade de conserto destes materiais, seja no cotidiano, seja em paradas. 

Mas como tal situação não é recorrente em um mesmo dia, logo os 

terceirizados são menos impactados por esses riscos.  

Quando inquiridos sobre os riscos que suas atividades ofereciam ao 

meio ambiente, os terceirizados entrevistados foram categóricos ao afirmar que 

eles não possuem envolvimento direto com a produção deste tipo de risco. Os 

petroleiros, por sua vez, identificam dois tipos de riscos mais recorrentes ao 

meio ambiente, os vazamentos de óleo para o mar e os resíduos gasosos 

liberados para a atmosfera nos processos de queima de produtos: 

 
[...] É, vamos dizer... risco ao meio ambiente: porque lá tem o 
tratamento de efluente, se você não tiver um controle, uma 
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monitoração, um cuidado, especial, com essa área, você pode 
arrastar óleo pro meio ambiente, [pois] ali você tá do lado da Baía de 
Todos os Santos, no caso. Então, ali você tem que ter todo o cuidado 
especial pra não passar óleo. E a quantidade de óleo que a Refinaria 
produz, como efluente, é muito grande, porque ocorre vazamento, 
tem os próprios produtos deles que drena pra alguma canaleta e 
acaba chegando ao Efluente. Então é necessário todo esse cuidado. 
[...]. (RLAM 1, Técnico em Operação, 23 anos) 
 
 

E ainda: 

 
[...] E ao meio ambiente, porque, querendo ou não, você vai ter 
sempre resíduos jogando pra atmosfera. Não jogar a toa, mas, por 
exemplo, você tem o Flare

71
 – se tiver algum problema na Unidade 

você vai jogar para o Flare; você tem soda – não tô dizendo que 
tenha, mas se houver um derramamento de soda ou alguma coisa, 
algum acidente, vai afetar o ambiente. E a Refinaria, não sei se você 
sabe, foi construída em cima de um mangue. [...]. (RLAM 3, Técnica 
em Operação, 23 anos) 

 

Quanto aos agentes nocivos presentes na Refinaria, compreendeu-se um 

quadro amplo. A RLAM apresenta desde produtos químicos como cloro e 

produtos inflamáveis (gasolina, diesel), a produtos de alto risco à saúde dos 

trabalhadores, como o H2S (Sulfeto de Hidrogênio), amônia, tolueno e o 

benzeno. Destes, o benzeno foi apontado por unanimidade como o agente 

nocivo mais temido no cotidiano da Refinaria, haja vista que o produto se faz 

necessário em várias etapas do fracionamento de petróleo. 

Ainda neste quesito, chama a atenção o fato de que os terceirizados pouco 

responderam acerca da questão sobre os agentes nocivos, em comparação 

com os petroleiros. Disto destacamos que os trabalhadores terceirizados 

desconhecem, em sua maioria, os riscos presentes no ambiente de trabalho 

onde desenvolvem suas atividades. 

 

4.1.2 Fatores de “fabricação” do risco 

 

Contudo, para que o risco ocorra, além da adoção das tecnologias, um 

elemento crucial é a forma de gestão e organização do trabalho 

desempenhada no ambiente laboral (BORGES et al., 1996).  

                                                 
71

 O Flare é uma tocha, constantemente acesa, que se localiza nas torre de queima de gases 
gerados pelas Unidades de Processo. É considerado um dispositivo de segurança, haja vista 
de que os gases oferecem, em alta concentração, o risco de explosão de uma determinada 
Unidade. 
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A possibilidade do risco, como nos referimos outrora, não existe por si só: 

ela é produzida a partir das características do aparato produtivo sobre certa 

forma de gestão industrial. Assim, quando ocorre o encontro da tecnologia com 

métodos de gestão que obrigam a força de trabalho a exceder os limites do que 

é seguro e aceitável, isto é, quando essa gestão precariza o trabalhador, ocorre 

uma tripla significação do risco.  

Primeiro, a gestão constitui o risco, enquanto ameaça. Segundo, a gestão 

maximiza a ocorrência do risco por desconsiderar os limites impostos para 

segurança, e, terceiro, simultaneamente, através da imposição do trabalho 

precário, ela ocasiona a esse trabalhador, às populações do entorno e ao 

ambiente uma maior exposição aos riscos (FRANCO e DRUCK, 1998). 

Podemos compreender essa formulação a partir do depoimento dos 

entrevistados no que diz respeito à vulnerabilidade aos riscos. Temos aqui um 

duplo padrão. Em primeiro lugar, todos os trabalhadores presentes nas áreas 

de produção da Refinaria são apresentados de forma igual aos riscos, pois 

“[d]e uma forma geral, acredito que todos estejam no mesmo caminho. Assim 

como eles atuam na área, nós também atuamos na mesma área. Então, o risco 

seria para todos.”. (TERCEIRIZADO 3, Técnico em desenho e arquitetura, 41 

anos). 

Em segundo, apesar destes riscos serem apresentados a todos de forma 

aparentemente uniforme, há uma gradação do tipo e intensidade de exposição 

ao risco entre trabalhadores terceirizados e próprios. Por um lado, a atividade 

que se desempenha na Refinaria é uma variável de direcionamento ao risco. 

Assim, operadores de campo serão mais propensos que os operadores de 

painel aos riscos, e, por sua vez, terceirizados se farão também mais 

propensos que os operadores de painel, devido à natureza precária de sua 

atividade Observemos as falas abaixo: 

 
Eu acho que os terceirizados [são mais expostos]. [Eles] que tão mais 
expostos ao perigo porque ficam mais na área, entendeu? E é quem 
mais atua diretamente com a mão na massa. (TERCEIRIZADO 2, 
Caldeireiro, 36 anos) 
 

Asseverando, 

 
É como eu falei: depende muito do tipo de tarefa que a pessoa tá 
realizando. No meu caso, lá no meu setor, por exemplo, o pessoal 
terceirizado ele não tem muito, não tem exposição nenhuma. Porque 
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o terceirizado que tem lá é o pessoal que tá limpando o chão ou que 
tá dando manutenção no equipamento, não é o pessoal que tá 
trabalhando diretamente com o produto, com os produtos químicos, 
com os derivados, com os reagentes. Então, lá no meu setor eu diria 
que é o pessoal próprio que tá mais exposto. Agora na operação e 
principalmente no período de manutenção das Unidades, o pessoal 
que trabalha em paradas em Unidades – como o pessoal chama, 
esses, com certeza os terceirizados, estão mais expostos. Porque os 
contratados diretamente estão ali mais liberando o trabalho, 
organizando, trabalhando na parte organizacional das tarefas, das 
coisas que tem que executar. Quem executa são os terceirizados, 
que são mais a parte de solda, mecânica, elétrica... Então é mais o 
pessoal terceirizado que executa essas tarefas. Então eu creio que lá 
os terceirizados estejam mais expostos. (RLAM 5, Técnico Químico 
em Petróleo Sênior, 50 anos) 
 

Desta forma, os terceirizados estariam mais propensos aos riscos devido ao 

fato de que, no desempenho de suas atividades na área, se tornarem mais 

expostos a esse risco, já que a terceirização os “desnuda” de proteções, e, 

assim, acaba os compreendendo em um contato mais próximo com os riscos 

presentes no ambiente de trabalho. Ou seja, o trabalhador terceirizado acaba 

cumprindo esse papel devido às decisões gerenciais e às políticas de gestão. 

No caso da Petrobras, uma miríade de riscos se fazem presentes suas 

atividades produtivas, variando conforme a fase do processo produtivo 

(extração, produção, refino, comercialização etc.). No caso do refino, há os 

riscos de ordem interna ao ambiente de trabalho e os de ordem externa. 

Os riscos presentes na “ordem interna” são os riscos físicos, químicos e 

ergonômicos. Esses riscos basicamente afetam os trabalhadores em atividade 

no espaço dentro da planta, não representando ameaça ao público externo. 

Assim, a operação de amostras ou reagentes, ou ainda o mau funcionamento 

de uma bomba só ofertam perigo imediato aos trabalhadores em atividade. 

 Por outro lado, aqueles presentes na “ordem externa” são os riscos 

químicos, biológicos e de acidentes. Esses riscos se caracterizam por estarem 

em uma área de intersecção entre o ambiente de trabalho e o ambiente exterior 

ou por se localizarem fora dos limites internos do ambiente de trabalho. Como 

exemplos temos os riscos de intoxicação por vazamento e/ou emissão de 

gases e líquidos, poluições, e os riscos produzidos pelo acometimento de um 

acidente industrial. 

Cabe atentar, por fim, para que os riscos presentes nas atividades da 

Refinaria não estão contidos em seu ambiente fabril, apenas. Devido aos 

fatores apresentados alhures, os riscos gerados na atividade produtiva 
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expandem seu raio de ação, ao movimentar-se pelo espaço geográfico através 

de, por exemplo, dutovias e outros meios de transporte.  

No caso da Refinaria, a mesma possui cerca de 700 km de dutos e 

politudos que ligam esta unidade às demais unidades da Petrobras na Bahia72. 

Como nesses dutos circulam desde óleo cru a derivados de petróleo, os riscos 

presentes nesses produtos acabam atingindo extensões para além das 

fronteiras fabris da RLAM.  

Assim, observa-se, conjuntamente com alguns autores, que certas 

atividades industriais maximizam os riscos e os potencializam de tal forma que 

os mesmos transgridem as fronteiras que delimitam o espaço e ambiente intra 

e extra muros das fábricas (FRANCO, 1993; 2003; FRANCO e DRUCK, 1998). 

Em suma, os riscos presentes em ambientes industrias de uma refinaria de 

petróleo podem assumir diversos caráteres (industrial, ambiental e 

ocupacional). Esses riscos são gerados e gestados nos processos produtivos 

industriais através das políticas de gestão do ambiente industrial, e se 

manifestam de diversas maneiras, a depender da política de gestão e 

organização do trabalho.  

Desta forma, o ambiente de trabalho não é perigoso e insalubre por 

natureza, mas se torna assim devido ao caráter da gestão que se aplica nas 

suas relações sóciotécnicas.  E dentre a diversa gama de riscos presentes no 

ambiente de refino, o risco que se configura como mais proeminente e 

recorrente se apresenta sob a forma de acidentes industriais. É isso o que 

veremos a seguir. 

 

4.2 ACIDENTES INDUSTRIAIS AMPLIADOS: EXPRESSÃO DO RISCO DA 

PRODUÇÃO MODERNA 

 

 Os acidentes industriais constituem-se também como uma clara 

expressão do grau de destrutividade socioambiental produzida nos processos 

de trabalho contemporâneos. 

 Sua origem está intimamente ligada com a instalação e o uso 

progressivo de componentes tecnológicos nas linhas de produção, 

                                                 
72

 Para mais informações, favor consultar o Capítulo 1. 
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notadamente – em início do capitalismo – da maquinaria (ENGELS, 2010; 

MARX, 2011). Contudo, sua feição moderna se dá também através das 

políticas de gestão e organização do trabalho (FRANCO e DRUCK, 1998). 

Logo, os acidentes industriais estão presentes em toda história da 

indústria mundial, contudo mudando sua forma e conteúdo pari passu com as 

transformações históricas nos modelos de produção das sociedades 

capitalistas. 

 Deste modo, se em inícios do capitalismo imperavam os acidentes de 

trabalho envolvendo trabalhadores individuais e a máquina sob sua operação 

(ENGELS, 2010), com a “tecnificação” dos processos industriais essa 

tendência adquire novas cores e contornos.  

Na era moderna, dada a complexificação dos sistemas sóciotécnicos 

presentes nas indústrias modernas, o acidente industrial não aparece apenas 

sob a forma do acidente que envolve apenas um único trabalhador e a máquina 

que opera, mas também como um acidente que pode envolver todos os 

trabalhadores em atividade na planta, podendo atingir também as populações 

do entorno e a ambiente ao redor. A esse acidente dá-se o nome de acidente 

industrial ampliado, dado o caráter da ação de seus efeitos.  

Assim, que os acidentes industriais têm por seu lócus a produção 

industrial e o local de trabalho, assim como áreas correlatas, como o transporte 

e a armazenagem (DWYER, 2000; FREITAS et al., 1995). A importância 

desses acidentes se relaciona diretamente com a evolução histórica do par 

produção-consumo (FRANCO, 1993; 2003).  

Ou seja, a dinâmica de ocorrência de acidentes se configura, 

historicamente, como diretamente proporcional ao aumento da demanda de um 

determinado setor da indústria. O setor de petróleo, no Brasil e no mundo, é um 

exemplo nato, haja vista que os grandes acidentes deste setor ocorreram, em 

sua maioria, nos momentos de maior demanda pelo petróleo. 

Contudo, hodiernamente, a expressão de seus efeitos deletérios e 

nefastos sobre a vida humana e sobre as condições ambientais se mantém 

presente e vívidas. Isto faz com que os acidentes industriais assumam 

centralidade na discussão sobre as relações entre produção, trabalho e 

ambiente nas civilizações contemporâneas. 
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4.2.1 As concepções de acidentes 

 

Assim como outros fenômenos sociais, os acidentes no trabalho 

possuem uma pluralidade de concepções formuladas a partir tanto do marco 

legal73, quanto do estudo de experiências empíricas (DWYER, 2000 e 2009; 

FREITAS et al., 1995; FREITAS et al., 2000). Entretanto, todas partem de um 

lugar comum.  

Em termos genéricos, Acidentes são destacados como eventos que 

resultam da interação dos riscos presentes na produção – sejam estes riscos 

de caráter ocupacional, industrial e/ou ambiental (RIGOTTO, 2008), com o 

método de gestão e organização do trabalho (DWYER, 2000; FRANCO, 2003; 

MACHADO et al., 2000). Em geral, como o descrito na lei, é considerado 

acidente aquele que envolve uma vítima em seus efeitos. 

Para Cohn et al. (1985), os acidentes de trabalho representam também 

uma dupla forma de violência: uma violência, da forma como o trabalho é 

gestado e organizado pelas gerencias, para o trabalhador e uma forma de 

violência mais geral dos processos produtivos para com a sociedade, pois os 

acidentados seriam a representação do caráter agressivo desses processos 

para a sociedade. 

Os acidentes possuem muitas formas e tipos, a depender da natureza 

do processo produtivo e do tipo de trabalho que se desempenha nele. Assim, 

podemos ter acidentes de trabalho, acidentes industriais, acidentes ambientais, 

dentre outros. 

Um dos tipos mais utilizados pela literatura consultada dizia respeito aos 

acidentes químicos. Esses acidentes são aqueles acidentes que envolvem 

razões/causas de origem nos elementos químicos utilizados na produção, 

como vazamentos de substâncias, contaminações, poluições e afins 

(FREITAS, 2000; FREITAS et al., 2000; PORTO, 2000).  

Outro tipo bastante utilizado de definição é a de Acidentes Industriais 

Ampliados. Entendido como um acidente distinto do acidente típico, por um 

lado, e também caracterizado de forma diferente tanto do acidente químico 
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 Acidentes de Trabalho seria, nos termos da lei, “[aquele] que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados [...], provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.” (BRASIL, 1991). 
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como biológico, o acidente ampliado seria aquele evento como vazamentos, 

incêndios e explosões, ocorrido em meio industrial, e que atinge, grandes 

proporções em seu desenlace. Normalmente vitima os trabalhadores, mais 

possui a capacidade de também vitimar tanto as populações do entorno das 

plantas industriais, quanto os ecossistemas que cercam essa planta.  

Outro ponto importante de distinção deste tipo de acidente para com os 

demais diz respeito a seu caráter no tempo e espaço. Enquanto que os 

acidentes típicos não afetam o espaço a seu redor e o seu tempo de duração 

se limita ao tempo do acidente e da cura de seus efeitos, os acidentes 

ampliados transpassariam as barreias do lugar e tempo, devido à recorrência e 

permanência de seus efeitos.  

Um exemplo desta característica seria os efeitos da radiação dos 

acidentes nucleares como Chernobyl (1986) ou Fukushima (2011), nos quais 

mesmo passados anos da ocorrência do acidentes, a população atingida ainda 

sente os efeitos da radiação, através de doenças degenerativas, genéticas ou 

cânceres. 

Desta forma, para fins deste estudo, compreendemos acidentes 

industriais ampliados como: 

 

[...] eventos agudos, como explosões, incêndios e emissões nas 
atividades de produção, isolados ou combinados, envolvendo uma 
ou mais substancias perigosas com potencial para causar 
simultaneamente múltiplos danos, sociais, ambientais e à saúde 
física e mental dos seres humanos expostos. Assim, o que passa 
basicamente a caracterizar esse tipo de acidente não é apenas sua 
capacidade de causar grande número de óbitos – embora com 
freqüência ele seja conhecido exatamente por isso -, mas também 
seu potencial de permitir que a gravidade e a extensão dos efeitos 
ultrapassem seus limites ‘espaciais’ – de bairros, cidades e países – 
e ‘temporais’ – como teratogênese, carcinogênese, mutagênese, 
danos a órgãos-alvo específicos nos seres humanos e às 
vegetações e aos seres vivos no meio ambiente futuro – além dos 
impactos psicológicos e sociais sobre as populações expostas 
(Freitas, Porto & Gomez, 1995). (FREITAS et al., 2000, p. 27-28). 

 

Deve-se ressaltar que os acidentes industriais dão relevo, neste contexto 

de trabalho, à periculosidade envolvida nas atividades de transporte e 

produção – visto que essas são as atividades que mais concentram acidentes 

ampliados e são responsáveis pela maioria dos óbitos imediatos aos acidentes 

(FREITAS et al., 2000), e ao papel que a gestão do trabalho desempenha 

nesse arranjo, já que ela, como vimos, influencia na conformação de situações 
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de risco, que podem vir a se desdobrar em eventos de risco e culminar em 

acidentes industriais.  

Por fim, cabe ressaltar que os acidentes ampliados revelam ainda os 

limites dos padrões preventivos em vigor (MACHADO et al., 2000), sobretudo 

aqueles modelos de segurança que não questionam a precarização de sua 

força de trabalho (SILVA e FRANCO, 2007). 

Portanto, discutir riscos e acidentes industriais nos remete à conexão 

entre trabalho e ambiente, ou seja, à relação que os efeitos da produção, sob 

orientação das formas de gestão e organização do trabalho (pautadas na 

terceirização), trazem sobre o ambiente, tendo como produto mais relevante 

desta relação a degradação ambiental que é produzida pela ocorrência dos 

acidentes industriais e a saúde dos trabalhadores. 

 

4.3 RISCOS, ACIDENTES INDUSTRIAIS E MEIO AMBIENTE 

 

Um ponto a ser levantado também é a intrínseca relação entre riscos e 

acidentes industriais. Como vimos, os riscos são produtos da industrialização 

capitalista que estão na base da conformação dos acidentes industriais. Para 

que ocorram os acidentes, faz-se imprescindível a existência do risco.  

Assim, acidentes industriais expressam duplamente a existência de 

riscos e o descontrole dos riscos (MACHADO et al., 2000), porque os acidentes 

só ocorrem em ambientes laborais onde há uma profusão desmedida do risco, 

por um lado, e porque a recorrência de acidentes em um determinado espaço, 

sob determinado período de tempo, revela que a política de gestão de SMS se 

torna provisional no que diz respeito a uma gestão efetiva dos riscos. 

Outra questão também a ser destacada diz respeito à relação entre 

acidentes ampliados e meio ambiente, apontando quais as relações existentes 

entre esses. Em primeiro lugar, os acidentes industriais se configuram uma 

ameaça direta ao equilíbrio ecológico do local onde ocorrem. Por serem 

constituídos, no caso da Refinaria, basicamente de substâncias bio-fisico-

químicas danosas ao ambiente ou até de origem artificial (não encontradas 

comumente em meio natural), a sua ocorrência leva a emissão de substâncias 

tóxicas às estruturas ecológicas do local, podendo levar à poluição, 
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contaminação de recursos naturais e/ou morte das espécies presentes no 

meio.  

Essas substâncias seriam o cloro, H2S, amônia, tolueno, benzeno, 

petróleo e derivados do petróleo (gasolina, diesel, gasóleo etc), e o impacto 

ecológico destas substâncias estaria associado principalmente ao grau de 

toxidade à fauna e à flora residente no local, além de serem altamente 

contaminantes do solo e da água.  

O petróleo cru, por exemplo, pode levar vinte anos ou mais para dissipar 

seus vestígios de um ecossistema; ele ainda se torna um agente letal aos 

animais e plantas presentes no local impactado, pois ao entrar em contato com 

estes, recobre suas superfícies, podendo levar estas formas de vida a morte. 

Em segundo, os acidentes industriais se revelam como o “elo” de ligação 

entre trabalho e ambiente. Por exemplo: um ambiente de trabalho insalubre e 

perigoso, dotado de uma variedade de riscos ambientais, pode acarretar em 

vazamentos dessas substâncias ou em ocorrências de acidentes ampliados.  

Com a adição de políticas e práticas gerenciais que potencializam o 

risco, como o trabalho terceirizado, este ambiente laboral se torna 

condicionante dos elementos de estabelecimento dos riscos. Estabelecidos 

estes riscos de forma corrente, não controlada, podem ocorrer de uma situação 

incidental ser potencializada e se conjugar como acidentes.  

No caso do setor de petróleo e gás, todo tipo de acidente ampliado leva, 

necessariamente, a um forte impacto ambiental. Vazamentos espraiam óleo e 

resíduos no solo e nas águas; o incêndio distribui a ocorrência do fogo, além da 

liberação de gases tóxicos, com a queima dos produtos inflamáveis; explosões, 

por fim, lançam no ambiente gases, vapores e substâncias voláteis.  

Terceiro, os acidentes industriais expressam o condicionamento dos 

grandes impactos ambientais aos modelos de desenvolvimento, ou seja, há 

uma relação de aumento dos acidentes com danos ambientais conforme se 

dinamizam e intensificam as atividades industriais em determinada sociedade, 

sobretudo em função dos ciclos de produtividade que esses empreendimentos 

são englobados. Assim, visualiza-se que os acidentes ampliados representam, 

um indicador das relações que as sociedades estabelecem com o ambiente 

(FREITAS et al., 2000).  



165 

 

Quarto, os acidentes industriais se configuram também, segundo Franco 

e Druck (1998), como indicadores do processo de transferência de riscos dos 

países centrais para os periféricos, onde o arcabouço protetivo e fiscalizador 

não possuem consistência suficiente para desempenhar controle quanto aos 

acidentes e danos ambientais causados74.  

Assim, segundo as autoras, a ocorrência regular dos acidentes 

industriais significaria a ausência e o despreparo das instancias institucionais 

(empresas, governos e órgãos ambientais) no controle e combate de riscos 

antes desconhecidos das relações sociais locais, se comparados com os 

lugares de origem desses empreendimentos.  

Um notável exemplo neste aspecto é o caso da Union Carbide e suas 

plantas industriais similares.  Tendo uma localizada nos EUA e outra na Índia, 

no que se refere às diferenças na gestão de segurança, as deficiências da que 

levaram a segunda planta (a da Índia), levaram as decisões gerenciais a gestar 

na planta um dos piores acidentes industriais ampliados da história mundial, 

devido a inaptidão das instâncias institucionais em lidar com o sinistro (LLORY, 

1999). 

Por fim, os acidentes industriais demonstrariam então, a conexão entre 

trabalho e meio ambiente ao frisar a ausência, ou virtualidade, de “muros” de 

segurança, que separavam e distinguiam outrora os lugares do ambiente intra 

e extra-fabril (FRANCO, 1993; FRANCO e DRUCK, 1998).  

