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“Oprimeiro‘StatuteofLabourer’[EstatutodosTrabalhadores](23EduardoIII,1349)
tevecomopretextoimediato(nãosuacausa,poisessetipodelegislaçãoduroupor
séculos depois de desaparecido o pretexto de seu surgimento) na grande peste
{negra} que dizimou a população ao ponto de, como diz um escritor tory, ‘a
dificuldade de se empregar trabalhadores por preços razoáveis’ (isto é,porpreços
quedeixemaseusempregadoresumaquantidaderazoáveldemaistrabalho)‘terse
tornado,defato,intolerável’”.( MARX,2017,p.434,livro1capítulo8) 

“Esperamoscontar,nestetrabalho,comoapoiodetodosostrabalhadoresdacidade
e do campo que entendem quesóelespodemdescrevercomplenoconhecimento
asdesgraçasqueelessofremequesomenteeles,enãosalvadoresenviadospela
providência, podem energicamente aplicar a cura dos remédios para os males
sociais que estão sofrendo. Nós também dependemos dos socialistas de todas as
tendências que, sendo desejosos de uma reforma social, devem desejar um
conhecimento exato e positivo das condições em que a classe trabalhadora – a
classe a quem o futuro pertence – trabalha esemovimenta.Estasdeclaraçõesde
queixasdetrabalhosãooprimeiroatoqueademocraciasocialistadeveexecutar,a
fimdeprepararocaminhoparaaregeneraçãosocial.”( MARX,1974,p.Prefácio) 
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Resumo 

Este trabalho analisa as mudanças no regime de trabalho na indústria petroleira
cariocanoperíododapandemia.Paraisso,examinamosascondiçõesmateriaisdo
processodeprodução,tantoquantonagestãodaproduçãocomonaproduçãoemsi
mesma. As condições de trabalho são enfocadas aqui como determinação social
nos agravos da saúde dos trabalhadores, a exploração do trabalho em última
instância é a base dessa determinação. O método praticado foi a coleta de
documentos da Petrobras, de materiais da imprensa empresarial einformativosda
imprensa sindical. As evidências permitem afirmar que houve extensão dajornada
detrabalho,temposderepouso,temposdefolgaforaminseridosnajornadaregular.
No trabalho ininterrupto, foram aumentadas horas de trabalho versus folga. Nas
escalas de trabalho em turno onshore as jornadashomogêneassóqueremreduzir
os passivos trabalhistas. No teletrabalho a jornada e as folgas tem superposição
com os tempos familiares. O agravamento do efetivo mínimo, a intensificação e o
incremento de jornada é aumento da exploração do trabalho na pandemia,
explicaçãoparaoaumentodelucrodosproprietáriosdaempresa. 

Palavras-chave: indústria de petróleo e gás; exploração do trabalho; intensificação
dotrabalho;saúdedotrabalhador;pandemiaCOVID-19.


4 



LISTADEABREVIATURASESIGLAS 


ACT 

AcordosColetivosdeTrabalhadores 

CIPA 

ComissãoInternadePrevençãodeAcidentes 

COMPERJ 

ComplexopetroquímicodoRiodeJaneiro 

COVID-19 

CoronavirusDisease2019 

CSP
Conlutas 

CentralSindicalePopularConlutas 

CUT 

Centralúnicadostrabalhadores 

ENSP 

EscolaNacionaldeSaúdePúblicaSérgioArouca 

EOR 

EstruturaOrganizacionaldeRespostadaPetrobras 

EPI 

Equipamentodeproteçãoindividual 

FIOCRUZ 

FundaçãoOswaldoCruz 

FNP 

FederaçãoNacionaldosPetroleiros. 

FPSO 

FloatingStorage/Productionunidadeflutuantedeprodução,armazenamentoe
transferênciadepetróleoegás 

FUP 

FederaçãoÚnicadosPetroleiros 

INST 

InstitutoNacionaldeSaúdenoTrabalho 

MOI 

ModelooperárioItaliano 

MSLA 

MedicinaSocialLatino-Americana 

MTP 

MinistérioPúblicodoTrabalho 

OLT 

OrganizaçõesporLocaldeTrabalho 

OMS 

OrganizaçãoMundialdeSaúde 

OPEP 

OrganizaçãodosPaísesExportadoresdePetróleo 

PCI 

PartidoComunistaItaliano 

PCMSO 

ProgramadeControleMédicodeSaúdeOcupacional 

PNG 

PlanodeNegócioseGestão 

5 


SARS-coV-2  SevereAcuteRespiratorySyndromeCoronavirus2 
SICARTSA 

SiderúrgicaLázaroCárdenasLasTruchas 

SINDIPETRO SindicatodosTrabalhadoresdasEmpresasPrópriaseContratadasnaIndústriae
RJ 
noTransportedePetróleo,Gás,Matérias-primas,Derivados,Petroquímicaeafins,
EnergiasdeBiomassaseoutrasRenováveiseCombustíveisAlternativosno
EstadodoRiodeJaneiro 
SIPAT 

SemanaInternadePrevençãodeAcidentesdoTrabalho 

SMSNT 

SetorSaúde,MeioAmbiente,SegurançaeNovasTecnologiasdoSindipetroRJ 

SUS 

Sistemaúnicodesaúde 





6 


Sumário 
1INTRODUÇÃO

8 

2JUSTIFICATIVA

11 

3EXPLORAÇÃODOTRABALHOEEXPROPRIAÇÃODASAÚDEDOS
TRABALHADORES

11 

3.1AEXPLORAÇÃODOTRABALHOEOADOECIMENTO

17 

4MÉTODO

21 

5CONDIÇÕESNOTRABALHOEMUDANÇADEJORNADA

22 

5.1PROLONGAMENTODAJORNADA

22 

5.2INTENSIFICAÇÃODOTRABALHO

24 

5.3OEFETIVOMÍNIMO

27 

5.4APOLÍTICADEGESTÃODEPESSOAS,OASSÉDIO

32 

6CONSIDERAÇÕESFINAIS

39 

Anexo1

48 

REFERÊNCIAS

49 







7 


1INTRODUÇÃO 
Este trabalho realizará uma avaliação das condições de trabalho sofridas pelos
trabalhadores na Petrobras, durante a pandemia de COVID-19. As condições
materiais, a forma ou maneira em que é comandado o processo de trabalho são
entendidas como um tipo de regime de trabalho, fazendo parte dele medidas de
preservação de ambientes físicos construídos, das condições da própria
organização do trabalho adotada antes da pandemia, ao longo dela e na
pós-pandemia. No contexto mais amplo, estamos examinandoumaconjuntura,um
recorte temporário, neste caso, o tempo dapandemia,paraadiretoriadaempresa
está sendo “proveitosa”,emboraparaostrabalhadoresumretrocesso,apolíticade
privatizaçãodaempresaavançanapandemia. 

Estatemáticaenvolveosindicatodostrabalhadorescomoumconjunto,alémdisso,
nestetextoseráavaliadacriticamenteaexperiênciadanossapráticasindicaldentro
do setor Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Novas Tecnologias (SMSNT) do
SindipetroRJ.OstrabalhadoresdaPetrobras,dassubsidiáriaseoscontratadospor
empresasterceirizadasenfrentamascondiçõesconcretasnoprocessodeprodução,
isto é, condições como determinação social, das relações sociais para produzir, a
exploração do trabalho, que são impostas pela diretoria da empresa e dogoverno
federal. 

O setor no sindicato, atualmente, na sua forma internadefuncionamento,incluios
profissionais da área jurídica, da engenharia de segurança e da medicina do
trabalho,queatendemasdemandasoriginadasdabase,ostrabalhadoresfiliadose
nãofiliados.AbaseterritorialdosindicatocorrespondeaoEstadodoRiodeJaneiro,
exceptuando os municípios de Duque Caxias e Macaé, onde tem sindicatos
independentes mas da mesma empresa. Os trabalhadores da base do sindicato
podemserclassificadoscomoosadministrativos,osdeáreasoperacionaisemterra,
onshore,eosoperadoresemplataformasmarítimas,offshore.Dopontodevistadas
relações sociais para produzir, a maioria realiza a gestão da produção, tanto da
Petrobrasquantodassubsidiáriaseterceirizadas.Umapartedostrabalhadoresnas
áreas operacionais estão diretamente relacionados com tarefas de produção
propriamente ditas. Nesse sentido, este documento vai abordar o conceito de
determinação socialnasaúdedostrabalhadoresdiretamenteligadocomoconceito
deexploraçãodostrabalhadores,essajunçãodescritadeveserentendidacomoas
condiçõesdetrabalhonaindústriapetroleiranoRio. 