Desta forma, 

 
As rupturas com os limites da dimensão intra-fabril ocorrem seja pela 
virtualidade de seus muros face aos tipos de riscos e danos 
decorrentes das bases tecnológicas criadas e radicalizadas no 
fordismo fossilista (se considerarmos o momento estrito da 
produção, pelas emissões fugitivas, incidentes, acidentes, geração de 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos). Seja pelos tentáculos da 
produção além dos muros formais da produção em si: a extração de 
recursos naturais, o transporte de cargas, o armazenamento, a 
disposição inadequada de resíduos, o consumo industrial e individual 
(a exemplo dos agrotóxicos, do lixo high tech de computadores, de 

                                                 
74

 Fazem-se necessárias algumas considerações a esse respeito. Em primeiro, isto ocorre 

devido à posição ocupada pelos países periféricos (como o Brasil) na Divisão Internacional do 
Trabalho e dos riscos (DWYER, 2000; FRANCO e DRUCK, 1998; FREITAS et al., 2000). Em 
segundo, ocorre também devido a já citada fragilidade do tecido social local (FRANCO e 
AFONSO, 1997). Terceiro, porque o Estado, nesses países periféricos, são menos atuantes 
como controladores de riscos industriais e ambientais, devido tanto à falta de capacidade 
estrutural quanto à ausência de legislação e fiscalização adequados a realidade local (DWYER, 
2000). 
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baterias de carro, de celulares, etc). (FRANCO, 2003, p. 100) (Grifos 
da autora). 
 

Essa indistinção ocorre devido à própria natureza perigosa da matéria-

prima e dos elementos utilizados no processo de produção, como materiais 

químicos, radioativos, passiveis de combustão e afins. Estes produzem, como 

resultado (ou ainda durante o processo de transformação de suas 

características), os resíduos e/ou outros elementos e matérias-primas de 

segunda geração, que igualmente encerram em si perigos.  

Isso se deve à capacidade que os processos produtivos industriais 

(setores químico/petroquímico, nuclear, têxtil etc.) têm de serem fonte contínua 

de riscos industriais e ambientais, além dos próprios acidentes que, ao 

ocorrerem, injetam no ambiente esses materiais altamente tóxicos, radioativos, 

etc. Vazamentos, por exemplo, com seus danos humanos e ambientais, 

quando ocorrem, não se restringem ao ambiente fabril, difundindo os mesmos 

danos no ambiente que cerca a planta industrial. 

Assim, 

 
[...] Os acidentes de trabalho e as fontes de contaminação não se 
restringem mais à dimensão ocupacional, transbordam os muros das 
plantas industriais e elastecem o espaço social da produção industrial 
privada. Assim, o espaço público – externo - é tragado/alienado, 
apropriado/depredado de forma direta ou indireta. Os riscos e danos 
são exteriorizados para espaços aparentemente públicos, tornando a 
saúde do trabalhador em saúde pública e ambiental, manifestando o 
poder – econômico e político, materializado tecnologicamente – das 
corporações privadas que redefinem o espaço segundo seu tempo 
social, atingindo populações muito mais extensas a curto, médio e 
longo prazo (FRANCO, 2003, p. 95-96). 

 
Esse “desmoronamento” significa, também, que os danos e riscos 

ambientais presentes na produção, quando da ocorrência dos acidentes 

industrial, se espraiam ambiente afora. Assim,  

 
[...] A desregulamentação de sociedades capitalistas desse tipo tende 
a agravar vertiginosamente tanto os problemas intra-fabris – cujas 
conseqüências têm sido sofrimento, acidentes e adoecimento de 
trabalhadores do quadro e/ou terceirizados, como vimos – quanto os 
problemas extra-fabris, cujas expressões mais visíveis são os 
grandes acidentes industriais, além das contaminações crônicas, 
lentas, que atravessam gerações e desestabilizam os mecanismos 
reguladores dos ecossistemas. (FRANCO, 2003, p. 97) (Grifos da 
autora). 
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Ou seja, esse contexto demonstra que os problemas ambientais extra-

fabris dependem intimamente de como são gestados os que ocorrem no âmbito 

intra-fabris. Deste modo, a solução e o controle destes problemas passa 

necessariamente pela gestão e reconstrução do ambiente intra-fabril 

(FRANCO, 1993). 

Para tanto, importante papel nesse cenário de “desmoronamento dos 

muros” que demarcam o espaço intra e extra-fabril, desempenha a 

terceirização. Tratada como principal estratégia no que se refere às formas de 

gestão e organização da produção e do trabalho, a terceirização possibilita a 

maximização da ocorrência de riscos e, acima de tudo, de acidentes, além de 

ocasionar uma maior exposição a esses riscos e acidentes (FRANCO e 

DRUCK, 1998). Daí, então, a terceirização ser um elemento central no 

surgimento da indistinção entre ambiente intra e extramuros. 

Em suma, quando se observa o cenário de riscos e acidentes ampliados 

em um setor industrial de alto impacto ocupacional e ambiental, como o de 

petróleo e gás, compreende-se que há uma relação entre trabalho e meio 

ambiente. Essa relação se dá através do fato de que os ambientes de trabalho 

das empresas desses setores potencializam riscos ambientais que podem 

trazer danos diretos e indiretos ao ambiente.  

Os impactos diretos seriam os danos causados pelas próprias atividades 

industriais das plantas, focadas no consumo intensivo de matérias primas 

naturais75, e indiretos, através do lançamento de substâncias agressivas às 

frágeis relações ecológicas que se estabelecem entre a fauna, a flora e os 

seres humanos que residem e intercambiam a sua subsistência em relação 

aquele ambiente. 

Isto pode ser verificado, no caso da RLAM, através dos desastres 

ambientais ocorridos na Baía de Todos os Santos, que normalmente tem 

origem no vazamento ou derramamento das substâncias tóxicas: podemos 

                                                 
75

 Como a água, o ar, o solo, energia (elétrica, em sua maioria). A água, sobretudo, se torna 
uma matéria-prima altamente integrada nas Unidades, haja vista que sua aplicabilidade se 
apresenta em várias formas: refrigeração, geração de vapor, produção de energia elétrica, 
composto empregado nos processos petroquímicos etc. Apenas para ilustrar, no que se refere 
a água, o consumo pela Petrobras deste recurso natural se estabeleceu, em 2010, no patamar 
de 187,3 milhões de m³. Um crescimento de 41%, se comparado com o consumo de água em 
2001 (cerca de 76 milhões de m³) (PETROBRAS, 2002 e 2010). 
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citar a poluição das praias e rios, em 2000, e o registro do fenômeno conhecido 

como “maré vermelha”, em 2007. 

Portanto, a relação que se estabelece entre o trabalho e meio ambiente 

configura-se e é visualizada nas correlações existentes entre o 

desenvolvimento das atividades industriais capacitoras de riscos, e a forma 

como o desenvolvimento socioeconômico destas atividades se traduz em 

danos socioambientais (DRUCK e FRANCO, 1997). 

 

4.4 AS PRINCIPAIS ABORDAGENS SOBRE OS ACIDENTES 

 

 Nesta seção nós iremos abordar as teorias acerca dos acidentes 

industriais. Nossa intenção aqui não é fazer uma revisão extensiva do assunto, 

muito menos apresentar um estado da arte sobre este tema. Não obstante, 

traremos as formulações científicas sobre os acidentes para que possamos 

situar três coisas: a) como essas formulações enxergam a motivação do 

acidente; b) qual a concepção de segurança que advém dessas teorias; c) 

identificar qual é o papel da gestão e organização do trabalho para a 

consecução dos acidentes, para essas elaborações. 

Objetivamos com isso afinar uma abordagem sobre acidentes que nos 

permita refletir sobre como a terceirização impacta na ocorrência de acidentes 

industriais ampliados. 

 

4.4.1 O “Ato inseguro” ou a “Falha humana” 

 

 Todo acidente de trabalho ocorre no desenvolvimento de uma atividade 

laboral, na consecução do processo de trabalho. Normalmente o acidente 

envolve três elementos: o agente que desenvolve o acidente, o contexto do 

ambiente de trabalho e o agente que sofre o acidente. Depreende-se então 

deste cenário que o acidente é um evento simples, que tem sua gênese em 

uma ou poucas causas, que se encadeiam de forma linear e determinística.  

Nestes termos, os acidentes seriam produtos de falhas de operação das 

tarefas designadas, sendo intervenções, ações ou emissões que ocorrem 

desrespeito às normas e procedimentos de operação e infringe as prescrições 

de segurança (VILELA et al., 2004). Esta concepção declara que o trabalhador 
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é então o próprio responsável pelo fato de ser vitimado pelo acidente, haja vista 

que foi a sua conduta contrária às normatizações de seu processo de trabalho 

que o levaram a incorrer em erro e gerar o acidente. 

Esta caracterização, pela literatura que versa sobre acidentes, é 

denominada de “atos inseguros”, e representa a ideia de que o acidente é 

produto de uma equação que envolve uma única variável: o erro do 

trabalhador. Esta é a compreensão hegemônica no Brasil e no mundo a 

respeito da origem dos acidentes (VILELA et al., 2004). 

Nesta concepção, a cultura de segurança seria produzida a partir da 

adoção de estruturas hierárquicas e disciplinas rígidas, que coibissem o 

trabalhador de descumprir as normas e procedimentos de trabalho e, assim, 

incorrer em acidentes. Percebe-se que o fundamento teórico-epistemológico 

para tal abordagem centra-se no comportamento do agente-passivo que sofre 

o acidente, ou seja, a concepção de que o acidente se caracteriza por atos 

falhos e/ou inseguros do trabalhador, recaí na ideia de uma abordagem 

comportamentalista sobre a causa de acidentes. 

 Assim, os acidentes seriam vistos como fenômenos individuais, e as 

organizações onde ocorrem esses acidentes seriam tratadas como instâncias 

insuspeitas diante da responsabilidade pelo acidente. Esta forma de retratar o 

acidente como um fenômeno simples ficou reconhecida para um segmento da 

literatura (ALMEIDA e JACKSON FILHO, 2007; DWYER, 2000 e 2009; LLORY, 

1999) como abordagem ou paradigma tradicional. 

Este paradigma ficou reconhecido por entronizar a ideia de “fator 

humano” como o fundamento do “ato inseguro”. A ideia de “fator humano” 

advém das Engenharias e consideraria o elemento desencadeador do “ato 

inseguro” o “[...] comportamento de homens e mulheres no trabalho. [...] Em 

geral, [esses comportamentos são associados] à noção de fator humano [...] 

[como] erro, falha, falta cometida pelos operadores.”. (DEJOURS, 1997, p. 7). 

Seria a ideia de que todo trabalhador se configuraria como um “poliacidentado 

predisposto”, isto é, que toda pessoa possui uma predisposição psicológica e 

individual a sofrer acidentes (DEJOURS, 2012). 

Uma rápida análise desta abordagem nos faz identificar alguns pontos 

obscuros no que concerne às explicações das causas acidentais: a) a 

organização e suas políticas de gestão não possuem peso na consecução do 
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acidente, pois este seria produto apenas de atos dos trabalhadores; b) 

secundariza o papel do arranjo tecnológico no sistema sócio técnico onde 

ocorre o acidente; c) individualiza o fenômeno dos acidentes, já que este seria 

causado apenas pela “falha” ou “ato” humano; e, por fim, d) invisibilisa as 

relações sociais que se estabelecem com o ambiente de trabalho, a gestão do 

trabalho e, sobretudo, com a normatividade da segurança no desenvolvimento 

das atividades laborais.   

 

4.4.2 A abordagem sistêmica 

 

Uma segunda abordagem mais geral sobre os acidentes seria a 

abordagem sistêmica (LLORY, 1999; VILELA et al., 2004). Esta abordagem 

consiste na ideia de que, ao contrário da vertente comportamentalista, a causa 

do acidente não está no trabalhador em si, mas no ambiente de trabalho – isto 

é, em como o seu arranjo se apresenta para aqueles que nele trabalham – ou 

em falhas ou anomalias do próprio sistema técnico de produção.  

Desta forma, o acidente se constituiria como um evento oriundo de 

várias causas, não determináveis em primeiro momento, que poderiam agir de 

forma isolada ou em consonância. Normalmente, como os sistemas 

sociotécnicos possuem, em suas propriedades, uma complexidade interativa, já 

que as variáveis de operação possuem um sem-fim de probabilidades de 

interação e interconexão que não podem ser calculadas e previstas de todo por 

aqueles que operam o arranjo produtivo. 

Nesta abordagem pontua-se também o papel que o projeto (design) do 

sistema e seus subsistemas possuem. Afinal, muitas falhas, anomalias e 

incidentes são produtos de erros que vêm concebidos desde o projeto 

estrutural da planta industrial e de suas unidades.  

Destarte, o acidente seria então um produto direto de um erro sistêmico, 

que seria previamente irreconhecível – só podendo ser identificado, 

retrospectivamente – e incontrolável por ser desconhecido. Desta forma, como 

solução a inevitabilidade do acidente, caberia a instalação de propostas de 

sistemas de gestão de segurança e da saúde no trabalho, acentuando também 

a melhoria das interfaces de troca de informatizações (VILELA et al., 2004).  
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A imprevisibilidade do sistema seria solucionada então com uma 

centralização de informações e controle rígido no que se refere ao sistema de 

SMS, instalando então uma cultura de segurança que seria o somatório de dois 

aspectos: i) um conjunto de comportamentos (seguros) daqueles que integram 

o sistema como estratégia central para se gerir a segurança (VILELA et al., 

2004); e ii) o seguimento ipsis litteris de todas as regras, normas, 

procedimentos e dispositivos de segurança. Afinal, para contrapor a origem 

sistêmica do acidente, é preciso “combater fogo com fogo”, ou seja, utilizar de 

uma ideia sistêmica de segurança, de caráter prescrito, para se gerir os riscos 

e evitar a incursão do sistema em acidentes. 

Apesar da melhora sensível no que diz respeito ao entendimento da 

origem dos acidentes, a abordagem sistêmica também apresenta algumas 

ressalvas que merecem ser destacadas.  

Primeiro, no que diz respeito à organização do trabalho: esta não 

aparece como variável independente no que diz respeito à explicação das 

origens dos acidentes. Ao se focar com intensidade na ideia de sistema, 

ressalta-se o caráter técnico deste “sistema”, e não se ilumina a dimensão 

organizacional desse. Ou seja, fica aparente que o sistema é apenas formado 

pelos dispositivos técnicos (máquinas, unidades, instrumentos etc.), não 

havendo referência ao componente humano de forma clara, no aspecto da 

gestão. 

Segundo, ocorre uma inversão no que diz respeito ao predomínio da 

causa do acidente, se comparado com a abordagem anterior: em vez de o 

determinante ser o “humano”, o que é crucial para a ocorrência do acidente são 

os dispositivos tecnológicos, o seu funcionamento (ou não funcionamento), na 

hora de ocorrência do acidente: 

 
Na aproximação do sistema considera-se que os humanos falham e 
os erros são esperados, mesmo nas melhores organizações. Os 
erros são considerados mais como consequências do que como 
causas, tendo suas origens nem tanto na natureza perversa do ser 
humano, mas em fatores sistêmicos que estão acima deles. [...]. 
(CORREA e CARDOSO JUNIOR, 2007, p. 190) 
 

Nestes termos, a segurança seria caracterizada como um conjunto de 

medidas que se erigem no fato de que a natureza humana é inalterável (assim 

como seus erros, falhas e atitudes) e que, assim, o foco deve ser em 
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estruturar-se uma segurança no ambiente de trabalho, provendo-lhe de 

sistemas de defesa que criem barreias e salvaguardas contra as anomalias, 

disfunções, incidentes e, sobretudo, acidentes. Assim, quando a ocorrência de 

um destes fenômenos, deve-se inquirir não sobre quem é o culpado, mas 

porquê as medidas de defesa falharam e se tornaram inócuos na contenção do 

sinistro (CORREA e CARDOSO JUNIOR, 2007). 

Faz-se salutar observar que esta abordagem, de todo modo, não 

descarta a ideia de “atos inseguros”. Estes atos aparecem aqui reformulados e 

sob uma nova roupagem. Os “buracos” nas defesas seriam produzidos por dois 

motivos: as falhas ativas e as condições latentes.  

A primeira se representaria por aquelas falhas que são representadas 

pelos atos inseguros cometidos pelos trabalhadores que operam o sistema: 

deslizes, lapsos, perdas, erros e violações de procedimentos. A questão é que 

estas falhas têm um impacto curto em relação às defesas.  

Por outro lado, as condições latentes seriam identificadas como as 

patologias intrínsecas do sistema, que surgem por decisões dos projetistas, 

construtores e elaboradores de procedimentos em nível gerencial mais alto. 

Essas decisões podem recair em erro ou não.  

As condições latentes produzem dois tipos de efeitos adversos: 1) 

contribuem para o erro no local de trabalho (pressão, sobrecarga de trabalho, 

fadiga e inexperiência); e 2) a criação de “buracos” ou fraquezas duráveis nas 

defesas (alarmes e indicadores não confiáveis, procedimentos não 

executáveis, deficiências de projeto etc.) (CORREA e CARDOSO JUNIOR, 

2007). 

Terceiro, há, nesta abordagem, um holismo exagerado na visão de 

mundo sobre os acidentes. Isto é, põem-se peso demais em caraterísticas 

intrínsecas ao sistema (variável tecnológica) e alivia-se em relação as 

características extrínsecas ao sistema (variável humana). Desta forma, há o 

contrário da individualização. Ocorre, na verdade, uma “universalização” 

daquilo que provoca o acidente, não trazendo uma clareza causal que explique 

a ocorrência do acidente e assim permita a elaboração de estratégias de 

resistência. 

Por fim, assim como na abordagem do “ato inseguro”/”falha humana”, há 

a invisibilidade das relações sociais que se permeiam e constroem o ambiente 



173 

 

de trabalho, a gestão do trabalho e, sobretudo, a relação da normatividade da 

segurança industrial corporativa versus a segurança desenvolvida na prática 

das atividades cotidianas. 

 

4.4.3 A abordagem (psico)organizacional 

 

Uma última abordagem a ser pontuada é a abordagem organizacional ou 

psico-organizacional, proposta por Llory (1999) e outros. 

Esta abordagem se põe em um caráter de contraposição as duas 

abordagens anteriores, sobretudo a do “ato inseguro”, e propõe um avanço: o 

erro se configura bem mais como consequência do que como causa dos 

acidentes.  

As origens do erro estariam alojadas em condições latentes e/ou 

incubadas na história da organização. Nesta linha, a ocorrência do acidente 

está mais associada às escolhas estratégicas adotadas desde a concepção da 

organização, perpassando pelas políticas de gestão que são assumidas 

(VILELA et al., 2004).  

Nestes termos, o intuito da análise dos acidentes é destrinchar os 

comportamentos humanos na situação dos acidentes, pois apenas nesse 

instante é que se compreende como os trabalhadores, no exercício do trabalho 

real, elaboram estratégias de contorno, combate e minimização dos efeitos dos 

acidentes.  

Assim, para esta perspectiva, o que importa é identificar que as origens 

dos comportamentos devem ser buscados tanto em circunstâncias materiais e 

sociais do contexto do trabalho (VILELA et al., 2007), afinal, aduz o próprio 

Llory (1999, p. 11): “[...] o essencial da pesquisa sobre acidentes industriais tem 

se referido à interface homem-máquina. [...].”. 

Com esta afirmação, Llory joga por terra o fundamento principal da 

abordagem do “ato inseguro”: o “fator humano”. Afinal, advoga o autor, ao 

observar a composição do sistema sóciotécnico, observamos que o fator 

humano está presente em toda parte nos sistemas técnicos complexos, 

imiscuído com os fatores técnicos.  

Afinal, o fator humano é toda a empresa. Não há como existir um na 

ausência do outro. Sendo assim, conclui o autor, o “fator humano” se torna um 
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argumento de poder das gerencias para ocultar a verdadeira realidade dos 

acidentes, pois ele se desenha, sob a ideia do “ato inseguro” como um bode 

expiatório que utilizado para a “explicação” do acidente encerra toda e qualquer 

suspeita sobre qual seria a causa geradora real do acidente (LLORY, 1999). 

Reformulando então esta noção de “fator humano”, assinala Llory (1999) 

que  

 
[...] O fator humano deve ser considerado não mais como algo 
negativo – assinalado ao erro humano – mas como algo 
fundamentalmente positivo que deve ser ouvido, estudado e 
valorizado. Na verdade, é no e pelo trabalho cotidiano e graças à 
atividade e ao savoir-faire dos agentes em todos os níveis, que a 
maioria dos acidentes latentes não se torna acidentes ativos. [...]. (p. 
21) 
 

Na visão organizacional da abordagem sobre os acidentes, o acidente 

passa a ser compreendido, principalmente, como sinal da disfunção no sistema 

sóciotécnico. Assim, o acidente possibilitaria a compreensão dos aspectos 

técnicos presentes no acidente, ressaltando, contudo, que eles sozinhos não 

são suficientes para compreender a ocorrência dos acidentes.  

O acidente é revelador na medida em que permite o deslindar de 

aspectos da história da organização, com destaque para aqueles relacionados 

às suas origens, que estavam incubados ou adormecidos (VILELA et al., 2004). 

Uma adição importante deste modelo é reconhecer a importância da dimensão 

subjetiva de nível individual e as relações verticais e horizontais que se 

estabelecem ao longo da organização e do exercício do trabalho. 

Podemos visualizar melhor as posições destas três abordagens no 

quadro abaixo:
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Quadro 7 – Representação da relação causa x acidentes nas abordagens 
comportamentalista, sistêmica e organizacional 

1) Modelo do “Ato inseguro” e/ou “Falha Humana” (Unicausal) 

Causa            efeito Erro/falha             acidente 

Explicação: o erro e/ou a falha humana levam, invariavelmente, ao acidente. 

2) Modelo Sistêmico (Multicausal) 

Causa1 
    + 
Causa2                  Acidente 
    + 
Causa3 

Ambiente de trabalho 
(aspectos técnicos) 

 
 

Acidentes 

Explicação: o acidente derivaria de um somatório de razões (estas nem sempre previsíveis 
devido à complexidade do arranjo sóciotécnico). 

3) Modelo organizacional (Multicausal) 

Causa1 + Causa2 + Causa3 = acidente Aspectos técnicos + aspectos subjetivos +  
aspectos das relações de trabalho = acidente 

Explicação: o acidente é produto da consonância de diversos fatores presentes na história da 
organização: aspectos técnicos (falhas de projeto e/ou execução), aspectos subjetivos (formas 
de o trabalhador operar no trabalho real as adversidades) e aspectos das relações de trabalho 
(a relação do trabalhador com seus colegas e deste com os seus superiores). 

Fonte: Elaborado a partir de Vilela et al. (2004). 

 

Ainda sobre a abordagem organizacional, há a constatação de haver 

uma impossibilidade de se antecipar todas as situações a serem enquadradas 

nos procedimentos e normas de segurança, haja vista que o trabalho real é 

irredutível ao trabalho prescrito (LLORY, 1999; VILELA et al., 2007). Sendo 

assim, construir a prevenção e a segurança sob as prescrições é torná-las 

frágeis e quiçá inócuas diante da riqueza de situações que são engendradas 

nas dinâmicas do trabalho real. 

Os operadores, neste modelo, possuem papel de destaque. Se a partir 

da visão gerencial eles são aqueles que arcam com as consequências dos 

defeitos originados em decisões gerenciais e instalações ruins, e são culpados, 

portanto, pela maioria dos incidentes e acidentes gerados no desenvolvimento 

do processo de trabalho.  

Para Llory (1999), eles são categorizados desta forma porque as 

organizações e suas gerências não sopesam o conhecimento deles como 

variáveis consideradas nas decisões a serem tomadas e, muito menos, esse 

conhecimento influencia nos processos de controle baseados em supervisões. 

Desta forma o operador acaba se tornando um refém do contexto em que se 

estruturam as relações de trabalho, o que gera o seu “silêncio”. 

Retornando ao acidente, a caracterização deste fenômeno não se limita 

ao acontecimento do sinistro em si. O acidente aqui passa a ser considerado 
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em sua trajetória, ou seja, a compreensão completa e profunda das causas que 

se processam no acidente e os desdobramentos da concretização do acidente 

só são compreendidas quando interligadas em um continuum: o acidente não é 

uma seção num espaço de tempo; ele é um evento regressivo (pré-acidental) e 

progressivo (pós-acidental) em relação ao marco do acontecimento.  Logo, sua 

compreensão completa só pode ser realizada quando a sua análise não ignorar 

nenhuma de suas “fases” (LLORY, 1999). 

Conforme com o que foi apresentado até aqui, percebemos que as 

abordagens comumente aplicadas aos estudos dos acidentes baseiam seus 

modelos em três fatores, que aparecem ora separado, ora combinados, ora 

interdependentes: os fatores humanos, os fatores técnicos e os fatores 

operacionais.  