É um propósito derivado da análise crítica da temática avaliar como é percebido,
entendido e assimilado o conhecimento dos próprios trabalhadores dessa
conjuntura. O setor, em particular a SMSNT, atua em áreas onde a luta dos
trabalhadores, historicamente, tem ganhado e consolidado cláusulas de Acordos
Coletivos de Trabalhadores (ACT), isto é, esse documento é convencionadocomo
referente de percepção de ganhos econômicos, de conquistas históricas dos
trabalhadores. 

Nessa conjuntura, os cenários dos embates entre a empresa e os trabalhadores
foramnãotradicionaise,emparte,resultantesdaprópriadinâmicadapandemia,do
isolamento físico (“social”) de umapartedostrabalhadores.Asegregaçãofísicana
organização de trabalho na empresa catalogoutrabalhadoresadministrativoscomo
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não essenciais, essa tipologiafoiparaoteletrabalho.Apercepçãodeles,deganho
ouperda,foideterminadamaispeloresultadopositivodagestãoderiscoqueevitaa
exposição ao vírus. Os riscos derivados da falta de treinamento, de condições
materiaisergonômicasinsuficientes,doaumentodetrabalho,etc.foisecundarizado
pelaameaçadoCovid19.Apercepçãodostrabalhadoresvaiserafetadaentãopelo
risco de vida na conjuntura versus o significado do aproveitamento da diretoria da
empresadaconjunturaparaadiantarsuapolíticadeprivatização.  

Noperíododenegociações,amesaparadiscutiroAcordoColetivodeTrabalhonão
foi o cenário principal. De fato, reuniões de negociação entre empresa e
representantessindicaisnãoaconteceramcomoemconjunturasanteriores,nolugar
foramreuniõesparapassarinformesdecadaladoe,posteriormente,passarparaa
intermediaçãoMinistérioPúblicodoTrabalho(MPT). 

Emformaanáloga,asComissõesdePrevençãodeAcidentes,CIPAs,tiveramquase
anuladas suas ações de prevenção contra o principal risco de exposição, o
SARS-coV-2. Ainda que as reuniões tivessem acontecido, inclusive com seus
mandatosprorrogadosmêsamês,comoasMedidasProvisóriasdogovernofederal
permitiam,elasnãoforampreventivas.Poroutrolado,acidentesocorridosnoregime
deteletrabalhonãoestavamdevidamentecaracterizadosnospadrõesdeanálisede
acidentes da empresa. Nem a doença, o COVID-19, estava reconhecida como
“ocupacional”. Hoje existe o reconhecimento ocupacional pelo legislativo, mas a
EstruturaOrganizacionaldeResposta(EOR)daempresaparaapandemia,nãofaz
o reconhecimentoocupacional,nemsequerpúblicaamplamente,nemparaaCIPA,
agestãoderiscodessadoença. 

Paralelamente, a forma de funcionamento do aparato sindical também mudou. O
isolamento físico eliminou as possibilidades de organizar a luta direta. A agitação
das reivindicaçõespassoupelaschamadas“redessociais”.Ossetoresdosindicato
tiveram que articular esforços para entender a natureza da ameaça pelo novo
coronavírus e a nova onda de privatização da empresa nos moldes do regime de
trabalho,oteletrabalhoeaextensãodajornadaimpostospeladiretoriadaempresa.
Esse entendimento do novo coronavírus veio de articulações com profissionais da
saúde do trabalhador e de especialistas em epidemiologia, também com
mecanismosdecomunicaçãonainternetenamídiasocial. 

No decorrer da conjuntura, a empresa mantém e aprofunda as condições de
exploração dos trabalhadores, o que vai agravar a saúde dos trabalhadores, seja
pela redução salarial, ou do aumento da jornada,ouacombinaçãodascondições.
Osagravosnasaúdementalvindodoisolamentofísicoedoassédiomoral,inclusive
noteletrabalho,voltaramaganhardestaque. 

Esse processo de adoecimento, ainda que tratado na conjuntura,temantecedente
ouumaprecondiçãonareformatrabalhista,em2017,eadareformadaprevidência
social, em 2019. Foram essas as bases fundamentais paraaimposiçãodeperdas
deconquistasnoatualperíodo. 

Também é parte do processo de adoecimento as consequências da política
sistemáticaparaprivatizaraPetrobras.Em1997,começounogovernodeFernando
Henrique Cardoso (BRASIL,1997).Ossindicatos,começamumacampanhacontra
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a perda do monopólio estatal sobre a pesquisa, a exploração, a produção e a
distribuiçãodepetróleo.Napandemiaaprivatizaçãodaempresadáumsalto. 