Apreende-se disto que ao analisar as três abordagens em comparado, 

percebemos que há uma espécie de hierarquia entre esses três fatores, onde 

os fatores técnicos e operacionais são postos acima, em importância, ao fator 

humano76. Este fator humano apenas tem sua importância ressaltada quando 

não se identifica a ocorrência de disfunções no sistema sóciotécnico 

relacionadas aos fatores técnicos e operacionais. Assim, a causa da disfunção 

realçaria a “responsabilidade” do fator humano. 

Entendendo que apesar dos avanços propostos por Llory (1999) e a 

abordagem organizacional, há ainda uma não entronização do fator humano, 

entendido não apenas em seus agentes, mas sobretudo, em suas relações 

sociais estabelecidas, nestas abordagens.  

Desta forma, sob o ponto de vista da análises das Ciências Sociais, este 

importante elemento é negligenciado ou alijado de sua importância nos estudos 

sobre acidentes. Assim, apresentaremos a seguir a contribuição de Dwyer 

(2000; 2009) na compreensão de uma abordagem que empregue os avanços 

propostos pelo paradigma organizacional, mas que se ouse a ir além, ao não 

circunscrever o elemento humano aos aspectos da organização (empresa) e 

dos trabalhadores, apenas. 

 

                                                 
76

 Este “fator humano” não se resume ao que se entende por “fator humano” da abordagem dos 
“atos inseguros”; esta postulação se aproxima mais do compreendido por Llory (1999): o fator 
humano como aquela representação daqueles agentes de carne e osso que operam os 
sistemas sóciotécnicos e que compõem a empresa. 
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4.5 A PRODUÇÃO SOCIAL DO ERRO E DOS ACIDENTES 

 

Apesar dos acidentes serem conceituados, em geral (e também 

referidos nesse trabalho), como “eventos não programados e abruptos”, devido 

ao contexto industrial e, sobretudo, ao papel desempenhado pela gerência, 

elementos individuais (cansaço, desatenção, estresse etc.) acabam sendo 

amalgamados aos elementos sociais (formas de gestão e organização do 

trabalho), o que produz uma conjuntura onde esses elementos tecem os 

condicionantes que se desdobram nos acidentes (FRANCO e DRUCK, 1998; 

FREITAS et al., 1995). Tal caráter, então, acabaria com a representação de 

que os acidentes industriais acontecem “a esmo”, como meros eventos.  

Desta forma,  

 
Tais ‘acidentes’ não são frutos do acaso, nem da fatalidade. Resultam 
da materialização de políticas de desenvolvimento industrial, 
nacionais e internacionais, que ignoram os impactos sobre a saúde 
dos trabalhadores e da população. Evidenciam, por um lado, a 
complexidade dos processos de trabalho contemporâneos e o papel 
vital que neles desempenham a manutenção e a segurança industrial 
– particularmente na indústria química, petroquímica e derivados, que 
criam e transformam a cada ano milhares de novas substâncias sobre 
as quais não se tem pleno conhecimento, nem domínio quanto às 
possíveis interações com os recursos naturais e as diferentes formas 
de vida, inclusive a humana. (FRANCO, 1993, p. 73). 

 
Dado o que foi apresentado até o momento, percebemos que acidentes 

não se constituem, no espaço industrial, como meros eventos, que ocorrem a 

esmo. A conjunção de elementos individuais (cansaço, desatenção, estresse 

etc.) com elementos sociais (formas de gestão e organização do trabalho) 

conduz a uma conjuntura onde esses elementos tecem os condicionantes que 

se desdobram nos acidentes (MACHADO et al., 2000). Nesta linha, implica 

asseverar então que acidentes não são fruto unicamente do fator técnico, mas 

sim produto da interação entre os elementos técnicos e humanos. 

Depreendemos então que os acidentes não se constituem apenas como 

produtos de fatores técnicos e muito menos de fatores operacionais. Há um 

elemento humano nesta caracterização que se constitui como importante.  

Dentre as causas dos acidentes, existem as de ordem imediata e as de 

ordem subjacente. As causas imediatas dos acidentes seriam a) os fatores 

humanos que atuam na operação, na manutenção, na inspeção etc.; b) falhas 
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dos componentes técnicos, e; c) disfunções no processo de manutenção 

(MACHADO et al., 2000).  

Por sua vez, as causas subjacentes seriam 1) omissões gerenciais e 

organizacionais; 2) não observância dos procedimentos de segurança, e; 3) 

inadequação do projeto. No que se refere à classificação, os acidentes podem 

tanto ser classificados quanto ao tipo de acidente (explosão, incêndio e 

vazamento, por exemplo), como quanto ao tipo de indústria no qual ocorrem 

(MACHADO et al., 2000). 

E este elemento humano não se reduz apenas aos agentes e seu 

envolvimento com as causas dos acidentes. Compreendendo-se que toda 

organização do trabalho, bem como políticas de gestão e até o próprio 

ambiente de trabalho são construções criadas a partir das interações dos mais 

variados agentes presentes no processo de produção (gerentes, trabalhadores, 

técnicos, prestadores de serviço etc.), delineia-se que, em última análise, um 

fator essencial para a ocorrência dos acidentes são as relações sociais de 

trabalho que se estabelecem entre os múltiplos agentes em jogo (DWYER, 

2009).  

 Destarte, essas relações sociais de trabalho são deslindadas por uma 

variável intermitente no processo: a gestão e organização do trabalho. É este o 

componente que em última instância dita as regras e estratégias no 

estabelecimento de relações sociais de trabalho tanto em nível horizontal 

(trabalhadores com trabalhadores), quanto em nível vertical (trabalhadores com 

supervisores e gerentes).  

Desta maneira, a materialização do acidente industrial ocorre quando 

este componente entra em cena, já que são esses elementos os responsáveis 

por gerar a probabilidade de potencialização (ou não) dos riscos e acidentes 

industriais (FRANCO, 1991). 

Franco e Afonso (1997), por exemplo, sinalizam que os acidentes 

industriais são também produtos das deficiências na gestão e na segurança 

industriais. Franco (1993), por sua vez, destaca igualmente as deficientes 

condições de manutenção (além das de segurança industrial) e as condições 

precárias e/ou restritas de transferência de tecnologias dos países centrais 

para os periféricos (como o Brasil), que também possuem peso na questão.  
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Os acidentes, em outra perspectiva, revelam a relação existente entre 

tecnologia, riscos existentes e a atuação (ou falta de) das empresas e do 

Estado no controle dos acidentes industriais, além da fragilidade do tecido 

social em instituir mecanismos, instituições e práticas de controle e combate 

aos mesmos (FRANCO, 1993). 

Outro ponto relevante a ser ponderado é que os acidentes industriais 

são, reconhecidamente, um problema da produção moderna, pois eles 

expressam o grau de nocividade que o processo de trabalho inflige aos 

trabalhadores e ao ambiente. 

Chamamos então a atenção para o fato de que os condicionantes mais 

globais do acidente são de caráter social: as políticas mais gerais da sociedade 

e as políticas de gerenciamento da empresa (MACHADO et al., 2000), em um 

aspecto, e as relações sociais de trabalho que se estabelecem na prática do 

trabalho real, de outro (DWYER, 2009; LLORY, 1999).  

Dessa forma, ao instituir políticas como a de terceirização das atividades 

perigosas (como operação, manutenção e inspeção/segurança), a de 

substituição de quadros experientes por outros mais jovens e a não notificação 

das disfunções nos processos de produção, por exemplo, o contexto 

conformador do acidente ganha uma dinâmica social, pois são as relações 

sociais, e não as condições técnicas, que passam a ser os determinantes do 

acidente.  

Nestes termos, os acidentes não são tecnicamente produzidos, como 

querem os Engenheiros e Gestores, mas socialmente produzidos pelas 

relações sociais de trabalho que permeiam o ambiente de trabalho (DWYER, 

2000; MACHADO et al., 2000).  

Essas relações de trabalho se estruturariam em três níveis, que 

analisados em conjunto, permitiram clarificar a importância do componente 

humano na ocorrência de acidentes: nível de recompensa, organizacional e de 

comando (DWYER, 2000; 2009). 

O primeiro nível se caracterizaria pela adoção de incentivos (simbólicos 

ou materiais, como destaque como empregado e benefícios em forma de 

dinheiro) para gerenciar a relação de pessoas com seu trabalho (o 

desempenho de um trabalho perigoso, por exemplo) (DYWER, 2009).  
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Este nível se caracteriza, na Refinaria que analisamos, de forma 

presente, através de ambos os subníveis: há um incentivo de caráter simbólico 

da gestão para que o trabalhador seja sempre mais produtivo e leve a 

Petrobras a um patamar de eficiência e produção que a mantenha como 

símbolo de estatal no país e no Estado; ocorre também, o incentivo material 

para o desempenho de trabalhos perigoso.  

Por exemplo, foi constatado em nossa pesquisa de campo que a direção 

da Refinaria se utiliza da permissão de dobras no turno com certa intensidade, 

o que expõe os trabalhadores ao perigo de operarem as Unidades de forma 

inapropriada, já que o desgaste natural do trabalho em turno seria amplificado 

pela dobra, gerando então mais cansaço, fadiga, desatenção e perda de 

reflexos necessários para a interpretação dos sinais apresentado pelo 

funcionamento das Unidades.  

Por outro lado, mas ainda no mesmo tema, há um incentivo por parte 

das terceirizadas, e não constrangido pela Petrobras, de que os trabalhadores 

terceirizados também estendam suas jornadas para além do permitido e 

considerado seguro, expondo esses trabalhadores, assim, de forma mais 

aberta aos riscos gerados na consecução de suas atividades. 

O segundo nível seria o organizacional, e seria representado pelo grau 

de conhecimento, por parte dos trabalhadores, do conteúdo de suas tarefas e 

atividades (DYWER, 2009).  

Na RLAM se identificou que os petroleiros possuem um alto grau de 

conhecimento dos processos, mesmo dentre os mais “novos” no ambiente da 

Refinaria. Isso se deve à política de treinamento, por um lado, que enfatiza o 

treinamento em nível macro (o entendimento dos processos e operações da 

Companhia como um todo e da Refinaria, em específico) e em nível micro (as 

formas de operações e as contingencias das Unidades que esses 

trabalhadores serão destinados), e, por outro, às experiências pregressas em 

atividades correlatas por esses trabalhadores.  

Isto é, a maioria dos trabalhadores entrevistados apresentou certa 

familiaridade com os processos de trabalho da RLAM devido às suas outras 

experiências em empresas similares.  

No que tange aos terceirizados, tal fator não foi identificado, revelando-

se, na verdade, que estes trabalhadores recebem uma carga de treinamento 



181 

 

bem menor do que a dos petroleiros. Estes treinamentos também não buscam 

situar o processo de trabalho e suas atividades em nível macro e micro.  

Entretanto, foi constatado que estes trabalhadores possuíam uma 

experiência de trabalho industrial anterior a da sua atividade atual. Não 

obstante, essas experiências nem sempre se caracterizavam como 

salvaguardas, pois dado a especificidade e a singularidade dos processos de 

produção de cada Unidade – afinal cada Unidade é um microcosmo interligado 

a demais microcosmos (outras Unidades) sem contudo ser identificada com 

esses –, sua experiência pregressa nem sempre se constituía como funcional 

na compreensão e estabelecimento de estratégias de atuação nessas 

Unidades.  

Outro ponto a se salientar, neste aspecto, é que a rotatividade imposta a 

este trabalhador terceirizado seria a razão desta característica. Como o 

trabalhador terceirizado não possui vínculo com a Unidade e tem como 

imposição o atendimento às demandas solicitadas, sua fixação em 

determinada Unidade se torna impossível. 

Por último, temos o terceiro nível, o de comando. Este nível é definido 

como utilização de poder pelos trabalhadores ou gerentes para combater 

comportamentos indesejáveis (DWYER, 2009).  

Em nosso caso de estudo, observou-se uma situação ambígua no que 

concerne a este nível. Se, por um lado, concordamos com Scaletsky (2003) por 

identificar que na Refinaria as relações entre gerências, supervisores e 

trabalhadores se constituíram há muito como relações verticais, estilo top-down 

e extremamente autoritárias (ao estilo, tal qual o adágio popular: “manda quem 

pode, obedece quem tem juízo”), por outro, observamos uma progressiva 

capacidade de interferência dos trabalhadores, tanto em aspectos individuais, 

quanto coletivos (via sindicatos).  

Bem verdade que este campo de ação depende estritamente do tema do 

qual se trata a motivação da ação. Sendo assim, cobranças e demandas com 

respeito à saúde ocupacional vêm sendo gradualmente aceitas, não sem 

resistência, por parte da gerência77.  

                                                 
77

 Pode-se comprovar isso através do número de cláusulas que versam especificamente sobre 
saúde no Acordo Coletivo de Trabalho (PETROBRAS, 2009), e na implantação de instancias 
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Entretanto, em assuntos que dizem respeito à segurança industrial da 

Empresa e/ou que possam vir a representar uma “ameaça” a imagem da 

empresa (e seu valor no mercado), como os acidentes industriais, as relações 

de comando por parte da direção se tornam mais agudas, oferecendo aos 

trabalhadores e suas instâncias representativas uma resistência sem limites, o 

que se desdobra em uma “guerra de trincheiras” onde os sindicatos se utilizam 

de toda a sorte de estratégias para conseguir determinado avanço78. 

Verifica-se aqui que a utilização do poder ocorre de forma disforme e 

desigual, a depender do grau de interesse da Gerência no assunto em questão. 

Quanto este pode vir a se tornar um ganho futuro para a imagem pública da 

Empresa, por exemplo, há uma disputa mais democrática do poder de 

influência de comportamentos entre os trabalhadores. 

Contudo, quando este poder é utilizado para transformar uma situação 

identificada como “negativa”, “ameaçadora” e/ou “incômoda” aos trabalhadores, 

a Gerência se utiliza de seu poder disciplinar – garantido pela sua posição na 

estrutura organizacional – para fazer valer aquilo que lhe interessa à imagem 

pública da Companhia. 

Desta forma, compreendemos que o poder decisório não é 

democraticamente compartilhado na Refinaria, o que engendra hierarquias de 

poder nas relações de trabalho. Esse formato inibe a participação dos variados 

segmentos na construção e gestão da política industrial e cria distorções na 

comunicação entre os segmentos e os coletivos de trabalho. 

Identificamos assim que, a partir das concepções de Dwyer (2000; 

2009), um ambiente onde há constrangimentos institucionais para o 

estabelecimento de práticas e estratégias de combate e resistência aos riscos 

e acidentes.  

Ou seja, a existência de uma “cultura organizacional” autoritária, 

fortemente hierarquizada, não afeita à participação e à transparência, tem 

levado à fragilização dos diversos segmentos do tecido social que habitam os 

múltiplos microcosmos da Refinaria, desarticulando, assim, o estabelecimento 

                                                                                                                                               
mais micro para debate, fiscalização e acompanhamento da saúde dos trabalhadores no 
ambiente da RLAM, como as Comissões de SMS, presentes no espaço da Refinaria. 
78

 Um ponto ilustrativo aqui seria a implantação de Comissões Locais de SMS em todas as UNs 
da Petrobras na Bahia e a instituição de Grupos de Trabalho para discutir o uso de Benzeno 
nas dependências baianas da Petrobras. 
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de uma “cultura de estratégia coletiva” no combate às situações acidentais e 

aos acidentes de trabalho e industriais. 

Assim, a cultura organizacional da RLAM tem sido um importante fator 

no enfraquecimento das estratégias e práticas defensivas dos trabalhadores, 

tornando a Empresa um local fomentador da ocorrência de acidentes e riscos. 

Visualizamos, assim, que essas relações se caracterizam, na RLAM, 

pelo i) autoritarismo da gerência; ii) a culpabilidade dos trabalhadores pelos 

erros e acidentes; e a iii) desconfiança da gerência em relação ao papel dos 

sindicatos na construção de uma política organizacional efetiva de combate aos 

acidentes. Desta maneira, no caso da Refinaria Landulpho Alves há uma 

aplicabilidade para a abordagem sociológica dos acidentes industriais, haja 

vista que esta unidade possui, em seu funcionamento, fortemente 

caracterizadas as relações sociais de trabalho79.  

Desta forma, e com base nas formulações de Dwyer (2000; 2009) e 

Lllory (1999), implica-nos dizer que os acidentes são socialmente 

produzidos, pois são frutos não do caráter técnico, mas de relações sociais 

que envolvem o uso de poder no campo do ambiente de trabalho, através das 

formas e métodos de gestão e organização do trabalho. São, portanto, produto 

de uma equação que envolve os riscos produzidos a partir das características 

dos processos de trabalho e das tecnologias utilizada nesses processos, e a 

potencialização destes riscos, que tem, por sua vez, a tônica desempenhada 

pela forma de gestão e organização do trabalho (FRANCO, 1991; DWYER, 

2000). 

 

4.6 ANÁLISES DOS ACIDENTES NA REFINARIA LANDULPHO ALVES (2000-

2010) 

 

 Com base então no aporte teórico que acabamos de deslindar, foi-se 

empreendida a nossa investigação acerca dos acidentes na RLAM. Esta 

investigação consistiu em entrevistas realizadas com petroleiros e 

trabalhadores terceirizados da unidade, sendo os segundos do setor de 
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 Essas relações são demarcadas por fatores como o autoritarismo da Gerência, a lógica da 
produtividade como definidora do ritmo de trabalho e do caráter da segurança industrial, a 
desintegração dos grupos de trabalho (com a terceirização) e o sindicato como mecanismo de 
aumento da força coletiva no combate aos acidentes (DWYER, 2009). 
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manutenção e segurança industrial, além das entrevistas com os 

representantes dos seus respectivos sindicatos (SINDIPETRO e Siticcan).  

As entrevistas foram realizadas nos mais variados contextos e situações. 

Como estes trabalhadores trabalham em regime de turno (Petroleiro) e/ou 

possuem extensa jornada de trabalho e de prática sindical (Terceirizados e 

Sindicalistas), várias estratégias foram utilizadas para a coleta de informações. 

Com os petroleiros, as entrevistas ocorreram após seus turnos de 

trabalho e/ou em suas folgas, e foram realizadas em suas residências ou nas 

dependências da universidade. Os terceirizados foram entrevistados nas 

dependências da Refinaria, em seus momentos de entrada e/ou saída de 

trabalho ou durante o descanso do almoço. Por fim, os sindicalistas foram 

entrevistados ao longo de suas jornadas sindicais, nas dependências dos 

respectivos sindicatos. 

Importante ressaltar também que o período de realização das entrevistas 

coincidiu com toda uma agenda de luta sindical e política da categoria80. 

Foram entrevistados um total de 32 trabalhadores, sendo 6 petroleiros, 

17 terceirizados, 2 cipistas e 7 sindicalistas. Os cipistas e terceirizados tiveram 

como subcritério o de exercerem suas funções no período de estudo.  

Intentou-se também entrevistar as gerencias de Terceirização, SMS e 

Segurança Industrial da Refinaria, mas um primeiro impeditivo que se pôs a 

realização desta pesquisa foi A ausência de resposta quanto a uma possível 

colaboração da gerência da Refinaria para a execução destas entrevistas e 

recolhimento de outros dados81. 

Os guias das entrevistas estruturaram-se em quatro blocos, contendo 

perguntas a respeito da trajetória e atividade profissional, terceirização na 

Refinaria, aspectos da segurança, a questão dos acidentes e o papel dos 

sindicato na regulação deste fenômeno. Cada entrevista durou em médias de 

15 minutos a uma hora e meia, e as mesmas foram gravadas com a ajuda de 

                                                 
80

 Esse período foi marcado por movimentos como a luta contra a PL 4.330/2004, a luta contra 
o leilão do Campo de Libra, greves de terceirizados e petroleiros, além de diversas 
paralizações pontuais sobre os mais diversos motivos. 
81

 Para mais informações, consultar as diversas estratégias de aproximação presentes nos 
anexos neste trabalho. 
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gravador de voz e foram tomadas notas de aspectos importantes das 

entrevistas82. 

Além disso, fez-se uso da pesquisa documental com boletins sindicais 

de ambos os sindicatos e notícias de dois periódicos. Nesta seção da pesquisa, 

a intenção foi de se levantar números e detalhes acerca dos acidentes que 

aconteceram no espaço da Refinaria no período de 2000 a 2010. 

Quanto aos boletins sindicais, após o levantamento os mesmos foram 

submetidos à análise de conteúdo, conforme proposta de Bardin (2010). A 

utilização desta técnica ocorreu em duas etapas: primeiro, em um formato 

quantitativo, com a finalidade de quantificar a ocorrência de acidentes. 

Segundo, através de um uso qualitativo, com vistas a observar a presença ou a 

ausência de uma dada característica ou conjunto de características sobre os 

acidentes. 

Esta técnica também foi aplicada ao entendimento dos conteúdos das 

mensagens das entrevistas realizadas. Observou-se, neste caso, a análise de 

enunciação dos discursos (BARDIN, 2010) inseridos nos depoimentos 

gravados. 

Foram analisados, do SINDIPETRO, 540 boletins sindicais, sendo 528 

semanais e 12 números especiais. Todos esses boletins foram selecionados 

para análise. Quanto aos boletins do Sittican, havia um universo de 120 

boletins para o período, dos quais foram levantados apenas 37, os quais foram 

todos analisados. 

Esse quadro empírico no forneceu dados e evidências para a confecção 

de um quadro geral dos acidentes ampliados ocorridos na Refinaria no período, 

além de permitir a construção de uma série histórica sobre esses acidentes 

neste período. 

Por último, quanto aos jornais, foram analisados dois periódicos, o A 

Tarde e o Folha de São Paulo. Havia um duplo objetivo aqui: primeiro, tentar 

também quantificar os acidentes através das notícias sobre esses fenômenos 

e, segundo, captar os elementos descritivos que caracterizaram os acidentes.  
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 O autor ressalta que todas as entrevistas foram gravadas com anuência dos informantes, 
tendo-as em registro apenas para uso próprio. Para maiores informações, consultar as páginas 
47 a 50. 
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Quanto ao jornal Folha, foram encontradas 571 chamadas, das quais, 

após análise prévia, foi selecionada apenas uma para integrar o quadro de 

caracterização dos acidentes. No que diz respeito ao A Tarde, foram 

analisadas cerca de mil chamadas. Após nova análise, foram selecionadas 41 

notícias das quais, por fim, foram profundamente analisadas e selecionadas 

apenas 26. 

Desta forma, conseguimos os elementos necessários para a elaboração 

de um quadro geral da ocorrência de acidentes – e suas motivações – no 

período analisado. 

Primeiro, vamos ao quadro montado a partir dos boletins sindicais. 

Devido a maior inserção do sindicato no ambiente da Refinaria, os boletins 

sindicais se mostraram uma excelente fonte para a catalogação dos acidentes 

industriais. Infelizmente, houve falta de detalhes sobre muitos acidentes, que 

devem decorrer da restrição de divulgação de informações sobre os acidentes 

ocorridos, haja vista que é a Empresa quem comanda as Comissões de 

investigação e análise. Dito isto, foi possível elaborar o seguinte quadro, 

abaixo: 

 

Quadro 8 – Acidentes Industriais Ampliados ocorridos na Refinaria Landulpho Alves 
(2000-2010), segundo boletins sindicais

83
 

Ano Data Descrição do acidente Tipo de acidente Vítimas 

2000 03/01 Explosão no vaso F-2404, seguida de incêndio, 
na U-24. 

Explosão; Incêndio Sem 

 17/01 Incêndio em valeta localizada próxima a Casa 
de Força. 

Incêndio Sem 

22/06 Vazamento de gás propano, seguido de 
incêndio, na U-11 

Vazamento; 
Incêndio 

4; 1 
óbito 

06/07 Vazamento na linha de recirculação da J-624 
que transmitia borra de refluxo, na U-6 

Vazamento Sem 

07/07 Vazamento de gases a 520 graus por furo na 
linha O-36, na U-6 

Vazamento Sem 

13/07 Vazamento de óleo da linha RLAM-
TRANSPETRO, em Caípe. 

Vazamento  

06/09 Incêndio na U-32 Incêndio Sem 

30/10 Incêndio de grandes proporções na U-9 Incêndio Sem 

09/11 Incêndio na U-32 Incêndio Sem 

2001 07/07 Princípio de incêndio na U-31, causado por 
vazamento no LG (visor de nível) do F-3102 
(vaso de alta pressão).  

 Sem 

 23/10 Vazamento por afloramento de óleo que estava 
soterrado, durante preparação de terreno para 
limpeza de dutos aéreos 

Vazamento Sem 
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 Cabe ressaltar que as datas utilizadas no quadro dizem respeito as datas de ocorrência 
noticiadas nos boletins sindicais. 
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22/11 Incêndio na U-32 Incêndio Sem 

2002 - Não foram encontradas referências a acidentes  - 

2003 31/03 Vazamento de ureia durante operação de 
despressurização do reator de Ureia 

 Sem 

 29/10 Incêndio na torre de Vácuo e Destilação E-
3205. A unidade estava parada para 
manutenção. 

Incêndio Sem 

29/12 Incêndio na RLAM Incêndio Sem 

2004 29/01 Incêndio provocado por gasóleo em descarga 
da bomba J-626, na U-6 

Incêndio Sem 

 08/05 Vazamento de óleo da RLAM para rio e mar 
em Madre de Deus 

Vazamento - 

2005 11/07 Derramamento de parafina desoleificada 
macro na U-17A 

Vazamento Sem 

 27/07 Vazamento de nafta pela base do filtro D-
1601B, na U-16 

Vazamento Sem 

 03/08 Vazamento de nafta durante colocação do LG 
na torre fracionadora E-3901, na -39 

Vazamento Sem 

2006 - Não foram encontradas referências a acidentes - - 

2007 - Não foram encontradas referências a acidentes - - 

2008 13/11 Vazamento seguido de incêndio, na tubulação 
externa da U-4 e U-5 

Vazamento Sem 

2009 15/04 Vazamento de óleo na RLAM Vazamento Sem 

2010 15/01 Princípio de incêndio na U-24, devido a 
transbordamento de óleo do vaso F-2410 

Incêndio  Sem 

 12/03 Trabalhadores terceirizados queimados por 
vapores de alta pressão e temperatura de 400 
graus, na U-83, enquanto montavam uma 
caldeira. 

Vazamento 3; 1 
óbito 

 05/07 Explosão de caldeira de CO2 na U-6 Explosão Sem 

 06/06 Vazamento seguido de incêndio na U-18 Vazamento Sem 

 07/10 Incêndio na U-18 Incêndio 2 

 27/11 Segundo incêndio na U-18 Incêndio Sem 

 07/12 Vazamento de soda cáustica da bomba J701-
A, na U-7 

Vazamento Sem 

Total Acidentes: 29 Vítimas: 9 Óbitos: 
2 

Fonte: Boletins sindicais do SINDIPETRO/Ba (2000-2010) 

 

Contabilizando um total de 29 acidentes no período, a frequência de 

acidentes, segundo os boletins sindicais, demonstra uma regularidade na 

ocorrência destes acidentes (3 por ano, em média). Por outro lado, percebe-se 

a irregularidade na distribuição dos casos de acidentes ao longo dos anos: 

observamos dois picos na frequência, nos anos de 2000 e 2010, com um 

interregno de ausência de acidentes entre 2006 e 2007. 

O ano 2000 teve o registro de nove acidentes. A maioria desses 

acidentes se caracterizou como vazamentos e incêndios. A causa desses 

acidentes foram falhas em bombas e dutos, o que aponta a ausência de 

manutenções preventivas nestes componentes.  
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Outro ponto interessante é que a U-6 (Craqueamento Catalítico) foi a UP 

que mais apresentou acidentes neste ano. Foram dois acidentes quase que 

consecutivos no ano de 2000. Seguindo de perto, vem a U-32 (Destilação 

Atmosférica a Vácuo), com dois acidentes, ambos envolvendo incêndios. 

Interessante notar também que a frequência apresenta um corte súbito 

na ocorrência de acidentes ao longo do período. Entre os anos de 2006 e 2007 

ocorre um interregno na distribuição de acidentes.  

Outro ponto notável é o baixo número de vítimas no período (9), das 

quais duas vieram a óbito. Isto confirma a ideia de que apesar da gravidade e 

amplitude que o acidente ampliado possui, a sua capacidade de vitimar 

trabalhadores é mais baixa, se comparada com os acidentes de trabalho típicos 

(FREITAS et. al, 2000). 

Entretanto, com isso não queremos estabelecer uma escala de 

valoração dos acidentes. Apesar do número não possuir impacto estatístico, 

ressaltamos que do ponto de vista da relevância social, cada óbito significa um 

novo golpe e fissura no tecido social, pois cada trabalhador vitimado se traduz 

em desorganizações dos arranjos familiares e fragilização dos coletivos de 

trabalhadores. 

Por fim, observa-se um retorno com força da ocorrência de acidentes ao 

final do período, com o ano de 2010 apresentando sete acidentes ampliados. A 

maioria destes acidentes foram vazamentos e incêndios. É importante salientar 

que neste ano ocorre mais uma vítima dos acidentes ampliados na Refinaria. 

Este trabalhador, não casualmente, era um trabalhador terceirizado da área de 

manutenção, que executava a implantação de uma caldeira a U-38. 

Desta forma, pode-se visualizar que os acidentes ocorridos no período 

fazem menção aos lugares que a terceirização e os regimes de segurança 

ocupam no acontecimento do fenômeno. Assim, percebemos que há certo 

destaque da importância que as relações sociais de trabalho dispõem sobre a 

gestão e controle dos acidentes ampliados. Vejamos alguns exemplos a esse 

respeito.  

A repetição de acidente ampliado nas mesmas unidades (U-32, em 2000 

e U-18, em 2010), por exemplo, indica problemas nos regimes de manutenção, 

pois a recorrência de acidente se traduz em falha não corrigida, que, por sua 

vez, se consubstancia em novo acidente.  
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Do mesmo modo, conforme podemos visualizar no Quadro 8, há a 

ocorrência de problemas constantes com bombas, vasos e linhas de 

transmissão, pelo mesmo motivo. Some-se a isso os diversos acidentes 

ambientais que foram frutos de vazamentos de óleo – também produto de 

falhas de funcionamento e/ou de equipamento não corrigidas, além da 

presença mais contundente desses acidentes em momentos de paradas. 

A análise dos acidentes industriais ampliados a partir dos boletins 

sindicais nos faz crer que, a um primeiro olhar, a maioria das causas se 

concentra em “falhas do sistema” (maus financiamento ou erros dos 

equipamentos) ou em “falhas humanas” (manipulação indevida dos 

equipamentos e produtos). Isso nos permite compreender o porquê de a 

Refinaria basear as suas políticas de segurança nos indivíduos, por um lado, e 

no fato de que há a necessidade do aumento e implemento de dispositivos e 

equipamento de segurança, do outro. 

Ocorre que tal linha de pensamento faz com que a concepção de 

segurança da RLAM seja produto de uma amálgama entre as concepções de 

segurança centradas tanto no “ato inseguro/fator humano”, quanto na 

“abordagem sistêmica”. Contudo, ao analisar esses elementos, observamos 

que a gestão de segurança não atenta para o comum a esses dois contextos: a 

pertinência das relações sociais de trabalho. 

Visualizemos, a partir do Gráfico 3, logo abaixo, a frequência dos 

acidentes ocorridos no período estudado, a partir dos boletins sindicais: 

 

Fonte: Boletins sindicais do SINDIPETRO/BA (2000-2010) 
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Em resumo, a análise dos boletins sindicais permite a categorização da 

frequência dos acidentes industriais ampliados na Refinaria, pois as notícias 

sobre acidentes veiculadas nos boletins são produtos das informações que o 

sindicato consegue junto à direção da Refinaria, dos trabalhadores, da CIPA e 

das Comissões de investigação aos acidentes.  

Contudo, uma deficiência das notícias sobre acidentes veiculadas nos 

boletins sindicais seria a ausência de maiores detalhes que pudessem 

reconstituir o momento acidental, identificar os agentes envolvidos e revelar o 

contexto do acidente. 

Passemos às notícias dos jornais. A utilização desta fonte de dados se 

mostrou bastante proveitosa, na maioria dos casos analisados, no que tange a 

presença dos fatores/elementos de situações acidentais e da presença desses 

fatores e descrições das situações pós-acidentais, em alguns casos, como, por 

exemplo, no vazamento de óleo na localidade de Caípe (São Francisco do 

Conde). Vejamos, de forma ilustrativa, um trecho da notícia: 

 
[...] O mau estado de conservação da tubulação que transporta 
petróleo e derivados produzidos na Rlam [levou ao acidente]. [...] O 
óleo que vazou na madrugada de ontem [13 de julho de 2000], na 
localidade de Caípe, município de São Francisco do Conde, era 
transportado pela tubulação que liga a refinaria [sic] ao terminal de 
Madre de Deus (Temadre). Operários da refinaria [sic] e de 
empreiteiras iniciaram a limpeza da área logo cedo e entraram pela 
noite fazendo os reparos nos tubos. O vazamento foi detectado pelo 
moradores vizinhos às faixas de dutos, que nas primeiras horas da 
manhã foram surpreendidos com uma grande quantidade de óleo 
sobre o solo. [...]. (REFINARIA..., 2000, Local, p. 2). 
 

Infelizmente a riqueza de informações nem sempre resulta em uma 

precisão sobre as características do acidente. Na notícia destaca acima, por 

exemplo, não há qualquer menção à quantidade de óleo vazado, nem precisão 

quanto aos fatores que originaram o vazamento no duto.  

Desta forma, uma desvantagem da catalogação de acidentes por meio 

de notícias de jornais é, num primeiro momento, na precisão dos fatores 

acidentais. Observemos abaixo o quadro construído a partir das notícias de 

jornais, para que possamos fazer algumas observações: 
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Quadro 9 – Acidentes Industriais Ampliados ocorridos na Refinaria Landulpho 
Alves (2000-2010), segundo notícias de jornais

84
 

 

Ano Data Descrição do acidente Tipo de acidente Vítimas 

2000 26/03 Vazamento de 10 mil litros de gasóleo, 
dentro da RLAM 

Vazamento Sem 

 07/04 Vazamento de óleo de duto que liga RLAM 
ao Pólo de Camaçari atinge foz do Rio 
Joanes 

Vazamento Sem 

14/07 Vazamento de óleo de dutos, na localidade 
de Caípe, em São Francisco do Conde 

Vazamento Sem 

21/06 Vazamento de propano causou explosão 
seguida de incêndio, nas U-11 e U-12 

Vazamento; 
Explosão; 
Incêndio 

4; 1 
óbito 

06/09 Vazamento de nafta seguido de incêndio na 
U-32 (Destilação Atmosférica a Vácuo) 

Vazamento; 
incêndio 

1 óbito 

31/10 Vazamento seguido de incêndio na U-9 
(Processamento de óleo bruto) 

Vazamento; 
incêndio 

Sem 

2001 - Não foram encontradas referências a 
acidentes 

- - 

2002 - Não foram encontradas referências a 
acidentes 

- - 

2003 - Não foram encontradas referências a 
acidentes 

- - 

2004 30/04 Vazamento de 10m³ de óleo atinge Caípe 
(São Francisco do Conde), Suape e Cação 
(Madre de Deus) 

Vazamento Sem 

 19/10 Vazamento de 8 litros de óleo no estuário 
do Rio Cação 

Vazamento Sem 

 31/12 Vazamento de 200 litros de óleo para o mar, 
das Estações de Tratamento de Efluentes, 
devido a falha de operação 

Vazamento Sem 

2006 27/06 Vazamento de gás sulfídrico (H2S), durante 
troca de peça da tubulação da linha de 
Flare. 

Vazamento Sem 

2007 - Não foram encontrados referências a 
acidentes 

- - 

2008 13/11 Vazamento de petróleo refinado em 
canaletas das U-4 e U-5 provocou incêndio 

Vazamento; 
incêndio 

Sem 

2009 15/04 Vazamento de 2,3 mil litros de óleo para o 
mar, devido a falha na operação da bomba 
separadora da Estação de Tratamento de 
Dejetos Industriais (ETDI) 

Vazamento Sem 

2010 12/03 Explosão na tubulação de vapores da U-83 
(Central de Utilidades), durante implantação 
de caldeiras por terceirizados. 

Explosão 3; 1 
óbito 

Total Acidentes: 13 Vítimas: 7 Óbitos: 
2 

Fonte: Notícias de jornais coletadas do periódico A Tarde (2000-2010) 

 

A partir da análise das notícias de jornais foram identificados 13 

acidentes. Se compararmos este número com o apresentado a partir do estudo 

dos boletins sindicais verificamos uma coisa de imediato: o estudo de acidentes 
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 Ressaltamos que as datas elencadas dizem respeito as datas divulgadas nas notícias de 
jornais analisadas. 
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apenas pelos periódicos leva o pesquisador, necessariamente, a uma 

subenumeração dos acidentes.  

Este fenômeno pode se dever a um conjunto de fatores, dentre os quais 

destacamos: a) a percepção de um conceito restrito e/ou enviesado sobre 

acidentes ampliados; b) a ausência de um canal de comunicação direto com o 

ambiente de trabalho da Refinaria que permita a transmissão de informações 

rápidas e precisas sobre o acometimento de acidentes; c) a constatação de 

que o reconhecimento de acidente ampliado pelos repórteres que produzem a 

notícia só ocorre quando estes acidentes extrapolam o espaço intrafabril. 

Neste último quesito, chamamos a atenção para a relação existente 

entre a mídia e os problemas ambientais, representados nas notícias de jornal. 

Hannigan (2009) chama a atenção para a forma como os problemas 

ambientais são “construídos socialmente” pela mídia. Essa “construção” ocorre 

através da constatação de que as questões e problemas ambientais não 

dependem de séries de critérios fixos, associais e evidentes, mas são produto, 

no final do processo, do sucesso dos atores envolvidos na definição do 

problema, como cientistas, industriais, funcionários públicos, políticos, 

jornalistas e ativistas ambientais.  

Assim, as definições de “acidente” e “problema” ambiental se configuram 

como produto de relações de poder e de recursos mobilizados pelos grupos em 

conflito, onde a “definição final” será determinada por aquele grupo que tiver 

hegemonia no processo. 

Nestes termos, questões como o número de vazamentos de óleo (que 

são acidentes industriais ampliados), seu impacto para a natureza e as 

populações humanas, bem como a responsabilidade pelo acontecimento do 

fenômeno, passam a depender em grande medida da disposição dos agentes 

nas relações de poder e influência que estes exercem no processo de 

“construção” da notícia. 

Nestes termos, destaca Hannigan (2009, p. 109): 

 
As questões ambientais podem ser forçadas em proeminência, 
quando exemplificadas por incidentes em particular ou eventos, por 
exemplo, os acidentes nucleares de Chernobyl e Three Miles Island, 
o desastre químico de Bhopal, o naufrágio de petroleiros Torrey 
Canyon e Exxon Valdez. Eventos dramáticos como estes são 
importantes porque eles ajudam a identificação política da natureza 
de uma questão, a situação da qual eles surgem, as causas e efeitos, 
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a identidade das atividades e dos grupos na comunidade os quais 
estão envolvidos com a questão (SOLESBURY, 1976: 384 – 385). 
 

No nosso caso em análise, as notícias de jornal, a partir desta ótica, 

dariam mais ênfase aos casos que extrapolam a ideia de “acidente industrial 

ampliado” e passam a se configurar, aos olhos dos atores envolvidos na 

“construção social da notícia”, como “acidentes ambientais”.  

Devido a isso, poderíamos compreender a presença destacada de 

notícias de acidentes ampliados que se referem aos vazamentos apenas como 

“acidentes ambientais”, descaracterizando a natureza do fenômeno. Logo, 

depreendemos desta constatação que haveria uma hierarquia de importância 

entre acidentes de caráter ambiental e industrial ampliado – por mais que em 

essência fossem os mesmo fenômenos, onde o primeiro teria mais apelo e 

recepção na mídia impressa que o segundo. 

Ademais, essa forma de hierarquização e caracterização do acidente 

tem como produto a descaracterização da natureza do problema (um acidente 

que é socialmente, e não naturalmente, produzido), além de ressaltar a 

ausência de responsabilidade da Refinaria (e das políticas gerenciais) sobre a 

ocorrência desses acidentes. 

No que tange a frequência, o estudo desta mostra regularidade do ponto 

de vista da ocorrência destes acidentes: ocorreram em média, no período, 

cerca de 1,3 acidentes por ano. Aqui também é identificada uma distribuição 

irregular do parâmetro da constância de números, com apenas seis anos 

registrando casos de acidentes (2000, 2004, 2006, 2008, 2009 e 2010), 

constando apenas um pico de frequência no ano 2000 (seis acidentes).  

Interessante destacar também que, quando comparada a frequência 

obtida a partir dos boletins sindicais, observamos que o interregno de ausência 

de acidentes a partir dos jornais se constitui em outro segmento do período: 

2001 a 2003. 

Há uma correspondência de dados com a frequência gerada pelos 

boletins sindicais no que tange ao ano de maior incidência de acidentes. Assim, 

também na frequência gerada a partir das notícias de jornais, o ano 2000 se 
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caracteriza como o ano que registrou o maior número de acidentes, sendo eles, 

em sua maioria, vazamentos85. 

Observemos, a partir do gráfico a seguir, como se constitui a frequência 

de acidentes industriais ampliados a partir das notícias de jornais: 

 

Fonte: Notícias de jornais coletadas do periódico A Tarde (2000-2010) 

 

Portanto, a construção de uma frequência sobre acidentes ampliados a 

partir de periódicos se mostra uma tarefa bem sucedida, desde que o 

pesquisador tenha em mente que as notícias não captam com exatidão a 

distribuição concreta destes acidentes e que, muitas vezes, há imprecisões na 

descrição dos fatores que geram o acidente, bem como nos quesitos que se 

referem aos acidentes que não rompem os “muros” da fábrica. 

 

4.6.1 Uma proposta de série histórica dos acidentes ampliados na RLAM 

 

Ao se cotejar ambas as frequências produzidas por distintas fontes de 

dados, compreendemos os limites de cada fonte analisada isoladamente. 

Desta forma, a utilização de uma frequência de acidentes calcada apenas em 

uma fonte de dados se mostra insuficiente para a real distribuição de acidentes 

ampliados na Refinaria Landulpho Alves. 

                                                 
85

 Esta hipótese pode ser verificada, no Quadro 9, a partir da constatação de que dos 13 
acidentes relatados pela mídia impressa, cinco deles faziam referência a “acidentes 
ambientais” (vazamento de óleo para o mar ou solo ou que afete as populações 
circunvizinhas).  
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Decerto, haveria outras estratégias com um índice maior de sucesso de 

serem exploradas individualmente, como o uso das CATs dos SINDIPETRO e 

Siticcan86. Entretanto, dada a inviabilidade de se utilizar deste caminho, foi-se 

adotado apenas a utilização dos boletins sindicais e notícias de jornais para 

compor as frequências de acidentes. 

Ressaltadas as ressalvas, propomos aqui o cruzamento de ambas 

frequências em uma só, para que se possa gerar uma série histórica acerca 

dos acidentes que ocorreram na Refinaria no período estudado87. 

Desta forma, ao se cruzar os dados de ambas as fontes, e excetuando-

se as repetições de acidentes que foram retratados em ambas as frequências, 

chegamos a uma série histórica consolidada, que retrate com uma maior 

abrangência o número de acidentes gerados nos últimos dez anos. 

Visualizemos, abaixo, a série histórica construída a partir do cruzamento dos 

dados das duas fontes utilizadas: 

 

Fonte: Boletins sindicais do SINDIPETRO/BA (2000-2010) e Notícias de jornais coletadas do 
periódico A Tarde (2000-2010) 

                                                 
86

 A estratégia mais bem sucedida, neste contexto empregado, talvez fosse o estudo e análise 
das CATs em posse dos sindicatos. Contudo, quando pesquisado a respeito pelo autor, foi-se 
identificado que ambos os sindicatos apresentaram um problema no que diz respeito ao acervo 
de CATs do período estudado. As razões encontradas para tal situação foram: no caso do 
Siticcan, não havia um controle do registro de CATs de um período tão longo, só sendo 
identificado pelo autor algumas CATs do ano de 2010; No que diz respeito ao SINDIPETRO, a 
justificativa foi a partilha do acervo geral deste sindicato com o Sindiquímica, quando do 
desmembramento destes sindicatos, o que levou a não identificação do paradeiro da maioria 
das CATs do período. Deste modo, tornou-se inviável um estudo da frequência de acidentes na 
RLAM pelas CATs dos sindicatos, pelos motivos explicitados. 
87

 O cruzamento ocorreu a partir do cotejamento dos casos de acidentes industriais ampliados 
presentes em ambas as fontes. Em seguida, excluíram-se os casos repetidos. Por último, 
fizeram-se os registros dos casos não semelhantes e sem restrição. 
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Ao analisarmos a série histórica percebemos que, ao longo de dez anos, 

ocorreram 35 acidentes, o que nos permite obter uma média de 3,5 acidentes 

por ano. Novamente, os anos de destaque são 2000 e 2010, onde ocorrem os 

picos de acidentes na Refinaria (11 e 7 acidentes, respectivamente).  

Tal fato pode ser compreendido pela análise de dois momentos 

históricos definidos: primeiro, nos anos 2000, havia uma dupla política em 

ação, uma política de intensificação do uso da terceirização em conjunção com 

um processo de redução da força de trabalho própria, ocasionada pelas 

aposentadorias e planos de demissões voluntárias (SINDICALISTA 2, Técnico 

em Operação, 47 anos).  

Segundo, pela retomada de produtividade da Petrobras e sua inserção 

no mercado de concorrência internacional, o que levou a um reforço da 

utilização da terceirização para suprir a demanda.  

Em resumo, ambos os picos de acidentes são explicados por 

motivações econômicas: o primeiro, de 2000, pela redução de custos com 

vistas a moldar a Empresa a um perfil de “competitividade”; a segunda, de 

2010, pela necessidade de incremento da produtividade, de forma a manter a 

Companhia no alto patamar internacional da indústria de petróleo e gás. 

Desta forma, chegamos a uma primeira conclusão prévia: os acidentes 

são frutos de políticas de gestão que visem o dinamismo econômico, seja 

através da redução de custos para alçar competitividade em mercados 

internacionais, seja pelo imperativo de aumento de produtividade para se 

manter um patamar nesse mercado internacional. 

 

4.6.2 Discurso dos trabalhadores sobre os acidentes na Refinaria 

 

Dentro de nossa pesquisa de campo, os trabalhadores efetivos e 

terceirizados da Refinaria foram indagados acerca dos acidentes industriais. As 

questões lançadas levaram os entrevistados a refletirem sobre o acometimento 

de acidentes e/ou doenças ocupacionais sobre as suas pessoas, bem como se 

havia em sua trajetória na RLAM conhecimento de acidente com efetivo, com 

colegas de sua empresa e/ou com outros terceirizados. 
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Quando indagados sobre o acometimento de acidentes e/ou doenças 

ocupacionais, as respostas foram negativas em sua maioria. Observou-se 

então que nenhum dos trabalhadores terceirizados afirmaram terem sofrido 

acidentes no período. Dentre os petroleiros, apenas um afirmou ter sofrido 

acidentes no período, sofrendo um total de três acidentes. 

Ao se indagar aos petroleiros sobre se estes tinham conhecimento 

acerca de acidentes com colegas da empresa, a resposta também foi positiva. 

Alguns confirmaram que colegas próximos foram vitimados, enquanto que 

outros narraram casos de outros trabalhadores: 

 
Vários. Um foi verificar vazamento de benzeno e foi acometido de um 
câncer na medula. Faleceu. Outro que teve um tumor. Da mesma 
unidade do que faleceu. Devido à exposição de benzeno. Eram da 
Unidade 30. (RLAM 6, Técnico em Operação, 51 anos) 
 

E mais: 

 
Com algum colega meu? [pausa] Nós conhecemos, vamos dizer, os 
acidentes macro, que aconteceu, como uma pessoa que foi morta, 
terceirizada, no vapor, no vazamento de vapor. Teve, uma agora 
recentemente, de um rapaz que morreu por causa de vazamento de 
Benzeno, essas coisas, os acidentes macro. Agora, com algum 
colega meu, ainda não ocorreu não. (RLAM 1, Técnico em Operação, 
23 anos). 
 