Pretendemoscontribuirnacaracterizaçãodasmudançasnascondiçõesdetrabalho
na conjuntura, sem perder de vista a política de privatização da empresa, os
elementos de crise da economia nacional e mundial relacionados com a indústria
petroleira. A pandemia de COVID-19abreumanovacrisemundial,eascrisessão
parte do funcionamento natural da sociedade capitalista. Para muitos economistas
marxistas e burgueses, pode-se tratar da mais grave delas, somente comparada
com a pós-guerra de 1945. Mas, como namaioriadascrises,paraosnegóciosda
burguesia brasileira, a crise também é uma janela de oportunidades (DANTAS, E.
G.;PEREIRA,C.;FARIAS,V.,2020). 

Em tese, a pandemia de COVID-19 é transitória, mas ela evidencia, entre outras
coisas, os transtornos mentais, esses são condição relativamente permanente no
processo de exploração do trabalho, uma das denominações resultantes é de
assédiomoral,querevelaourepresentaviolênciafísicaepsicológicadapatronal,ou
seus agentes diretos na gestão de pessoas. Na conjuntura da pandemia, a saúde
mentaldemuitostrabalhadoresdaativaeaposentadostevegrandesoscilaçõespor
conta da política sanitária da empresa, omissa ou errática, o que pode ter
consequênciasfuturas. 

No contextodasrelaçõessociaisparaproduziremqualquerempresadepetróleoe
gás, misturam-se processos de trabalho diferenciados, mas conhecidos e
englobados numa mesma categoria, a dos petroleiros. Para efeitos do sindicato,
como instituição de classe, com o objetivo de pactuar as pautas reivindicativas,
econômicas da categoria, essas diferenças nos processos, condições e regime de
trabalhoficam“diluídos”naspalavrasadministrativos,operacionais,jornadas,turnos
e escalas,dentrodessacategoriadosconcursados.NoEstadocapitalistabrasileiro
de hoje, a Petrobras é uma empresa de capital aberto,istoé,nãoé100%estatal.
Caberefletirtambémsobreaslimitaçõesdosignificadodecategoriadospetroleiros,
visto que o grosso do contingente de terceirizados, envolvidos na produção, se
mantém segregado em sindicatos dirigidos por ditos “pelegos”. Os terceirizados,
realizam atividade-fim dessa mesma indústria atualmente. São trabalhadores
envolvidos nas mesmas condições detrabalhoe/oucoparticipandodoprocessode
trabalho dos concursados. São também os profissionais de limpeza, recepção e
manutenção nos escritórios das empresas de petróleo e gás. Ou, até mesmo, os
trabalhadoresnasplataformasdeperfuraçãoeproduçãocomotaifeiros,marinheiros
deconvés,mergulhadoreseumlongoetc.quenãosãoassociadoscomacategoria
petroleira,deixandoelescomoosoutrostrabalhadores. 

Ostrabalhadoresterceirizadoseboapartedosoperadoresconcursadosdaindústria
petroleira foram designados como essenciais, na legislação da conjuntura da
pandemia,issoautorizouaempresaaexporaoriscodaexposiçãoaoSARS-coV-2,
aumentandooriscodevidajápresentenaatividadepropriamentedita. 
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2JUSTIFICATIVA 

Noatualprocessodeprivatizaçãodaempresaedesuassubsidiárias,énecessário
tiraralgumasconclusões,aindaqueparciais,naconjunturamundialdapandemiado
novo coronavírus. A mais importante das conclusões é a confirmação da
determinação social dos agravos na saúde dos trabalhadores, mas também das
transformações das condições materiais do processo de trabalho. O enxugamento
da estrutura empresarial, a demissão de trabalhadores, o convite coercitivo para
acolher uns dos planos de demissão voluntária, o descomissionamento de áreas
produtivasterminam,também,porpioraroquadrodeadoecimentodeles. 