Ainda quanto aos petroleiros, foi-se questionado acerca de como seria a 

relação entre acidentes e/ou doenças ocupacionais com os trabalhadores 

terceirizados que atuam na Refinaria. As respostas foram categóricas em 

apontar que esses trabalhadores são bastante vitimados:  

 
Sim, vários terceirizados. Sim, muitos acidentes, inclusive em paradas 
de manutenção. Só que agora a campanha nossa é de redução de 
acidentes. Já tinha parada de manutenção com acidente zero, a 
nossa meta é acidente zero. Agora, evidentemente, você tem uns 
acidentes de pequena monta e não tem acidente com uma 
gravidade, ou seja, nenhum óbito, nos últimos dez anos, imagino, 
dez anos talvez não, mas imagino, nos últimos cinco anos não teve 
óbito em parada por acidente de trabalho. (RLAM 2, Técnico em 
Manutenção, 54 anos) (Grifos meus) 
 

Cabe uma indagação acerca da fala anterior: para a Petrobras apenas 

importariam os acidentes graves, com óbito? Afinal, a identificação, na fala do 

petroleiro, do discurso da Empresa88, revela que há uma hierarquização de 

                                                 
88

 “[...] Só que agora a campanha nossa é de redução de acidentes. Já tinha parada de 
manutenção com acidente zero, a nossa meta é acidente zero. [...]” (RLAM 2, Técnico em 
Manutenção, 54 anos). 
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importância dos acidentes, em primeiro lugar, e, em segundo, a existência de 

acidentes de “pequena monta”, que não são observados ou fiscalizados pela 

Refinaria, que tem a sua atenção voltada para os acidentes com óbito. 

No que diz respeito aos terceirizados, quando indagados a respeito de 

haverem tido conhecimento de trabalhador terceirizado vitimado, as respostas 

encontradas variaram entre os polos do espectro. Isto é, cerca de metade 

respondeu afirmativamente a questão, enquanto o restante respondeu 

negativamente. 

Assim,  

 
[Pausa pequena] Já, já houve muitos acidentes aqui que... não, não 
na nossa empresa. Assim, acidentes que a pessoa venha a ficar 
precisar ‘encostada’. Mas às vezes acontecem acidentes sem 
afastamento. Alguns meses atrás, aconteceu um acidente desses até 
com um funcionário nosso. Ele vinha caminhando na calçada, 
escorregou no solo de brita e teve uma torsão no tornozelo. Então 
são assim acidentes pequenos que acontece, sem afastamento, e 
existe acidentes com afastamento. Mas dentro da nossa empresa 
nunca aconteceu. Nem na que eu trabalhava [na Tenace], e nem 
nessa agora... eu tive relatos disso aqui. (TERCEIRIZADO 1, Técnico 
em Instrumentação, 33 anos) 
 

A mesma afirmativa pode ser verificada no que tange as doenças 

ocupacionais: 

 
Já, já. Olha, eu tenho um que adoeceu há pouco tempo e ele faleceu, 
que foi na Unidade 30 que ele teve uma... leucemia. Até hoje não foi 
confirmado que foi na Unidade 30, mas, com certeza, foi, que ele 
entrou [na Unidade] são e saiu doente [dela]. (TERCEIRIZADO 5, 
Eletricista Industrial, 47 anos) 
 

Sendo assim, as respostas obtidas permitiram revelar, através da 

indicação da ciência de ocorrência de acidentes, seja com colegas da equipe 

de trabalho, seja com os demais trabalhadores, que os acidentes são uma 

constante no cotidiano e na memória daqueles que trabalham na Refinaria. 

Desta forma, apesar dos esforços engendrados pela RLAM no que tange 

à Segurança Industrial, as falas dos trabalhadores nos permitem constatar que 

as políticas e estratégias de controle na ocorrência de acidentes, no período 

estudado, não foram totalmente exitosas. 

 

4.6.3 O papel das CIPAs e dos sindicatos no combate aos acidentes 

 



199 

 

Por fim, um ponto a ser relevado é o papel que as CIPAS e os sindicatos 

realizam na investigação das causas dos acidentes e doenças ocupacionais, 

bem como as ações e estratégias que engendram para o combate e controle 

desses fenômenos.  

Primeiro, vamos falar da CIPA. A CIPA, ou Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes, é um instrumento composto por trabalhadores, 

sindicato e representantes empresariais, que tem por objetivo prevenir 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho, com vistas à sempre tornar 

compatível o trabalho com a preservação da vida, por um lado, e estimular e 

promover a saúde do trabalhador, por outro. Sua fundamentação legal está 

presente na Norma Reguladora nº 5, estabelecida através da Portaria GM nº 

3.214/7889. 

Toda empresa com uma quantidade acima de vinte empregados deve 

estimular a constituição da CIPA, sob pena da lei se não o fizer. Ela é 

constituída por representantes dos três segmentos (trabalhadores, sindicatos e 

empresas), onde os primeiros elegem seus representantes por meio de 

escrutínio secreto, enquanto que o sindicato designa um de seus diretores e/ou 

representantes para participar da CIPA. O mesmo procedimento ocorre com a 

empresa, que indica os seus representantes para fazerem parte dela.  

A quantidade de representantes da CIPAs para cada segmento é 

estabelecido em metade de sua composição para os trabalhadores, e outra 

metade para a companhia, sendo estes titulares e suplentes. O mandato tem 

duração de um ano, sendo renovável por outro, e as eleições ocorrem na 

Refinaria em meados de Agosto. Os integrantes titulares possuem estabilidade 

no emprego de dois anos, do qual só pode ser desligado por justa causa. 

O treinamento dos cipistas é oferecido pela Empresa, conforme os 

termos da lei. O presidente da CIPA é designado pela Companhia, e o vice-

presidente é eleito dentre os representantes eleitos titulares. 

Seu funcionamento ocorre por meio de reuniões ordinárias, que ocorrem 

em caráter mensal, de acordo com calendário estabelecido por seus 

constituintes. Essas reuniões ocorrem durante expediente normal da 

                                                 
89

 A norma também é constantemente atualizada e/ou complementada, conforme pode se 
observar nas informações do site do MTe. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D311909DC0131678641482340/nr_05.pdf>. 
Acesso em: 22 fev. 2014. 
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Companhia e em local designado para tal. As reuniões possuem registro em 

Atas, que são assinadas pelos presentes e encaminhadas cópias a todos os 

participantes. Há também a possibilidade da ocorrência de reuniões 

extraordinárias, quando estas se fizerem necessárias, como no caso de 

acidentes ou riscos graves. 

O número de componentes varia conforme a quantidade de 

empregados. No caso da RLAM, como ela possuía em 2010 cerca de 1.386 

empregados, a sua CIPA se constitui com um número que varia entre trinta e 

cinco e quarenta representantes. Faz-se necessário destacar que existem 

diversas CIPAs em ação no espaço da Refinaria, isto é, a RLAM conta com 

uma CIPA própria e diversas outras CIPAS referentes às empresas 

terceirizadas, todas em atividade. 

A CIPA da RLAM possui um papel importante em fiscalizar e investigar a 

ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais. Não obstante, sua atuação é 

fundamental para a real atribuição das causas dos acidentes ocorridos: 

 
[...] os caras que tem lá da Cipa são bons, viu? Porque quando tem 
alguma coisa assim de acidente... [eles agem eficazmente]. Já teve 
um acidente com um colega meu também, que foi um acidente meio 
feio, e ia acabar que ia cair tudo pra cima dele, como se ele fosse o 
errado e, graças a Deus, o cara que tava na Cipa de lá do setor é um 
cara muito bom, [...] ele ajudou muito o colega com isso [o caso de 
acidente] [...] quando teve o acidente ficou constatado que foi ‘falha 
técnica’ da Gestão, porque não tinha o procedimento pra fazer a 
atividade que ele tava fazendo – ele era tipo que mandando pelo 
gerente, não tinha o procedimento e acabou que o gerente saiu do 
setor e trocaram de gerente lá. Mas a Cipa de lá é boa. (RLAM 3, 
Técnica em Operação, 23 anos) 
 

A atuação da CIPA se faz fulcral para que não só as causas do acidente 

sejam esclarecidas, bem como haja o impedimento de uma atribuição 

equivocada a respeito daqueles que seriam os responsáveis pelo sinistro. 

Entretanto, a CIPA, como qualquer instância de representação política, 

se constitui também como uma arena política, na qual interesses coligem e 

colidem no processo de execução de suas atividades: 

 
[...] a Cipa atua de maneira independente e fica, às vezes, devido a 
uma política interna (da própria Empresa), tentando ‘maquiar’ – 
porque nem tudo são flores, né?. [Por isso] a Cipa às vezes fica muito 
isolada, querendo fazer com que as coisas, do aspecto de segurança 
aconteça, e a Empresa às vezes bloqueia. Como posso exemplificar 
isso? Antigamente os acidentes aconteciam, e a Cipa não era 
comunicada. Depois de muita luta, depois de muita batalha de 
membros da Cipa foi que houve uma mudança para que assim que 
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ocorrer um acidente de trabalho, a Cipa seja imediatamente 
comunicada, juntamente com o setor médico [...]. Inclusive, uma 
vertente da segurança, deste aspecto de segurança, mudou devido à 
atuação da própria Cipa.(RLAM 6, Técnico em Operação, 51 anos) 
 

A Participação dos eleitos e indicados para a CIPA também é um ponto 

crítico, que revela a fragilidade da participação dos trabalhadores e sua 

compreensão sobre a importância desta instância para as políticas de SMS. 

Assim, um cipista aponta que o maior problema da participação é o 

comprometimento: 

 
 [...] As pessoas também entram na Cipa para receber hora extra, 
certo? [...][...] As pessoas só iam pras reuniões quando tavam de 
folga. Porque aí quando eu tô de folga, realmente, a hora extra tem 
que ser paga, isso não se questiona. Mas se eu tiver trabalhando em 
meu horário de trabalho, vai haver uma troca de horário, e aí nem vai 
lá, nem contribui. [...] O que eu consegui deslumbrar com esses dois 
anos que eu passei na Cipa: tá ali pra constar, porque é norma. 
Porque é normativo e exigido. Porque se não fosse normativo, se não 
fosse exigido normalmente, não [es]taria sendo constituída e sendo 
mantida a Cipa da Refinaria. (CIPISTA RLAM, Técnico em Operação, 
43 anos) 
 

A fala anterior revela que a CIPA, enquanto instância de representação 

dos trabalhadores, sofre com o problema da participação destes. Eles deixam 

de participar, na maioria dos casos, devido a pressões políticas, perseguições, 

por causa da falta de comprometimento de alguns trabalhadores ou ainda 

devido aos interesses equivocados – na visão dos trabalhadores – que alguns 

colegas possuem e passam a direcionar em sua atuação na instituição. 

Ademais, a CIPA também sofre certos constrangimentos. Devido a sua 

estrutura e composição, a Empresa possui boa parte dos representantes da 

instância atrelados a seus interesses. Com isso, a comissão sofre pressões 

quanto às suas pautas e atuações no ambiente laboral. 

A partir deste cenário, percebemos que a CIPA padece, na maioria das 

vezes, de falta de autonomia e imobilidade para agir livremente diante dos 

interesses da Gerência. Estas situações têm sido, em alguma medida, 

contornadas através da ação das Comissões Locais de SMS, propostas pelo 

Sindicato (SINDIPETRO). 

No que tange aos sindicatos, foi verificado que estes também possuem 

suma importância no combate aos acidentes, bem como na fiscalização e 

disputa sobre a política de SMS da Empresa. Contudo, há diferenças quanto à 

importância do tema e a capacidade de atuação de cada um dos sindicatos. 
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A política de SMS do Siticcan se assenta no estabelecimento e 

cumprimento de sua Convenção Coletiva90. Esta é composta de sessenta 

cláusulas, das quais treze versam diretamente sobre o campo de SMS. 

A Convenção Coletiva tem como suporte, para a política mais geral de 

SMS, de ações do Siticcan como: seminários e campanhas sobre os riscos e 

como agir diante deles, fiscalização das empresas terceirizadas visando sanar 

as irregularidades de SMS e a conscientização das terceirizados e seus 

trabalhadores quanto à necessidade de prevenção de acidentes.  

Os trabalhadores terceirizados, quando indagados acerca da política de 

SMS do sindicato, bem como suas negociações e ações a respeito, 

demonstraram total desconhecimento da temática e das reivindicações 

sindicais acerca do tema. 

Quanto aos petroleiros, à política de SMS é calcada no cumprimento das 

normatizações sobre o tema, presentes no Acordo Coletivo de Trabalho91. Esse 

acordo possui um total de onze capítulos e cento e cinquenta cláusulas, das 

quais a temática de Segurança, Meio Ambiente e Saúde ocupam uma soma de 

quatro capítulos92 e mais da metade das cláusulas. 

Entretanto, essa normatização é acompanhada de outras ações 

institucionais, que visam oferecer corpo à política de SMS, como a instituição 

dos Coletivos de SMS para atuar em cada UN e as Comissões de SMS em 

cada unidade de trabalho, a atuação e representação junto a Comissão 

Nacional de Benzeno, a fiscalização conjunta a SRTE e MTe, além do auxílio à 

CIPA em suas ações, mediante cursos, treinamentos e organização da 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT. 

Contudo, apesar da forte representação junto às questões de SMS, 

ainda há, por parte do SINDIPETRO, a necessidade de avançar em uma 

questão crucial quando o assunto é o tema: a participação e decisão na política 

de SMS da Petrobras: 

 

                                                 
90

 Para mais informações, consultar a Convenção Coletiva de Trabalho (2011). Disponível em: 
<http://www.siticcan.com.br/docs/convencao_coletiva/2011_siticcan_convencao_coletiva_indus
trial.pdf >. Acesso em 22 fev. 2014, às 21h40. 
91

 Ver “Acordo Coletivo de Trabalho 2011”. Disponível em: < 
http://www.sindipetroba.org.br/novo/documentos/acordo-anexo3.pdf >. Acesso em 22 fev. 2014, 
às 20h30. 
92

 Destes capítulos, o mais destacado a abordar a temática é o Capítulo 7 – Da Segurança 
Industrial e Saúde Ocupacional, contendo 31 cláusulas. 
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Agora, infelizmente, o principal a gente não conseguiu – e é uma 
questão forte da Petrobras, algumas subsidiárias e empresas 
privadas também –, que não concordam em discutir sua política de 
SMS. A gente fica fiscalizando, cobrando, mas as nossas propostas 
em relação à política de SMS a Empresa não concorda, pois ela 
continua focando a política de SMS numa questão comportamental 
para o trabalhador, [de que] os acidentes são causados por um mal 
comportamento do trabalhador: é o que não segue as diretrizes, que 
não segue os padrões, que não usa o EPI etc. E nós entendemos que 
esse foco comportamental está errado. [...]. (SINDICALISTA 3, 
Técnico em Manutenção, 50 anos) 
 

Quando questionados sobre a política de SMS do seu sindicato, os 

petroleiros demonstraram compreender que ela gira em torno da prevenção de 

acidentes, combate a subenumeração das CATs e fiscalização no 

cumprimento, por parte da Petrobras e de suas terceirizadas, dos dispositivos 

de saúde e segurança industrial, em conjunto com órgão públicos, como o MP, 

SRTE e MTe.  

Faz-se necessário ressaltar que claramente foi observado dois polos, no 

que tange a compreensão da política de SMS do sindicato, pelos petroleiros: 

um polo constituído por trabalhadores mais antigos, atentos e entendidos do 

tema, e outro polo formado por trabalhadores mais recentes no sistema, que 

demonstraram um conhecimento superficial sobre a questão. Podemos verificar 

isso na seguinte fala, por exemplo: 

 
Rapaz, não sei lhe dizer essa informação não, porque, tipo, o 
sindicato vai lá, fala sobre as coisas deles, as propostas deles, mas 
sobre o sindicato em si eles não passam muita informação, pelo 
menos pra gente que é novo, que tá chegando agora, a gente não 
tem tanta informação sobre o sindicato, [sobre] essa parte de saúde e 
segurança no trabalho. Segurança no trabalho eles sempre 
promovem, luta sempre contra os gerentes, essas pessoas que às 
vezes querem negligenciar a segurança do trabalho, que querem 
negligenciar as coisas que são importantes. Agora, se tem um setor 
específico, eu não sei lhe dizer. (RLAM 1, Técnico em Operação, 23 
anos) 
 

Entretanto, houve uma concordância geral desses agentes no que tange 

a representação que o SMS possui no Acordo Coletivo e nas ações do 

sindicato. No primeiro caso, ocorreu o destacamento dos avanços da categoria 

no tema, presentes, como já ressaltado, na centralidade que o SMS ocupa no 

ACT. Exemplo claro deste quesito é a existência e o reconhecimento de uma 
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cláusula sobre o direito de recusa93 dos trabalhadores do sistema Petrobras em 

desenvolver uma tarefa que ofereça perigo iminente à vida desses 

trabalhadores. 

Sobre o Acordo Coletivo e as ações do sindicato no que tangem ao 

SMS, percebe-se que o sindicato tem a seguinte postura: 

Há uma cobrança, a Empresa está sempre prometendo isso e aquilo 
e não cumpre, e todo ano repete, cobrando mais ainda mais 
investimento. Hoje as empresas, elas estão querendo maximizar o 
lucro e minimizar os gastos. E investimento em segurança é muito 
grande, né? E a empresa, como tá visando lucro, aí procura investir o 
mínimo possível nessa parte. E o sindicato, nos Acordos Coletivos, 
está sempre cobrando isso: mais investimentos em segurança. Toda 
vez que acontece um acidente, aí há toda aquela campanha... Toda 
vez que tem acidente fatal, por exemplo. Tem paralisação, tem 
manifestação... Tem toda aquela coisa, pra chamar a atenção mesmo 
da sociedade e da Empresa também pra esse problema da 
segurança. (RLAM 5, Técnico Químico em Petróleo Sênior, 50 anos) 
 

A questão de SMS, então, é complementada, no caso do SINDIPETRO, 

por uma gama de ações preventivas e corretivas. Dentre elas, podemos 

destacar o esforço de capacitação da categoria nos aspectos de SMS (através 

de seminários, treinamentos e palestras), fiscalização das ações da estatal e 

cumprimento da lei e do ACT e prevenção às situações acidentais e aos 

acidentes através da conscientização e participação nos espaços de trabalho, 

via CIPA e Comissões Locais de SMS. 

A fiscalização acontece via as Diretorias de SMS, por meio de 

acompanhamento, buscando tecer uma ação preventiva a ocorrência de 

acidentes. Assim, as estratégias utilizadas são a atuação em conjunto com a 

CIPA, a atuação nas Comissões Locais de SMS e ação conjunta com órgãos 

públicos (INEMA, SRTE, MTe e demais), bem como denúncias a esses órgãos.  

No que diz respeito ao controle e combate aos acidentes, além da 

participação na e em conjunto com a CIPA, os sindicatos buscam adquirir 

maior controle da questão dos acidentes através do conhecimento e 

entendimento da questão. Para isso, a sua estratégia de atuação tem por foco 

os trabalhadores, principais envolvidos nos casos de sinistros. Desta forma, os 

sindicatos atuam através da conscientização, promovendo seminários e cursos 

                                                 
93

 Infelizmente, esta cláusula, ou similar, não figura na Convenção Coletiva dos trabalhadores 
terceirizados, o que demarca e ressalta as fragilidades que os trabalhadores terceirizados 
enfrentam no cotidiano de seu trabalho na Petrobras. 
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de sensibilização e treinamento em questões de acidentes, assédio moral, 

CIPA etc. 

Pode-se observar que as ações conjuntas da CIPA e dos sindicatos têm 

levado a uma participação maior dos trabalhadores nas questões de SMS, 

consolidando-os então como agente com poder de influência, de forma direta e 

indireta, nas políticas de SMS da Companhia. 

Desta forma, percebemos que a atuação sindical em conjunto com a 

CIPA se constitui como elemento importante na visualização, controle e 

combate dos acidentes industriais ampliados.  

Estabelecido este cenário, uma pergunta fica no ar: como as políticas de 

gestão da saúde, meio ambiente e segurança industrial operam em uma 

realidade com forte presença de acidentes ampliados e recorrências destes? 

As políticas de gestão que visam o dinamismo econômico exercem algum 

efeito sobre as políticas de SMS? Estas serão questões que nortearam a seção 

a seguir. 

 

4.7 A POLÍTICA DE SMS DA PETROBRAS 

 

A Petrobras, historicamente, fora construindo sua política de SMS a 

partir das lutas e reivindicações dos trabalhadores e sindicatos classistas. 

Assim, houve a conformação das questões de saúde e segurança, primeiro, de 

forma separadas. Questões como jornada de trabalho, plano de saúde, análise 

e controle dos riscos e as doenças ocupacionais foram as pautas motivadoras 

das lutas por essas duas bandeiras. 

Entretanto, a unificação dessas duas bandeiras ocorreu de maneira lenta 

e gradual, se firmando em finais dos anos 80, com os avanços constitucionais e 

científicos a respeito da temática. 

No que concerne ao meio ambiente, o interesse da Petrobras pelo tema 

ocorreu no mesmo período, a partir da atuação dos movimentos ecológicos e a 

urgência da questão ambiental. Desta forma, sobretudo após a Rio 92, a 
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Empresa vai atuar na questão por meio do financiamento de diversos projetos 

socioambientais94 (PETROBRAS, 2000). 

A passagem de políticas isoladas de saúde, segurança e meio ambiente 

para políticas conjuntas, sob a sigla de SMS, irá ocorrer a partir dos grandes 

acidentes industriais ampliados que a Petrobras irá enfrentar a partir dos anos 

2000 (PETROBRAS, 2000). 

Desta forma, com os acidentes da Baía de Guanabara (RJ, 2000), 

Araucária (PR, 2000) e o afundamento da P-36 (RJ, 2001), a Companhia deu 

uma guinada no que dizia respeito à SMS95.  

Em seguida, investiu pesado na adequação de seus sistemas e 

processos a um patamar tecnológico onde a segurança passasse a ser 

prioridade, devido ao fato de que esses acidentes anteriores “[s]erviram para 

[...] mostrar que, embora a Petrobras seja a empresa que mais investe em 

segurança, meio ambiente e saúde e em projetos comunitários, [...] ainda 

precisava fazer muito mais. [...].” (PETROBRAS, 2000, p. 3). Ou seja, os três 

acidentes citados tiveram, como resultado,  

 
[...] mobilizar toda a Empresa em busca de um novo padrão de 
excelência. Mostrou que, apesar do histórico de cuidado da 
Companhia nas áreas de segurança e meio ambiente, era preciso 
reformular toda a política de gestão nessa área, revisar planos de 
contingência, criar novos instrumentos de prevenção, reequipar 
unidades e sistemas de forma a transformá-la numa empresa-padrão 
em excelência ambiental. (PETROBRAS, 2000, p. 7) 
 

Assim a guinada se deu com a implantação do Sistema Pégaso e o 

investimento de 1,8 bilhões de reais entre 2000 e 2003, na área de SMS. Deste 

montante, 163 milhões foram destinados à Segurança e 651 milhões ao Meio 

Ambiente. Os principais pontos de investimento foram modernização e 

supervisão automatizada de dutos, criação de planos de defesa e Centros de 

Defesa Ambiental, tratamento de efluentes e redução de resíduos, sistemas de 

gestão e métodos de capacitação, dentre outros (PETROBRAS, 2000). 

                                                 
94

 A aquisição da ISO 14001 é apontada pela Empresa (PETROBRAS, 2000) como uma das 
fontes de incentivo para tal virada. Há quem contradiga essa versão e aponte que foram os três 
grandes acidentes (vide introdução) os norteadores da guinada (PREOCUPAÇÃO..., 2001). 
95

 O primeiro passo foi elaborar uma política unificada e conjunta para as pautas de saúde, 
segurança e meio ambiente. Assim, nasceu a moderna prática de SMS da Petrobras. Uma 
política que concebe saúde, segurança e meio ambiente como elos interconectados de uma 
mesma corrente, e que, por isso, devem passar pelo mesmo planejamento e estratégias de 
regulação (PETROBRAS, 2000). 
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O objetivo da Companhia com determinada política era que, em curto 

prazo, os investimentos nessa área se reverteriam em mudança na cultura de 

SMS da Petrobras, através da prevenção de acidentes e o controle, redução e 

tratamento de emissões, resíduos e efluentes em todas as unidades 

(PETROBRAS, 2001). A estratégia principal para alcançar esse resultado seria 

a capacitação e treinamento dos empregados, identificados, nestes termos, 

tanto como agente de mudança, como agentes responsáveis pela dificuldade 

de gestão em SMS. 

No aspecto tecnológico, os dutos foram os primeiros a sofrerem a 

mudança: após sofrerem rigorosa inspeção, eles foram reparados ou 

substituídos. Como forma de prevenir o retorno do grande número de 

vazamentos que ocorreu no início do período96. Tamanho esforço levou a 

Petrobras a adquirir, em meados dos anos 2000, as normas industriais OHSAS 

18001 (Saúde e segurança ocupacional) e ISOs 9001/9002 (Qualidade) e 

14001 (Meio ambiente) em todas as suas unidades (PETROBRAS, 2006; 

2010). 

Assim, a nova ideia de SMS para a Empresa se conformava em um 

misto de diminuição dos acidentes de grande impacto público, normatização de 

acordo com os padrões de competitividade internacionais (através da adoção 

das ISOs), na automatização de suas instalações e na centralização do 

controle e gerenciamento de SMS em formato de sistemas computadorizados 

de gestão.  

Percebemos a ordem destes investimentos através dos gastos 

realizados em SMS no período estudado: 

                                                 
96

 Para mais ilustrações, consultar os Quadros 8 e 9, na seção anterior. Ver também SOUZA 
(2000), SANTOS (2000) e FONSÊCA (2000). 
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Fonte: Adaptado de Balanços Social e Ambiental (2000-2008) e Relatórios de 

Sustentabilidade (2009 e 2010) 

 

De 2000 a 2010, a Petrobras gastou, em mil reais, R$ 13.866.812 em 

saúde, R$ 610.523 em segurança e medicina no trabalho e R$ 2.829.054 em 

treinamentos e capacitações. Ou seja, o aumento destes investimentos no 

período foram de 0,5% em segurança e medicina no trabalho, 0,6% em 

capacitação e treinamento e 120% em saúde. O gasto desta monta em saúde 

se justifica por dois fatores: a assistência a acidentados e doentes pela 

empresa e os gastos com o plano de saúde corporativo (AMS). 

A Petrobras, como podemos visualizar, tem realizado investimentos na 

área de SMS. Contudo, ao levarmos em consideração o conjunto de sua força 

de trabalho (efetivos mais terceirizados), cabe indagar se há limites, no que 

tange o atual patamar de investimentos na área, à efetiva execução da política 

de SMS. 

Entendendo que a política de SMS se baseia, fundamentalmente, em 

inovações tecnológicas, treinamento de sua força de trabalho e uso de 

equipamentos de segurança, cabe indagar-se se no nível micro, das atividades 

desenvolvidas pelos agentes reais, ocorre o desenvolvimento do programa de 

SMS mais geral da empresa. Sendo que os investimentos em inovações 

tecnológicas podem ser comprovados através do incremento das atividades da 

Empresa, cabe-nos questionar a força de trabalho quanto a outro elemento: o 

treinamento. 
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4.7.1 A política de treinamento da Petrobras e suas contratadas 

 

A Petrobras é reconhecida, de maneira geral, por ser uma empresa que 

possui um caráter cuidadoso no que diz respeito à saúde e segurança de seus 

trabalhadores, além de ciosa com os impactos ambientais que suas atividades 

acarretam. De modo a dar fundamentação a esse caráter, a Companhia possui 

e desenvolve uma rigorosa rotina no que tange à SMS em suas UNs. 

As Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras, 

responsáveis por ditar a direção que a política de SMS deverá tomar, 

estabelecem-se em 15 pontos97. Estes pontos versam sobre liderança e 

responsabilidade, conformidade às leis de SMS, riscos etc. A RLAM, bem como 

todas as demais unidades da Empresa, seguem, em via geral, esses 

regulamentos e diretrizes. 

Essas diretrizes advogam que todas as questões de SMS devem possuir 

a participação do empregado, contar com a implantação de métodos de 

avaliação e informação, desenvolve relações com a comunidade e gerir os 

processos de forma a diminuir os riscos e acidentes. 

No que tange a RLAM, a participação dos trabalhadores se dá por meio 

da CIPA e/ou sindicatos, através de manifestações e negociações, sendo que 

suas posições nem sempre conseguem ser acatadas pela Companhia. Os 

métodos de avaliação seguem os parâmetros da Empresa, e não contam com 

a participação direta dos trabalhadores. 

Como foi apresentado, no período posterior aos grandes acidentes dos 

anos 2000, a Empresa reformula suas diretrizes de SMS.  

Compreendendo-se o setor de petróleo e gás como um setor que 

oferece alto grau de risco ocupacional e ambiental – como foi demonstrado 

alhures, observa-se que o treinamento é um componente deveras importante 

para a regulação dos riscos industriais e para o funcionamento normal do 

arranjo produtivo, além, é claro, da manutenção da vida dos trabalhadores. 

Sendo a Petrobras uma empresa rigorosa no que diz respeito ao SMS, 

tanto o treinamento quanto a capacitação de seus empregados se constituem 

                                                 
97

 As diretrizes encontram-se em sua integralidade no sítio da internet: < 
http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/preservando-meio-
ambiente/downloads/pdf/diretrizes_seguranca.pdf>. Acesso em 14.01.2014, às 01h. 

http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/preservando-meio-ambiente/downloads/pdf/diretrizes_seguranca.pdf
http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/preservando-meio-ambiente/downloads/pdf/diretrizes_seguranca.pdf
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como as pedras angulares do seu sistema de saúde e segurança industrial 

(PETROBRAS, 2000; 2010). Tal rigor no quesito treinamento é justificado pela 

complexidade das operações realizadas na Empresa, a constante renovação 

técnica e a necessidade de conhecimento e controle dos riscos, bem como a 

prevenção a acidentes. 

Assim, em 2010 foram, em média, 122h de treinamentos variados, que 

incluem desde cursos de atualização, aperfeiçoamento, quanto cursos 

específicos para a atividade que o trabalhador vai vir a desenvolver e 

segurança. Por empregado, a média cai para 86h (PETROBRAS, 2010). 

Segundo a Empresa, o mesmo padrão é adotado junto às empresas que 

lhe prestam serviços: 

 
[...] Por meio de diversas ações que guardam relação com estas 
orientações, a Companhia tem procurado cada vez mais melhorar as 
contratações, de forma a proporcionar aos empregados de empresas 
contratadas condições adequadas de trabalho em todos os aspectos. 
O cumprimento dos requisitos legais relacionados às condições 
de saúde e segurança no trabalho é exigido contratualmente e 
fiscalizado com rigor na prestação de serviços por terceiros. É, 
inclusive, um dos parâmetros que compõem a avaliação das 
empresas contratadas, realizada regularmente durante a vigência dos 
contratos. (PETROBRAS, 2004, p. 65) (Grifos meus) 
 

Assim, em 2005, a Petrobras abrangeu a necessidade de cumprimento 

do SMS para todo o processo de contratação das empresas “contratadas”. O 

argumento era de que 

 
Com o objetivo de oferecer as mesmas condições de saúde, 
segurança e trabalho aos trabalhadores de empresas prestadoras de 
serviços, a Petrobras desenvolveu diversas ações, como: qualificação 
e certificação em SMS para empregados de empresas contratadas; 
adequação das instalações das empresas contratadas localizadas em 
Unidades da Companhia a padrões equivalentes aos da Petrobras; 
compartilhamento de restaurantes nas Unidades; compartilhamento 
dos SESMT — Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho — nas várias Unidades da Petrobras; 
realização de auditoria da qualidade da terceirização; articulação com 
entidades externas com o objetivo de elevar a qualificação da mão-
de-obra; promoção de encontros regionais de SMS entre empresas 
contratadas; encontro do presidente da Petrobras com presidentes de 
empresas contratadas. (PETROBRAS, 2004, p. 65) 
 

Em tese, estre programa de SMS se constitui como um dos programas 

mais aperfeiçoados na área. Mas, entre a teoria e a prática, há distorções: 

 
[...] O crescimento financeiro vertiginoso dos negócios da Petrobrás 
não reflete o mesmo desempenho na área de SMS. Infelizmente, a 
política de SMS aparece só nas campanhas publicitárias da Petrobras 
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que não trata a questão com medidas saneadoras e seguras a fim de 
garantir a saúde dos trabalhadores. [...] Praticamente em todas as 
unidades os equipamentos operam em péssimas condições, expondo 
a vida dos trabalhadores. Tem caldeira operando com tubo furado, 
forno sendo aceso com tocha, bombas funcionando com vazamentos 
e sem a respectiva reserva, instrumentos importantes de controle 
operando pelo by pass, grades de madeiras em valetas e plataformas 
das torres. [...]. (Boletim Na Base, nº 221, 11 a 16 agosto de 2010, p. 
2) 
 

Ao indagarmos acerca do estado e do lugar que o treinamento ocupa no 

quadro prático de aplicação das diretrizes de SMS da Petrobras, o cenário que 

visualizamos é bastante diferente daquele enunciado pelo discurso oficial da 

Empresa. 

Primeiro, percebemos que existe uma diferenciação entre o discurso, a 

teoria e a prática. No discurso endereçado à opinião pública a Companhia goza 

do status de excelência, ao apresentar seu projeto de SMS como calcado em 

uma gestão integrada de SMS, onde a ecoeficiência de operações e produtos, 

a prevenção contra acidentes, incidentes e desvios e o bom gozo da saúde dos 

trabalhadores, além da prontidão para atuar em situações de emergência e 

minimização de riscos e passivos são valores práticos executados 

diuturnamente pela e na Empresa98. 

Na teoria, há um vigilante rigor no que seriam as disposições práticas e 

os modos de operacionalização destas diretrizes de SMS. Ao observarmos as 

Diretrizes Corporativas de SMS, percebemos que os pilares basilares são a 

educação, a capacitação e o comprometimento do trabalhador, no que se 

refere ao SMS. Para tanto, notamos que é indispensável o treinamento 

enquanto o elã que liga esses pilares. 

Ainda sobre as Diretrizes, é importante destacar que a Petrobras 

também engloba os “fornecedores” (ou terceirizadas) nesse sistema, e os 

principais “objetivos” mais gerais são a promoção da saúde e a proteção da 

vida humana e do meio ambiente. 

Outros valores presentes nas Diretrizes merecem destaque: no quesito 

proteção à força de trabalho, comunidades vizinhas e consumidores, o 

documento destaca a necessidade de documentação e comunicação dos 

                                                 
98

 Ver mais detalhes em 
<http://www.hotsitespetrobras.com.br/petrobrasmagazine/Edicoes/Edicao57/pt/internas/excelen
cia-em-sms/> e <http://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/meio-
ambiente/politica-de-seguranca-meio-ambiente-e-saude/>. Acesso em 26 mar. 2014, às 20h20. 

http://www.hotsitespetrobras.com.br/petrobrasmagazine/Edicoes/Edicao57/pt/internas/excelencia-em-sms/
http://www.hotsitespetrobras.com.br/petrobrasmagazine/Edicoes/Edicao57/pt/internas/excelencia-em-sms/
http://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/meio-ambiente/politica-de-seguranca-meio-ambiente-e-saude/
http://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/meio-ambiente/politica-de-seguranca-meio-ambiente-e-saude/
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riscos envolvidos em todas as etapas do processo de produção, abastecimento 

e distribuição, bem como, permeando todas essas etapas, a existência e 

aplicação de práticas operacionais seguras, que devem vir complementadas 

por processos de avaliação de riscos presentes.  

Ou seja, a política de SMS é perpassada por uma preocupação com a 

identificação, o controle e o monitoramento dos riscos e acidentes. Elementos 

esses que só podem ser bem desempenhados através de um sólido 

treinamento dos envolvidos nas mais diversas etapas da cadeia. 

Contudo, é na prática, para além do discurso e da teoria, que 

percebemos como efetivamente a política de SMS se corporifica no cotidiano 

operacional das unidades da Petrobras. 

Quanto à prática, como dito, o quadro é mais complexo. Primeiro, 

observamos uma diferenciação no que tange à fiscalização e desempenho da 

SMS pelas terceirizadas nos padrões da Petrobras. Segundo, há ainda a 

diferenciação dentre trabalhadores próprios e terceirizados. 

Quanto à aplicação da SMS pelas terceirizadas, o quadro encontrado foi 

bastante diferente do que versa a norma. Enquanto que as Diretrizes dedicam 

todo um capítulo a respeito de explicitar o atrelamento não só da política, como 

também o acompanhamento, o desempenho e a avaliação das práticas de 

SMS, na realidade as terceirizadas apresentam uma direção diferente daquele 

enunciado pela Empresa. 

As empresas terceirizadas nem sempre têm como prioridade o 

treinamento e capacitação de seus funcionários. Como foi observado através 

dos depoimentos recolhidos através das entrevistas realizadas com 

sindicalistas e trabalhadores terceirizados, as terceirizadas tem como 

prioridade a contratação de já qualificado nos cursos “básicos” necessários 

para o exercício de suas atividades nas áreas da Refinaria e da Petrobras99. 

Isto acontece, via de regra, devido a “política de custos” que influencia a lógica 

do processo: 

 

                                                 
99

 Algumas exceções figuram, como as que dizem respeito a certas NRs (Normas 
Regulamentares), como, por exemplo, a NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade), 20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis) e 35 
(Trabalho em Altura), que são oferecidas pelas empresas, aos seus trabalhadores, quando da 
designação destes para atuarem em áreas da Refinaria.  
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Bem, isso acontece um pouco meio que assim, digamos, misturado – 
na Refinaria e na Petrobras como um todo. Hoje, os principais cursos 
exigidos, os que são exigidos nos próprios contratos que a empresa 
assina [...] são oferecidos pelas empresas contratadas. E, em alguns 
casos, pra diminuir custos das empresas, as empresas só contratam 
os trabalhadores que possuem esse curso. Ou seja, a 
responsabilidade que deveria ser da empresa em oferecer cursos, 
passa a ser responsabilidade do próprio trabalhador adquirir esse 
curso. Principalmente os cursos SEBASE – cursos de segurança 
industrial, cursos de primeiros socorros. A Petrobras oferece curso 
quando é algo muito específico, ou muito importante do processo de 
execução daquela atividade. Então a Petrobras percebe aquele curso 
como crítico e aí a Petrobras cria as condições para treinar aquele 
grupo de trabalhadores. Mas é uma coisa assim hoje reduzida. Eu 
diria que a grande maioria dos cursos é hoje de obrigação das 
empresas, e as empresas agora estão transferindo essa obrigação 
para o trabalhador. (SINDICALISTA 2, Técnico em Operação, 47 
anos) 
 

O papel da Refinaria, neste cenário, é apenas oferecer um curso 

“introdutório”, de integração, com carga horária de 8h: 

 
Bom, no início, quando a pessoa vai ter um contrato com a 
terceirizada, a Petrobras assume um dia [de treinamento]. Se chama 
‘Curso de Integração’. Antigamente tinha um curso que eram dois 
dias, um curso ‘MASSI’. Porém ele cortou esse curso, e hoje ele só 
tem o ‘Curso de Integração’, que é um dia só. Daí, tem algumas 
pessoas que nunca entraram na área. Aí vem o medo e a 
preocupação. Aí tem que chegar e explicar. [...] Principalmente pra 
pessoas que nunca entraram na área. É uma área enorme. E aí pras 
pessoas que não tem conhecimento [da área], há um risco muito 
grande de se acidentar. Muito grande mesmo. [...] Porque é várias 
Unidades que é monstruosa: altura, gases, ruído... [...] 
(SINDICALISTA 6, Técnico Eletricista de Manutenção, 48 anos) 
 

É perceptível o entendimento nativo dos agentes que, primeiro, o 

treinamento é um componente essencial não só do sucesso de sua atividade, 

como também de sua sobrevivência em um ambiente insalubre e perigoso 

como o de uma refinaria de petróleo. Segundo, para que este treinamento se 

constitua como salvaguarda de seu emprego e, sobretudo, da vida, esse 

treinamento deve ter uma profundidade e rigor em sua execução. Ou seja, o 

treinamento bem desempenhado e atualizado pode vir a significar um desvio 

de acidentes. 

No que tange a força de trabalho, há ainda uma diferenciação, como 

dito, acerca do treinamento recebido pelos petroleiros e pelos terceirizados. No 

caso dos terceirizados, além dos cursos “essenciais” e do “introdutório”, em 

geral esses trabalhadores recebem ainda cursos sobre NRs necessárias às 

suas atividades e um básico sobre SMS (com foco em segurança no trabalho).  
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Esses cursos possuem carga horária que varia entre oito e dezesseis 

horas, e seu objetivo não é necessariamente o preparo do(a) trabalhador(a) 

para lidar com os riscos e/ou preservar a vida, mas sim atuar dentro das 

necessidades exigidas dentro da área. 

Quanto aos petroleiros, o caso muda um pouco de figura. Como para 

eles vale diretamente as Diretrizes, os treinamentos são estruturantes à sua 

atividade, e se constituem como rotina de qualificação profissional.  

Em primeiro lugar, antes de efetivamente assumir suas funções, o 

petroleiro passa por um longo curso de formação na Universidade Petrobras, 

que tem início no dia de sua convocação para o sistema e possui duração, em 

média, de oito meses. Esta “formação” é constituída de outros cursos menores, 

interligados, acerca das NRs e de instruções sobre a área, além de cursos 

sobre segurança e afins que abordem o funcionamento macro da Petrobras: 

 
[...] Olhe, quando a gente entra na Petrobras – não só na RLAM, mas 
na Petrobras toda, você passa por um treinamento, e ele é também 
pré-requisito, porque se você não atingir a média você pode até 
perder o emprego. É um curso de capacitação e formação 
profissional. Meu curso foram oito meses que eu fiz. Fiz aqui [...]na 
Universidade Petrobras. [...] [A] gente estuda o macro, a gente 
aprende o tudo, e depois disso é que a gente vai pra nossa unidade, 
que é direcionado na Refinaria. Aí é que eu recebo um treinamento 
específico para a Unidade que eu vou operar. (RLAM 3, Técnica em 
Operação, 23 anos) 
 

Entretanto, a formação efetiva para a atividade e o posto a serem 

desempenhados, tal como o entendimento micro da Refinaria e das 

especificidades da área e da unidade onde será alocado(a) não é contemplado 

em nenhum desses “cursos” ao longo da “formação”, pois ele é aprendido na 

prática: 

 
Não. [Não recebi] Nenhuma instrução, vamos dizer assim... Teve a 
instrução, como a gente fala, sobre a área, pra você começar a 
trabalhar. Mas nenhuma capacitação de curso pra você poder 
[exercer a atividade na unidade], nenhum exatamente foi dado, 
assim, [por exemplo,] de ‘águas e efluentes’. Mas teve alguns 
instrutores que trabalharam com a gente durante um mês, não, dois 
meses – pra ser mais exato, onde mostrou pra gente toda a área, 
toda a rotina, o processo em si. Então esse foi o curso. Não foi dado 
assim nenhum curso em específico sobre isso. Mas sobre a área foi 
dada capacitação. (RLAM 1, Técnico em Operação, 23 anos) 
 

Como se pode observar, o treinamento pode ser considerado como 

pedra angular das atividades da Petrobras e, sobretudo, de sua política de 
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SMS, mas na prática foi observado que há uma diferenciação em dois níveis. 

Em um primeiro nível, a política de SMS do sistema Petrobras nem sempre é 

regra para suas contratadas, apesar do que enuncia suas Diretrizes, o que 

implica dizer que existem duas políticas de SMS paralelas em prática nos 

ambientes da Empresa – um da própria e outro das terceirizadas, que nem 

sempre coincidem e/ou seguem a mesma trajetória. 

Já em um segundo nível, observa-se a existência de sub-níveis de 

aplicação e exercício dessa política dentre a força de trabalho, onde o 

terceirizado é sempre aquele dotado de menor quantidade e qualidade de 

treinamentos e capacitações, se comparado aos petroleiros, sendo que, dentre 

estes últimos, há sempre uma fragilidade maior daqueles recém-ingressos no 

sistemas àqueles com mais tempo de exercício de suas atividades em área 

e/ou campo. 

Assim, compreendemos que o treinamento se constitui como um 

importante componente para a política de SMS da Petrobras. Primeiro porque é 

ele que permite o bom desempenho das atividades e, segundo – e não menos 

importante – , porque ele é a ferramenta essencial para o conhecimento e 

controle dos riscos, bem como o mecanismo mais usual para evitar acidentes, 

por parte dos trabalhadores próprios e terceirizados. 

Contudo, com o advento da terceirização, esse componente passa a 

sofrer distorções e diluições. Desta forma, observa-se que com o processo de 

externalização há um processo conjugado e simultâneo de 

desresponsabilização sobre aquele que deve ser o responsável pelo 

treinamento, que com a institucionalização da terceirização na Petrobras 

passou desta para as empresas terceirizadas, e que agora vem gradualmente 

sendo repassada aos próprios trabalhadores terceirizados. 

Assim percebemos, sob um olhar geral, que a política de SMS opera sob 

uma dupla faceta, a qual cabe uma análise nos termos da “bifacialidade” 

proposta por Scaletsky (2003). Por um lado, a “faceta pública” da Petrobras é 

aquela que, em discurso e teoria, prioriza as questões de saúde, meio 

ambiente e segurança, dando destaque a gestão dos riscos e a preservação da 

vida de sua força de trabalho, populações vizinhas às suas atividades, 

consumidores e meio ambiente.  
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Por outro, a “faceta privada” da Petrobras é aquela que, dentre os seus 

muros, em função do custo e da produtividade, secundariza as outras 

questões, como a de SMS, com vistas a não interpor barreiras para o aumento 

da produção e o alcance de novos índices de produtividade. 

Desta forma,  

[...] teoricamente, é tudo muito bem feito mesmo. Se a gente for 
pegar na teoria, o Sistema de Gestão de Segurança da Petrobras, e 
consequentemente, da Refinaria, [...] [é] um dos melhores sistemas 
de gestão de segurança do mundo. É um fato, na teoria. Por quê? 
Nós temos diretrizes bem organizadas [...], que trazem orientações 
norteadoras pra toda a Empresa, inclusive a Refinaria. A partir daí é 
que se direciona tudo.  [...] Você tem os padrões corporativos, 
padrões da área de negócios onde a gente atua – que é o 
abastecimento, e padrões da Refinaria. [...] Então, realmente é um 
sistema robusto, bem encorpado. O problema é que ele, na prática, 
acaba não sendo exequível, então não atinge os seus objetivos. 
Então como é que você tem um sistema desses, que é 
considerado um dos melhores do mundo e mesmo assim você 
tem, por ano, em torno de doze a treze mortes, numa empresa 
deste porte, a Petrobras. Onde você tem, na Refinaria, em média, 
sete acidentes, com lesão pessoal ocorrendo. [...] Então é um sistema 
que deveria atingir o seu objetivo. E não atinge. Eu entendo isso, que 
a segurança, em todos os seus procedimentos, normas da empresa, 
é uma maravilha. [...] Jamais a empresa vai fazer com que ela 
tenha ‘prejuízo’, na sua produção, pra garantir uma maior 
segurança, uma maior proteção à saúde do trabalhador e tal. 
Não, na prática não ocorre isso. [...] Como a segurança é prioritária 
em relação à produção? Não é. Prioritária é a produção. [...] 
(SINDICALISTA 1, Técnico de Segurança do Trabalho, 33 anos) 
(Grifos meus) 
 

Em suma, uma política de SMS que é subordinada a uma política de 

incremento da produção, como no caso da Petrobras e RLAM, se torna inócua, 

haja vista que os investimentos em SMS e a operação destas diretrizes 

importam em se privilegiar a segurança e a saúde em função de qualquer outra 

coisa, especialmente da produção. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Pudemos acompanhar ao longo deste trabalho a trajetória da Refinaria 

Landulpho Alves – RLAM no último decênio, enfocando a questão dos riscos e 

acidentes industriais ampliados a partir do fortalecimento do processo de 

terceirização na Refinaria. 

Para tanto, iniciamos nossa empreitada com uma análise sóciohistórica 

do surgimento da Petrobras e da Refinaria. 

Neste ponto, pode-se visualizar que tanto a Petrobras quanto a futura 

RLAM foram marcadas e circunscritas sob um signo de uma gestão autoritária, 

calcada em normas e regras militares. Tal conformação se deu por meio da 

justificativa de interesse nacional que o setor representava para o 

desenvolvimento do país naquele momento, o que implicou na presença e 

gestão militar desde o berço da Empresa. Esta característica iria se entranhar 

em nível genético nas relações sociais da Companhia, sobretudo nas relações 

sociais de trabalho e na Gerência. 

Outro ponto importante destacar deste ponto da trajetória é a 

diferenciação como política da força de trabalho, tendo sua primeira 

manifestação histórica na oposição laborés e técnicos. Atualmente, essa 

política de diferenciação persiste sobre outra forma: a diferenciação entre 

petroleiro e terceirizado. 

Essa diferenciação ganha status de política de gestão na estrutural atual 

da RLAM, pois a oposição binária “terceirizados e petroleiros” tem fragmentado 

a estrutura de classes e grupos da Refinaria, tornando-a mais disposta a 

dominação da Gerência. Assim, há um reforço das posições hierárquicas e do 

poder das gerências devido a essa separação e distinção. 

Esta estrutura, que assume a forma de um “mosaico”, é produto de 

diferenciações concretas – no que diz respeito a salários, benefícios e 

seguridade – em conjunto com diferenciações simbólicas – status, prestígio e 

representações, e tem, como principal produto atual, a fragilização dos 

trabalhadores terceirizados no que diz respeito à exposição aos riscos 

fabricados e aos acidentes sofridos. 
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Isso ocorre porque esse “mosaico” dispõe, no espaço social da 

Refinaria, variados estatutos de trabalho e de trabalhador, além de diversas 

inserções desiguais de agentes nas relações de trabalho, significando, por sua 

vez, um gradiente de vulnerabilidade aos riscos e acidentes.  

Esse gradiente vai do trabalhador terceirizado de paradas, perpassando 

o trabalhador terceirizado “permanente” (o de manutenção e segurança 

industrial, por exemplo) e chega ao petroleiro, demonstrando que a 

vulnerabilidade varia em intensidade ao longo da escala. 

Em se tratando de terceirização, observamos também a trajetória deste 

fenômeno na Petrobras e, em especial, na RLAM. 

Tendo início nos anos 80, é nos anos 90 que o processo de 

externalização da força de trabalho ganhará vulto e nova forma. Surgindo nos 

serviços esporádicos (obras e instalações de equipamentos – anos 80), para 

logo em seguida adentrar nos serviços de apoio (limpeza, segurança 

patrimonial – anos 90), são nos anos 2000 que o fenômeno assume nova 

morfologia no interior da estatal. É nesta década que haverá um processo de 

avanço às atividades do “núcleo central” da Empresa: a manutenção e 

segurança industrial. 

Apesar das mudanças das políticas governamentais com relação à 

Empresa e ao Setor, que resultaram em movimentos de contratação de 

efetivos a partir do ano 2003, não houve, não obstante, uma política de 

desincentivo ao uso de força de trabalho terceirizada no sistema Petrobras. Ao 

contrário, como pode-se observar, não houve “substituição” de terceirizados 

por concursados, mas sim houve um incremento no uso de trabalhadores 

terceirizados conforme houveram as contratações de trabalhadores próprios. 

Com esta posição, ficou claro que a Companhia tinha outros objetivos, 

para além do discurso complementação do quadro de trabalhadores: o 

processo de terceirização figura, a uma primeira observação, em um processo 

de precarização do trabalho. 

Essa precarização tem como características mais visíveis a 

subordinação dos coletivos de trabalho terceirizados aos designíos da 

Petrobras, a fragmentação e heterogeinização da estrutura de classes no 

espaço social da Refinaria e de representação política dos trabalhadores.  
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Além disso, observou-se também que a terceirização também se 

constitui como um processo de desresponsabilização das obrigações 

trabalhistas e ambientais da RLAM-Petrobras para as contratadas, e destas 

para seus trabalhadores. 

Com isso, foi observado que a terceirização tem levado, no âmbito da 

Refinaria Landulpho Alves, a um processo de precarização que é tanto das 

relações de trabalho em si, quanto das relações de trabalho em seu próprio 

conteúdo. E o maior produto desse movimento é a maior exposição aos riscos 

presentes no ambiente de trabalho da Refinaria, bem como um maior 

acometimento por acidentes industriais ampliados. 

Observamos nesse ínterim que o acometimento de acidentes no espaço 

da Refinaria e adjacências, neste meio tempo, se deveu a uma convergência 

de fatores. 

Um destes fatores é a própria história da Refinaria. Implantada sobre 

uma área de manguezal, e constantemente ampliada, a RLAM se conformou 

como um espaço privilegiado para a ocorrência de vazamentos. Assim, a 

interação entre equipamentos e unidades novas e velhas acarreta em uma 

virtualidade no controle de contenção de óleo e derivados que são lançados 

acidentalmente nas áreas de produção.  

Somado com uma proximidade a ecossistemas frágeis, a Refinaria se 

torna palco de diversas agressões ao meio ambiente que impactam também as 

populações ribeirinhas e de pescadores dos litorais próximos, trazendo danos 

econômicos, sociais, culturais e, sobretudo, de renovação das cadeias de 

pesca. 

Outro fator importante neste cenário, e o qual merece também destaque, 

é a consolidação de uma estratégia de gestão calcada na terceirização.  

Atingindo, sobretudo, o setor de manutenção, a terceirização influi na 

gestão da segurança através da desconstrução dos regimes de manutenção 

baseados na prevenção e predição dos acidentes. Ou seja, a inserção da 

terceirização no setor de manutenção e segurança industrial da Refinaria, 

considerado como setores que conformam o “núcleo duro”, juntamente com a 

operação, tem levado ao estabelecimento de uma lógica de baixo custo no 

tratamento de problemas e defeitos dos equipamentos e máquinas envolvidos 

nos processos.  
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Disto resulta uma amplificação dos riscos aos trabalhadores da RLAM, 

onde o terceirizado se torna o principal exposto e o com maior possibilidade de 

ser atingido, dado a sua “desproteção” no contato com os riscos fabricados na 

Refinaria. 

Isto ocorre devido ao virtual funcionamento do sistema de SMS, que, 

subordinado à produção e aos ditames de produtividade da Empresa, tem 

levado ao precário exercício da capacidade protetiva desse sistema. 

Neste escopo, treinamento, equipamentos de proteção e novas 

estruturas industriais são então relegadas a necessidades futuras, pois a sua 

implantação demanda um investimento da Companhia que não se torna 

estratégico do ponto de vista concorrencial. Temos então, um contexto de 

deficiências técnicas e tecnológicas e erros gerenciais que se tornam terreno 

fértil para a produção de acidentes.  

Assim, percebe-se que a operação nestes termos tem levado a 

segurança industrial na Refinaria sistema à virtualidade estrutural da 

efetividade dos instrumentos e ações em SMS. Desta forma, todo o aparato 

tecnológico, humano e técnico se torna subaproveitado diante do estado de 

precarização das instâncias de SMS, o que reforça a amplificação dos riscos e 

leva a um contexto de produção de acidentes ampliados. 

Nestes termos, buscamos indagar: Como as formas de organização e 

gestão do trabalho, notadamente o uso da terceirização nas áreas de 

manutenção e segurança industrial, influenciam na ocorrência de acidentes 

industriais na Refinaria Landulpho Alves (RLAM) da Petrobras? 

Para nos orientar, buscamos verificar se: a) os acidentes industriais têm 

forte relação com o processo de terceirização, o que implica dizer que esse 

processo é parte fundamental na consecução dos acidentes industriais no 

período atual; b) a terceirização nos setores de manutenção e segurança 

industrial tem desconstruído os regimes de prevenção, o que acarreta, por 

consequência, na maximização dos riscos industriais, ocupacionais e 

ambientais. 

Desta forma, em resposta a nossa pergunta de investigação, 

percebemos que a terceirização influencia a ocorrência dos acidentes 

ampliados e riscos na RLAM através da desconstrução e desmonte dos 

regimes de segurança – estes erigidos nas bases da manutenção e segurança 
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industrial. Desta forma, compreendemos que na RLAM, no período selecionado 

para o estudo, o uso da terceirização, sobretudo nos setores de manutenção e 

segurança industrial, levou a ocorrência de acidentes ampliados (trinta e cinco, 

no total). 

Quanto as nossas hipóteses, verificamos que, primeiro, a terceirização, 

no período estudado, sofreu uma ampliação em número e em abrangência, 

levando-a a adquirir uma capilaridade dentro da RLAM-Petrobras. Com isso, 

houve uma fragmentação e desarticulação dos grupos de trabalho, além da 

conversão dos trabalhadores a uma maior exposição aos riscos fabricados no 

ambiente de trabalho, conforme dito anteriormente. Assim, verificamos que a 

terceirização tem sido uma variável fundamental na ocorrência de acidentes 

industriais ampliados no período estudado. 

Segundo, a expansão e consolidação do processo de externalização nos 

setores de manutenção e segurança industrial levou a um desmonte e 

desconstrução dos regimes de segurança, haja vista que esses são calcados 

no treinamento sólidos dos trabalhadores, nos gastos com SMS e na 

participação dos trabalhadores quanto aos rumos das políticas de Saúde, Meio 

Ambiente e Segurança.  

Como na RLAM o cenário estabelecido é de debilidade no treinamento 

dos terceirizados – que são os trabalhadores mais presentes nos setores de 

manutenção e segurança industrial – e na não participação dos trabalhadores 

no rumo das políticas de SMS, além do imperativo da produtividade, a entrada 

da terceirização nesses setores significou uma fragilização ainda maior na 

operacionalização e prática da política de SMS da Refinaria. 

Isto ocorre, neste cenário – é valido ressaltar, devido à terceirização ser 

a variável responsável pela desconstrução de uma cultura de segurança 

baseada no trabalho real, cultura esta que só pode ser adquirida por 

trabalhadores que possuam competência, experiência e relações de grupo, 

pois são as equipes de trabalho forjadas no fogo do trabalho real que operam e 

constroem, através da prática cotidiana, os instrumentos necessários à 

segurança. 

Assim, compreendemos que nossas hipóteses não só foram 

confirmadas, como também permitiram, ao final deste trabalho, apontar para 

nuances e facetas não observadas quando do desenho da pesquisa. 
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Por fim, observamos ao final deste trabalho que riscos e acidentes 

industriais ampliados se configuram como um produto direto da gestão e 

organização da força de trabalho no ambiente da Refinaria, e tem, como suas 

principais vítimas, os trabalhadores, as populações circunvizinhas e o meio 

ambiente. 

Neste contexto, lançamos algumas questões lançadas diante do que foi 

debatido até aqui, e dentro dos limites deste trabalho, com vistas a encetar 

novas reflexões acerca do objeto: qual o comportamento, as ações e estratégia 

de combate, controle e fiscalização dos agentes públicos, ambientais e do 

trabalho, no que diz respeito ao impacto à saúde dos trabalhadores e a saúde 

ambiental dos ecossistemas de entorno da Refinaria? Como tem-se 

mobilizados as comunidades, os pescadores e ribeirinhos que são afetados por 

esses acidentes? Quais suas formas de mobilizações?  

Em suma, como se delineiam os conflitos socioambientais por saúde e 

qualidade do meio ambiente no setor de petróleo e gás da Bahia e quais são os 

principais agentes envolvidos? Dado o desenho desta pesquisa, essas são 

questões que não foram possíveis de serem respondidas, ficando então as 

indagações para momento ulterior de pesquisa. 
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FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS 

HUMANAS 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – 

PPGCS/UFBA  
 
 
 
Pesquisa: “Terceirização, Riscos e Acidentes Industriais Ampliados na 
Refinaria Landulpho Alves (RLAM) – Petrobras (2000 – 2010)” 
 

Cícero Muniz Brito 
Pesquisador do PPGCS/UFBA 

cmunizbrito@gmail.com 
 

Orientador: Prof. Dr. Jair Batista da Silva 
Universidade Federal da Bahia 

Jabs222@gmail.com  

 
 

Roteiro de Entrevista – Trabalhador RLAM 
 
 
 
Dados Gerais 
 
Local de realização da entrevista: 
 
Nome: 
Idade: 
Cor/raça: 
Estado Civil: 
Local de Moradia: 
Possui filhos? Quantos? Em qual idade? 
Escolaridade: 
Categoria Profissional: 
Salário: 
 
Trajetória Profissional 
 
Você já trabalhou com carteira assinada antes de trabalhar na RLAM? 
Você realiza alguma outra atividade para completar sua renda? 
Quando começou a trabalhar na indústria? 
Em quantas empresas você trabalhou antes da RLAM? 
Em que setor de trabalho você atua? 
Descreva, por favor, suas principais atividades de trabalho. 
 
Sobre a RLAM 
 
A Refinaria te oferece algum curso de capacitação/treinamento/qualificação 
para a atividade que desenvolve? Qual? Quanto tempo de duração? 

mailto:cmunizbrito@gmail.com
mailto:Jabs222@gmail.com
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Você utiliza algum fardamento ou EPI com símbolo da Petrobras? 
A empresa contratante te oferece EPIs? Qual o estado de conservação deles? 
Com que frequência os EPIs antigos são trocados por novos? 
No caso do setor de manutenção e segurança industrial, quais atividades 
possuem uma maior presença de trabalhadores terceirizados? 
Você recebeu treinamento sobre segurança no trabalho? Dentro ou fora da 
empresa? 
Qual é a situação da segurança na refinaria? 
A terceirização influi na segurança? 
Existe CIPA na RLAM? Como se dá a atuação dela? Quais suas principais 
atribuições? 
Já sofreu algum acidente e/ou doença ocupacional na RLAM? 
Tem conhecimento de acidente com algum colega seu da empresa? 
Tem conhecimento de acidente com trabalhador terceirizado? 
 
Condições de trabalho 
 
Você considera que sua atividade oferece riscos à saúde e ao meio ambiente? 
Quais? 
Como você considera a sua condição de trabalho? 
Em caso de acidente, você busca o serviço médico para exame? Ele emite o 
CAT? 
Quantos dias por semana você trabalha? E quantas horas por dia? É por turno 
seu trabalho? 
Quanto tempo você descansa antes de voltar ao trabalho? A empresa respeita 
o interstício? 
Há métodos de segurança coletiva? Quais? 
Você fica exposto a algum agente nocivo à saúde? Qual? Por quanto tempo? 
 
Sobre o Sindicato 
 
Você é sindicalizado? Qual o seu sindicato? 
Qual a posição do seu sindicato quanto à terceirização? 
Quais as ações do seu sindicato para combater a terceirização? 
Qual a posição de seu sindicato com relação aos acidentes industriais? 
O sindicato tem um setor de saúde e segurança no trabalho? Quais políticas 
ele desenvolve nessa questão? 
As questão de segurança e saúde estão presentes nas negociações coletivas? 
O que você acha disso? 
Qual a posição de seu sindicato com relação aos acidentes industriais?
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Roteiro de Entrevista – Trabalhador Terceirizado 
 
 
 
Dados Gerais 
 
Local de realização da entrevista: 
 
Nome: 
Idade: 
Cor/raça: 
Estado Civil: 
Local de Moradia: 
Possui filhos? Quantos? Em qual idade? 
Escolaridade: 
Categoria Profissional: 
Salário: 
 
Trajetória Profissional 
 
Você já trabalhou com carteira assinada antes? 
Você realiza alguma outra atividade para completar sua renda? 
Quando começou a trabalhar na indústria? 
Em quantas empresas terceirizadas você trabalhou na RLAM entre 2000 e 
2010? 
Qual o seu tempo de trabalho como terceirizado? 
Qual o seu tempo de trabalho como terceirizado na empresa atual? 
O período de trabalho nestas empresas foi contínuo ou interrompido? 
Em que setor de trabalho você atua? 
Descreva, por favor, suas principais atividades de trabalho. 
 

mailto:cmunizbrito@gmail.com
mailto:Jabs222@gmail.com


233 

 

Sobre a RLAM 
 
A empresa te oferece algum curso de capacitação/treinamento/qualificação 
para a atividade que desenvolve? Qual? Quanto tempo de duração? 
A Refinaria te oferece algum curso de capacitação/treinamento/qualificação 
para a atividade que desenvolve? Qual? Quanto tempo de duração? 
Você utiliza algum fardamento ou EPI com símbolo da Petrobras? 
A empresa contratante te oferece EPIs? Qual o estado de conservação deles? 
Com que frequência os EPIs antigos são trocados por novos? 
No caso do setor de manutenção e segurança industrial, quais atividades 
possuem uma maior presença de trabalhadores terceirizados? 
Você recebeu treinamento sobre segurança no trabalho? Dentro ou fora da 
empresa? 
Qual é a situação da segurança na refinaria? 
A terceirização influi na segurança? 
Existe CIPA na RLAM? Como se dá a atuação dela? Quais suas principais 
atribuições? 
Já sofreu algum acidente e/ou doença ocupacional na RLAM? 
Tem conhecimento de acidente com algum colega seu da empresa? 
Tem conhecimento de acidente com trabalhador terceirizado? 
 
Condições de trabalho 
 
Você considera que sua atividade oferece riscos à saúde e ao meio ambiente? 
Quais? 
Como você considera a sua condição de trabalho? 
Em caso de acidente, você busca o serviço médico para exame? Ele emite o 
CAT? 
Quantos dias por semana você trabalha? E quantas horas por dia? É por turno 
seu trabalho? 
Quanto tempo você descansa antes de voltar ao trabalho? A empresa respeita 
o interstício? 
Há métodos de segurança coletiva? Quais? 
Você fica exposto a algum agente nocivo à saúde? Qual? Por quanto tempo? 
 
Sobre o Sindicato 
 
Você é sindicalizado? Qual o seu sindicato? 
Qual a posição do seu sindicato quanto à terceirização? 
Quais as ações do seu sindicato para combater a terceirização? 
Qual a posição de seu sindicato com relação aos acidentes industriais? 
O sindicato tem um setor de saúde e segurança no trabalho? Quais políticas 
ele desenvolve nessa questão? 
As questão de segurança e saúde estão presentes nas negociações coletivas? 
O que você acha disso? 
Qual a posição de seu sindicato com relação aos acidentes industriais? 
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Roteiro de Entrevista – Representante Sindical 
 
 
Dados Gerais 
 
Local de realização da entrevista: 
 
Nome: 
Idade: 
Cor/raça: 
Estado Civil: 
Local de Moradia: 
Possui filhos? Quantos? Em qual idade? 
Escolaridade: 
Categoria Profissional: 
Salário: 
Tempo como dirigente sindical: 
 
Trajetória Sindical 
 
Qual o seu tempo de trabalho como terceirizado ou efetivo? 
Qual o seu tempo de trabalho como terceirizado na empresa atual? Qual o seu 
tempo de trabalho dentro da Refinaria? 
Qual o seu cargo no sindicato? 
Qual sua história com o sindicato? 
Quantos filiados ele possui atualmente? Quantos sindicalizados ele 
representa? 
A qual Central Sindical está filiada seu sindicato? 
Como está organizado o sindicato? 
Quais os instrumentos de luta, mobilização e reivindicação dos direitos dos 
trabalhadores são utilizados pelo sindicato? 
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Quando foi a última greve/paralisação, e qual foi a pauta de reivindicações? 
Quais as principais conquistas do sindicato nos últimos anos? 
Qual a política do sindicato em relação à saúde e segurança do trabalhador? 
A questão da segurança e da saúde entra na pauta de reivindicações, 
negociações etc.? 
Quais são as ações sobre segurança e saúde do trabalhador que o sindicato 
desenvolve? 
 
 
Sobre a Terceirização na RLAM 
 
Como a questão da terceirização foi incorporada a seu sindicato? (Breve 
trajetória) 
Qual a sua visão sobre a terceirização? Como ela ocorre na RLAM? Qual o 
setor mais atingido? 
Quais têm sido as principais reclamações dos trabalhadores terceirizados? 
A direção da RLAM procura combater o uso da terceirização? 
Qual o tratamento da RLAM com os terceirizados? 
Que consequências decorrem do fato da manutenção estar praticamente sob 
controle de terceiras?  
A RLAM capacita os terceirizados para as atividades que vão exercer? Ou são 
as empresas terceirizadas que o fazem? 
Qual a jornada de trabalho de um terceirizado por dia e por semana? 
A RLAM respeita o interstício do terceirizado? 
Quanto às normas de segurança e uso de EPI, há um controle da Petrobras ou 
fica a cargo da terceira? 
No caso do setor de manutenção, que tipos de terceirização podem ser 
identificados e onde ela se faz mais presente? 
Qual é a situação da segurança na refinaria? 
A terceirização influi na segurança? 
 
 
Sobre acidentes na RLAM 
 
Você considera que a terceirização tem influído nas questões de segurança, 
saúde e meio ambiente? Como? 
Que problemas a terceirização traz do ponto de vista da saúde e segurança no 
trabalho?  
Há métodos de segurança coletiva? Quais? 
Em caso de acidente, o serviço médico envia CAT para o sindicato? 
Como funciona o sistema de registro de acidentes/incidentes 
próprio/terceirizado?  
Que acompanhamento/tratamento (análise de acidentes) tem sido dado ao 
quadro de acidentes/incidentes?  
Com que frequência ocorrem acidentes na RLAM? Eles afetam mais 
terceirizados ou efetivos? 
Quantos acidentes ocorreram no período 2000 a 2010? 
Quais são as ações do sindicato para o combate e/ou controle dos acidentes 
industriais? 
Existe CIPA na RLAM? Como se dá a atuação dela? 
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Roteiro de Entrevista – CIPA RLAM 
 
 
 
Dados Gerais 
 
Local de realização da entrevista: 
 
Nome: 
Idade: 
Cor/raça: 
Estado Civil: 
Local de Moradia: 
Possui filhos? Quantos? Em qual idade? 
Escolaridade: 
Categoria Profissional: 
Salário: 
 
Trajetória Profissional 
 
Você já trabalhou com carteira assinada antes de trabalhar na RLAM? 
Você realiza alguma outra atividade para completar sua renda? 
Quando começou a trabalhar na indústria? 
Em quantas empresas terceirizadas você trabalhou antes da RLAM? 
Qual o seu tempo de trabalho na Refinaria? 
Em que setor de trabalho você atua? 
Por quanto tempo tem atuado como cipista? 
Descreva, por favor, suas principais atividades de trabalho. 
 
Sobre a RLAM 
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A Petrobras te oferece algum curso de capacitação para a atividade que 
desenvolve? Qual? Quanto tempo de duração? 
A Petrobras te oferece EPIs? Qual o estado de conservação deles? Com que 
frequência os EPIs antigos são trocados por novos? 
No caso do setor de manutenção, que atividades têm empregado mais os 
trabalhadores terceirizados? 
Você recebeu treinamento sobre segurança no trabalho? Dentro ou fora da 
empresa? 
Qual é a situação da segurança na refinaria? 
A terceirização influi na segurança? 
Já sofreu algum acidente e/ou doença ocupacional na RLAM? 
Tem conhecimento de acidente com algum colega seu da empresa? 
Tem conhecimento de acidente com trabalhador terceirizado? 
Tem conhecimento de acidente com trabalhador da Petrobras/RLAM? 
Existe CIPA na RLAM? Como se dá a atuação dela? 
Como funciona o sistema de registro de acidentes/incidentes 
próprio/terceirizado?  
Que acompanhamento/tratamento (análise de acidentes) tem sido dado ao 
quadro de acidentes/incidentes?  
Com que frequência ocorrem acidentes na RLAM? Eles afetam mais 
terceirizados ou efetivos? 
 
Condições de trabalho 
 
Você considera que sua atividade oferece riscos à saúde e ao meio ambiente? 
Quais? 
Como você considera a sua condição de trabalho? 
Em caso de acidente, você busca o serviço médico para exame? Ele emite o 
CAT? 
Quantos dias por semana você trabalha? E quantas horas por dia? É por turno 
seu trabalho? 
Quanto tempo você descansa antes de voltar ao trabalho? A empresa respeita 
o interstício? 
Há métodos de segurança coletiva? Quais? 
Você fica exposto a algum agente nocivo à saúde? Qual? Por quanto tempo? 
 
Sobre o Sindicato 
 
Você é sindicalizado? Qual o seu sindicato? 
Qual a posição do seu sindicato quanto à terceirização? 
Quais as ações do seu sindicato para combater a terceirização? 
Qual a posição de seu sindicato com relação aos acidentes industriais? 
O sindicato tem um setor de saúde e segurança no trabalho? Quais políticas 
ele desenvolve nessa questão? 
As questão de segurança e saúde estão presentes nas negociações coletivas? 
O que você acha disso? 
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Roteiro de Entrevista – CIPA Terceirizado 
 
 
 
Dados Gerais 
 
Local de realização da entrevista: 
 
Nome: 
Idade: 
Cor/raça: 
Estado Civil: 
Local de Moradia: 
Possui filhos? Quantos? Em qual idade? 
Escolaridade: 
Categoria Profissional: 
Salário: 
 
Trajetória Profissional 
 
Você já trabalhou com carteira assinada antes? 
Você realiza alguma outra atividade para completar sua renda? 
Quando começou a trabalhar na indústria? 
Em quantas empresas terceirizadas você trabalhou na RLAM entre 2000 e 
2010? 
Qual o seu tempo de trabalho como terceirizado? 
Qual o seu tempo de trabalho como terceirizado na empresa atual? 
O período de trabalho nessas empresas foi contínuo ou interrompido? 
Em que setor de trabalho você atua? 
Por quanto tempo tem atuado como cipista? 
Descreva, por favor, suas principais atividades de trabalho. 
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Sobre a RLAM 
 
A empresa que te contratou oferece algum curso de capacitação/treinamento 
para a atividade que desenvolve? Qual? Quanto tempo de duração? 
A Petrobras te oferece algum curso de capacitação para a atividade que 
desenvolve? Qual? Quanto tempo de duração? 
Você utiliza algum fardamento ou EPI com símbolo da Petrobras? 
A empresa contratante te oferece EPIs? Qual o estado de conservação deles? 
Com que frequência os EPIs antigos são trocados por novos? 
No caso do setor de manutenção, que atividades têm empregado mais os 
trabalhadores terceirizados? 
Você recebeu treinamento sobre segurança no trabalho? Dentro ou fora da 
empresa? 
Qual é a situação da segurança na refinaria? 
A terceirização influi na segurança? 
Já sofreu algum acidente e/ou doença ocupacional na RLAM? 
Tem conhecimento de acidente com algum colega seu da empresa? 
Tem conhecimento de acidente com trabalhador terceirizado? 
Tem conhecimento de acidente com trabalhador da Petrobras/RLAM? 
Existe CIPA na RLAM? Como se dá a atuação dela? Como ela se compõe? 
Como funciona o sistema de registro de acidentes/incidentes 
próprio/terceirizado?  
Que acompanhamento/tratamento (análise de acidentes) tem sido dado ao 
quadro de acidentes/incidentes?  
Com que frequência ocorrem acidentes na RLAM? Eles afetam mais 
terceirizados ou efetivos? 
 
Condições de trabalho 
 
Você considera que sua atividade riscos à saúde e ao meio ambiente? Quais? 
Como você considera a sua condição de trabalho? 
Em caso de acidente, você busca o serviço médico para exame? Ele emite o 
CAT? 
Quantos dias por semana você trabalha? E quantas horas por dia? É por turno 
seu trabalho? 
Quanto tempo você descansa antes de voltar ao trabalho? A empresa respeita 
o interstício? 
Há métodos de segurança coletiva? Quais? 
Você fica exposto a algum agente nocivo à saúde? Qual? Por quanto tempo? 
 
Sobre o Sindicato 
 
Você é sindicalizado? Qual o seu sindicato? 
Qual a posição do seu sindicato quanto à terceirização? 
Quais as ações do seu sindicato para combater a terceirização? 
Qual a posição de seu sindicato com relação aos acidentes industriais? 
O sindicato tem um setor de saúde e segurança no trabalho? Quais políticas 
ele desenvolve nessa questão? 
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As questão de segurança e saúde estão presentes nas negociações coletivas? 
O que você acha disso? 
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Proposta de Roteiro de Entrevista – Médicos(as) dos sindicatos 
 
 
 
Dados Gerais 
 
Local de realização da entrevista: 
 
Nome: 
Idade: 
Cor/raça: 
Estado Civil: 
Local de Moradia: 
Possui filhos? Quantos? Em qual idade? 
Escolaridade: 
Categoria Profissional: 
Salário: 
 

Trajetória Profissional e Sindical 
 
Quando começou a trabalhar como médico(a) do sindicato? 
Em quantos sindicatos você trabalhou anteriormente?  
Os sindicatos são de quais setores da economia? 
Qual o seu cargo no sindicato? 
Qual sua história com o sindicato? 
Qual a política do sindicato em relação à saúde e segurança do trabalhador? 
A questão da segurança e da saúde entra na pauta de reivindicações, 
negociações etc.? 
Quais são as ações sobre segurança e saúde do trabalhador que o sindicato 
desenvolve? 
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Sobre a RLAM 
 
A Petrobras oferece curso de capacitação/treinamento/qualificação para as 
atividades desenvolvidas por trabalhadores efetivos e terceirizados? Qual? 
Quanto o tempo de duração destes cursos? 
Os EPIs são fornecidos pela Petrobras ou pelas Contratadas? Com que 
frequência eles são trocados? 
No caso do setor de manutenção e segurança, que tipos de terceirização 
podem ser identificados e onde ela se faz mais presente? 
Os trabalhadores efetivos e terceirizados recebem treinamento sobre 
segurança no trabalho dentro ou fora da Petrobras? 
Qual é a situação da segurança na refinaria? 
A terceirização influi na segurança? 
Existe CIPA na RLAM? Como se dá a atuação dela? 
Quais são as enfermidades, lesões e/ou padrões epidemiológicos mais 
recorrentes na Refinaria? 
Quais são os tipos de acidentes mais frequentes na RLAM? Quem são os 
trabalhadores mais atingidos? 
 
 
 
Condições de trabalho 
 
Quais áreas insalubres apresentam mais agravos à saúde? Quais? 
Você considera que as atividades desenvolvidas na RLAM oferecem riscos à 
saúde e ao meio ambiente? Quais? 
Quem é mais afetado pelos riscos: trabalhadores terceirizados ou empregados 
da Petrobras? 
Você tem conhecimento se o serviço médico da Refinaria emite CAT, em caso 
de acidente? 
Quais são as causas identificadas como mais recorrentes para o 
acontecimento de acidentes, a partir das CATs? 
Quais são as principais causas de acidentes identificadas pelo serviço médico 
do sindicato? 
Você tem conhecimentos da existência de métodos de segurança coletiva na 
Refinaria? Quais? 
Os trabalhadores ficam expostos a algum agente nocivo à saúde? Qual? Por 
quanto tempo? 
 
Sobre o Sindicato 
 
Quais trabalhadores são mais afetados por acidentes e condições insalubres 
de trabalhadores (efetivos e terceirizados)? Na sua opinião, por que isso 
ocorre? 
Qual sua opinião em relação à terceirização? Como a questão da terceirização 
foi incorporada a seu sindicato? (Breve trajetória) 
Existe alguma preocupação, por parte do sindicato, em discutir a questão da 
terceirização e os problemas de saúde e acidentes? De que forma? 
Qual a posição do sindicato com relação aos acidentes industriais? 
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Como a questão dos acidentes industriais foi incorporada a seu sindicato? 
(Breve trajetória) 
Como a terceirização ela ocorre na RLAM? Qual o setor mais atingido? 
Quais têm sido as principais reclamações dos trabalhadores terceirizados? 
Qual o tratamento da RLAM com os terceirizados? 
A RLAM respeita o interstício do terceirizado? 
Você considera que a terceirização tem influído nas questões de segurança, 
saúde e meio ambiente? Como? 
Que problemas a terceirização traz do ponto de vista da saúde e segurança no 
trabalho?  
Em caso de acidente, o serviço médico envia CAT para o sindicato? 
Como funciona o sistema de registro de acidentes/incidentes 
próprio/terceirizado?  
Que acompanhamento/tratamento (análise de acidentes) tem sido dado ao 
quadro de acidentes/incidentes?  
Com que frequência ocorrem acidentes na RLAM? Eles afetam mais 
terceirizados ou efetivos? 
Quais são as ações do sindicato para o combate e/ou controle dos acidentes 
industriais? 
Existe um levantamento sobre os acidentes e os acidentados da RLAM? 
Qual o perfil dos indivíduos que procura o setor médico do sindicato? 
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Roteiro de Entrevista – Representante da RLAM 
 
 
 
Dados Gerais 
 
Local de realização da entrevista: 
 
Nome: 
Idade: 
Cor/raça: 
Estado Civil: 
Local de Moradia: 
Possui filhos? Quantos? Em qual idade? 
Escolaridade: 
Categoria Profissional: 
Salário: 
Tempo de serviço na empresa: 
Tempo de serviço no setor: 
 
Trajetória profissional 
 
Qual o seu cargo na empresa? Há quanto tempo o exerce? 
Descreva, por favor, suas principais atividades de trabalho. 
 
Sobre a Refinaria 
 
Quantos trabalhadores efetivos e terceirizados a RLAM possui no momento? 
Qual a relação da direção da refinaria com os sindicatos dos petroleiros e dos 
terceirizados? 
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Quais são as políticas de segurança, meio ambiente e saúde propostas pela 
Petrobras? Quais são aplicadas na RLAM? 
Quais são as políticas de segurança e saúde desenvolvidas pela Refinaria? Ela 
também atinge o trabalhador terceirizado e a população vizinha? Como? 
Quais são os agentes químicos utilizados no Refino do petróleo e seus 
derivados? 
As atividades da Refinaria oferecem algum risco à saúde e ao meio ambiente? 
Quais? 
Quais são as ações da gerencia de SMS/Terceirização quanto à terceirização e 
aos acidentes industriais? 
 
Sobre a Terceirização na RLAM 
 
Qual a posição da direção da RLAM diante da terceirização? 
Como a terceirização ocorre na RLAM? Qual o setor com maior presença de 
terceirizados? 
Qual o tratamento da RLAM com os terceirizados? 
Quais têm sido as principais reclamações dos trabalhadores terceirizados junto 
a Refinaria? 
A área de manutenção é composta por trabalhadores efetivou ou terceirizados? 
Que consequências decorrem do fato da manutenção operar com 
trabalhadores terceirizados?  
No caso do setor de manutenção, quais atividades possuem uma maior 
presença de trabalhadores terceirizados? 
Existe um treinamento específico em segurança para os terceirizados? 
A RLAM capacita os terceirizados para as atividades que vão exercer? Ou são 
as empresas terceirizadas que o fazem? 
Qual a jornada de trabalho de um terceirizado por dia e por semana? 
A RLAM respeita o interstício do terceirizado? 
Quanto às normas de segurança e uso de EPI, há um controle da Petrobras ou 
fica a cargo da terceira? 
 
 
Sobre acidentes na RLAM 
 
A terceirização influi na segurança? 
Você considera que a terceirização tem influído nas questões de segurança, 
saúde e meio ambiente? Como? 
Que problemas a terceirização levanta do ponto de vista da saúde e segurança 
no trabalho?  
Há métodos de segurança coletiva em atividade na Refinaria? Quais? 
Qual é a situação da segurança na refinaria? 
Quais são as ações da empresa para o combate e/ou controle dos acidentes 
industriais? 
Em caso de acidente, quais as atitudes tomadas pela direção? 
Ainda em caso de acidente, o serviço médico envia CAT para o sindicato? 
Como funciona o sistema de registro de acidentes/incidentes de trabalhadores 
próprio/terceirizado na Refinaria?  
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Que espécie de acompanhamento/tratamento, ou seja, que forma de análise de 
acidentes tem sido dado ao quadro de acidentes/incidentes ocorridos na 
Refinaria?  
Com que frequência ocorrem acidentes na RLAM? Eles afetam mais 
terceirizados ou efetivos? 
Quantos acidentes ocorreram no período 2000 a 2010? 
Quantos terceirizados foram atingidos por acidentes? Quantos trabalhadores 
próprios? 
Qual a posição da gerência da Refinaria com relação aos acidentes industriais? 
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Salvador, 06 de setembro de 2013. 

 

 

 

Prezado (a) Sr(a). Direção do Siticcan 

 

 

 

Estamos realizando a pesquisa “Terceirização e acidentes industriais na 

Petrobras: um estudo da Refinaria Landulpho Alves – RLAM (2000 – 2010)”, 

com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES e da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

Para tanto, solicitamos vossa colaboração, no sentido de conceder 

auxílio no desenvolvimento desta pesquisa, fornecendo acesso aos boletins 

sindicais e entrevistas, bem como demais dados de pesquisa, ao portador 

desta carta de apresentação, Cícero Muniz Brito, estudante de Pós-graduação 

em Ciências Sociais – PPGCS/UFBA, aluno regular do programa, sob 

matrícula 21.111.5951. 

 

 

Agradecemos antecipadamente a sua atenção, 

 

 

 

Jair Batista da Silva 

Coordenador do Centro de Recursos Humanos da UFBA 

Professor do Departamento de Sociologia e PPGCS/UFBA 
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Salvador, 11 de Outubro de 2013 

 

 

Ilma Sra. 
SCHEILA DE CERQUEIRA SOUZA 
Gerente de Comunicação da Refinaria Landulpho Alves – RLAM 
 
 
Nesta 
 
 
Prezada Gerente, 

 

Venho solicitar a V. AS, a autorização de obtenção de informações a respeito 
desta Refinaria, para fins de pesquisa de dissertação do discente Cícero Muniz 
Brito, Registro de Matrícula 211115951, pesquisador de mestrado do Programa 
de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. 
Solicitamos, então, as seguintes informações, documentadas: número de 
trabalhadores efetivos da Refinaria, bem como trabalhadores terceirizados, no 
período de 2000 a 2010; relação das empresas terceirizadas neste período, 
com destaque, se possível, para o número de terceirizados de cada empresa, 
no período; relação de categorias profissionais e áreas de atuação profissional, 
tanto dos efetivos, quanto dos terceirizados, no período; relação de setores da 
empresa para os quais foram alocadas essa força de trabalho no período; 
mapa das instalações da Refinaria; Manual de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde da Refinaria. Além destes documentos, gostaria de solicitar também a 
entrevista dos gerentes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Refinaria 
(SMS), Terceirização e responsável pela Ouvidoria para Terceirizados da 
Refinaria. O objetivo principal é fornecer informações para a pesquisa de 
mestrado do referido pesquisador, intitulada “Terceirização e acidentes 
industriais na Petrobrás: um estudo de caso da Refinaria Landulpho Alves 
(2000-2010)”, sob minha orientação 
 
 
 
Atenciosamente, 

 

Profº Drº Jair Batista da Silva 

Professor do Departamento de Sociologia (FFCH/UFBA), Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais (PPGCS/UFBA) e Pesquisador do CRH/UFBA 
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Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 

 
Auxílio em pesquisa de pós-graduação 

 
Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 18 de setembro de 2013 11:45 
Para: ouvidoria-unba@petrobras.com.br 

Olá, bom dia. 
 
Envio este email ao sr. Wellington Fera, ou a pessoa que seja responsável pela Ouvidoria 
de Terceirizados da UN-BA. 
 
Me chamo Cícero e sou mestrando em Ciências Sociais pela Ufba, onde desenvolvo uma 
pesquisa sobre acidentes industriais na Refinaria Landulpho Alves. 
 
A pesquisa está sendo desenvolvida junto aos sindicatos e trabalhadores da empresa. 
Entretanto, achamos salutar a participação da mesma na pesquisa. Sendo assim, esta 
mensagem tem por intuito estabelecer contato com representantes da empresa, para que 
através destes ela possa ter seu ponto de vista sobre o assunto considerado no trabalho. 
 
Feita esta introdução, gostaria de solicitar o contato do sr. Wellington Fera ou responsável 
por esta ouvidoria para que eu possa recolher informações a respeito da terceirização na 
Refinaria e da relação desta modalidade de relação de trabalho com o acometimento de 
acidentes industriais. Gostaria de solicitar também, de antemão, a disponibilidade de 
acesso a documentos da ouvidoria sobre o tema e a disponibilidade do responsável pela 
ouvidoria para me conceder uma entrevista. 
 
Aguardo retorno e desde já agradeço a atenção e presteza. 
 
Cícero Muniz 
Mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (PPGCS/UFBA)  
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Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 

 
Pedido de auxílio em pesquisa 

 
Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 18 de setembro de 2013 16:27 
Para: comunicacao.rlam@petrobras.com.br 

Att. Responsáveis pela Refinaria Landulpho Alves 
 
 
Boa tarde srs. e sras. 
 
Me chamo Cícero e sou estudante do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da 
Ufba, onde desenvolvo uma dissertação a respeito dos acidentes industriais na Refinaria 
Landulpho Alves. 
 
Entro em contato com vocês para solicitar auxílio com respeito a essa pesquisa. É intento 
de minha investigação analisar as posições da empresa, dos sindicatos de classe e dos 
trabalhadores a respeito do tema. Desta forma, se torna indispensável a contribuição da 
empresa para pesquisa, ao apontar as ações e projetos da Petrobras no combate e 
resolução dessa questão. 
 
Para que isso seja alcançado, eu gostaria de requisitar o acesso a informações acerca do 
número de trabalhadores efetivos e terceirizados em atividade na RLAM no período de 
2000 a 2010, bem como as empresas terceiras que prestam e prestaram serviços à 
Refinaria no período. Seria imprescindível também o acesso aos projetos e ações da 
Refinaria no que tange a segurança industrial (programas em exercício, por exemplo).  
 
De forma a complementar a percepção de minha pesquisa quanto ao tema, solicito 
igualmente a participação dos diretores de terceirização e SMS, bem como do 
diretor/gerente geral e do médico responsável pela refinaria, haja vista que eles são os 
representantes da Refinaria em maior contato com o tema e que possuem maior domínio 
sobre o mesmo. 
 
Entendendo a sensibilidade da questão e a importância da Refinaria e da Petrobras no 
combate aos acidentes industriais, reitero a necessidade de acesso aos representantes da 
Refinaria, pois o intento de minha pesquisa não será alcançado de forma justa sem a 
compreensão do papel da gestão da Refinaria. E, para tanto, se faz de extrema 
importância que a Refinaria seja representada e ouvida, haja vista que o objetivo mais 
geral da pesquisa em andamento é a compreensão e análise científica dos acidentes 
industriais, e das ações e papéis das instituições e agentes sociais envolvidos (Refinaria, 
sindicatos e trabalhadores) a respeito da questão. 
 
Decerto da compreensão da Refinaria acerca do tema, me ponho à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. Aproveito o ensejo e reitero a importância de termos a 
participação da RLAM em nossa pesquisa. 
 
Atenciosamente, 
 
Cícero Muniz 
Mestrando em Ciências Sociais (PPGCS/UFBA) 
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Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 

 
Pedido de auxílio em pesquisa 

 
Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 1 de outubro de 2013 21:27 
Para:  

Srs. Diretores, boa noite. 
 
Quem envia este email é Cícero, o pesquisador da UFBA que entrou em contato com 
vocês mais cedo. 
 
Em primeiro lugar, envio em anexo o email que encaminhei (logo abaixo) com um pedido 
formal à comunicação da Refinaria, solicitando entrevistas com os diretores de SMS, 
Terceirização, Ouvidoria e, se possível, o diretor geral da RLAM. 
 
Endosso meu pedido feito mais cedo por telefone de que a participação da Petrobras é 
parte indispensável do meu processo de pesquisa. Sem isso, acredito que minha pesquisa 
não atingirá seu objetivo, que é apreender a questão da relação entre terceirização e 
acidentes industriais em sua completude. Sendo assim, ressalto também que de forma 
alguma tenho más intenções para com a empresa. Meu objetivo é estritamente científico, e, 
portanto, imparcial. E a escolha da Refinaria se deu por motivos bastante simples: 1) ser 
próxima, o que facilita a minha pesquisa; 2) ser a segunda em produção e primeira a iniciar 
atividade no sistema Petrobras; 3) ser referência, dentro do sistema, no quesito segurança. 
 
Aguardo ansiosamente uma resposta positiva, e disponho-me a quaisquer 
esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Cícero Muniz 

 



252 

 

 

Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 

 
Solicitação de entrevista para pesquisa 

 
Cícero Muniz <cmunizbrito@gmail.com> 24 de novembro de 2013 22:32 
Para: 
 

Olá sra. Scheila, boa noite. 
 
Quem vos escreve este email é Cícero Muniz, pesquisador do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia (PPGCS/UFBA). Teu 
contato me foi passado por Deyvid Bacelar, do Sindipetro. 
 
Como já deve ser de seu conhecimento, há quase um mês encaminhei um ofício para a 
sua gerência, solicitando dados sobre a RLAM e entrevista com alguns gerentes. Esses 
dados e entrevistas têm por função embasar a pesquisa "Terceirização e acidentes 
industriais na Petrobras: um estudo da Refinaria Landulpho Alves - RLAM (2000-2010)". 
 
Para tanto, necessito, como aludido acima, de: 
 
- Relação de trabalhadores próprios e terceirizados na Refinaria, no período de 2000 a 
2010, constando a relação de categorias profissionais e áreas de atuação dentro da 
Refinaria, para ambos os tipos de força de trabalho; 
- Relação das empresas terceirizadas na área de manutenção, no mesmo período, 
constando, preferencialmente, o números de colaboradores de cada contratada; 
- Mapa das instalações da Refinaria, detalhado, se possível; 
Manual de SMS em uso na Refinaria; 
- Entrevista presencial e gravada com os gerentes de SMS, Terceirização e Ouvidoria para 
os Terceirizados; 
 
Ressalto que tais dados tem como função servir de base empírica para a finalização de 
minha pesquisa, não contendo nenhuma finalidade além da acadêmica. Logo, eles serão 
utilizados por mim apenas para essa finalidade, e dentro do que versa a legislação 
pertinente ao tema. Desta forma, enfatizo que seria indispensável o acesso a esses dados, 
haja vista que sem eles não poderei completar satisfatoriamente a minha pesquisa. 
 
Como contrapartida, comprometo-me, em caso de resposta positiva à solicitação, em 
apresentar relatório científico de pesquisa sobre os achados da pesquisa, a ser 
apresentados pessoalmente a quem interessar no quadro da gerência da Refinaria, após a 
defesa pública de meu trabalho. 
 
Como me foi passado por Deyvid, segue em anexo o roteiro de entrevistas a ser realizado 
com os gerentes, para apreciação. 
 
Para esclarecer minha origem e trajetória, seguem minhas credenciais. Sou aluno regular 
do mestrado em Ciências Sociais da UFBA (PPGCS), que é lotado na Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. Minha matrícula é 211115951. O coordenador atual do 
curso é profº Clóvis Zimmerman. A secretária é Dôra. O email para contato 
é: msociolo@ufba.br . O site é: http://www.ppgcs.ufba.br/ . Meu orientador é Jair Batista da 
Silva, professor do departamento de Sociologia da Ufba, e professor no Ppgcs. Os contatos 
dele são jabs222@gmail.com. 
 
Aguardo ansiosamente resposta positiva acerca de meus pedidos. 
Informo que também remeti, em cópia carbono, a mesma mensagem para o Deyvid. 
 

mailto:msociolo@ufba.br
http://www.ppgcs.ufba.br/
mailto:jabs222@gmail.com
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Grato pela atenção, 
 
Cícero Muniz 
Pesquisador do PPGCS/UFBA 
 
 
 

 

 