O sindicato deve construir caracterizações sobre as condições de agravo à saúde
dostrabalhadores,renovaraspráticassindicaisquedeemcontadasconsequências
das mudanças no regime de trabalho. O conjunto da diretoria da empresa e a
burguesia brasileira mantêm e aumentam a ofensiva na conjuntura para privatizar,
total ou parcialmente, a maioria dos segmentos de energia,óleoegásdoquefica
desse sistema. A Petrobras, aquela que herdou o processo de nacionalizaçãodos
hidrocarbonetos da década de 1940, tem mudado qualitativamente para a
privatização parcelada desde 1997. Esse processo tem sido gradual, mas a
descobertadasjazidasdoPré-Salaceleraramaprivatização.( SAUERetal.,2016) 

Agestãocorporativaedepessoas,daempresa,têmmúltiplasformasemecanismos
que, na conjuntura, conjugam-se para aumentar as cargas de sofrimento e de
intensidade da exploração. Nesse cenário a empresa aproveita a pandemia para
aplicar,commaiorvelocidadeeintensidade,osplanosquedesenhavadesde2008.
As Medidas Provisórias 927 e 936 (BRASIL, 2020a) e (BRASIL,2020b)decaráter
emergencial são, em última instância, a continuidade do despotismo do governo
federal, ainda que disfarçadas medidas legítimas de contingência para a situação
específica. Esse despotismo tem equivalentecomocomportamentodadiretoriada
empresaparacomseustrabalhadoreserepresentantessindicais. 


3 EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E EXPROPRIAÇÃO DA SAÚDE DOS
TRABALHADORES 

Do ponto devistadoenfoque,estetrabalhoassumeaconcepçãodadeterminação
socialnasaúdedotrabalhadornoprocessodeprodução.Istoé,qualqueragravona
saúde do trabalhador deve ser entendida,caracterizadanocontextodaexploração
dotrabalhoassalariado.Implicatambémqueesseprocessodeproduçãotemcomo
sujeitoclassessociais,aprodutora,eporoutroladoosnãoprodutores,aclassedos
capitalistas. 

“ele só é capitalista, só é capaz de promover o processo de exploração do
trabalho, porque, como proprietário das condições de trabalho, ele se
confronta com otrabalhadorcomomeroproprietáriodaforçadetrabalho[...]
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já mostramos que é precisamente a posse desses meios de produção pelo
não trabalhador que transforma os trabalhadores em assalariados e os não
trabalhadoresemcapitalistas.”( MARX,2014,p.60,livro3,capítulo2)


Os trabalhadores, apenasproprietáriosdaforçadetrabalho,trocamporsaláriosua
força,suacapacidadeparatransformarumainformaçãoouumamatériaprimanum
produto.Alémdisso,osensocomumfazacreditarqueessesaláriopagaotempode
sua jornada, isso faz com que mudanças no tempo na jornada sejam apenas
percebidas como oportunidades de ganhar um dinheiro a mais (hora extra) ou
contratemposquepoucoounadaincidemnomaistrabalho. 

Esse processo deexploraçãoacontecenajornadadetrabalhoealémdela.Depois
da jornada ele vai para casa onde fundamentalmente se recupera física e
psiquicamente para usar sua força de trabalho na próxima jornada.Osaláriodeve
permitir que o trabalhador tenha condições de serecuperardiariamente.Osalário,
em tese, deve corresponder a uma quantidade de valor, em dinheiro, para que o
trabalhador compre e consuma as condições mínimasnecessáriasdesubsistência
para se recuperar das consequências sobre seu corpo e mente derivadas do
processodetrabalho. 

Na história das lutas dos trabalhadores, encontramos pesquisas relacionando os
agravos na saúde e o processo de trabalho, relacionamos alguns referentes que
combinam sujeito social na produção,ostrabalhadores,suaslutasreivindicativase
os pesquisadores. O enfoque junta a classe trabalhadora, suas lutas e o
envolvimento dos pesquisadores, na relação de exploração o capital não está
interessadonasaúdedostrabalhadores,aconjunturaempiricamenteevidenciaisso,
maséocaráterdaexploraçãoemsimesmaaorigemdosagravosnasaúdedeles. 

Vamosdestacaraslutasdostrabalhadoresmexicanosnadécadade1980,aslutas
dostrabalhadoresitalianosno“outonoquente”em1969easlutasdostrabalhadores
brasileiros na década de 1980. Os três casos relacionam elementos de referência
teórico com autores que defendem o mesmomarcodereferência,defendidoneste
texto,aexploraçãodotrabalhoassalariadoesuarelaçãocomosagravosnasaúde.  

A Medicina Social Latino-Americana MSLA (LAURELL; NORIEGA, 1989) é um
enfoquenadeterminaçãosocialdasaúdedotrabalhador,embasadonumarcabouço
teórico marxista. Laurell e Noriega realizam seu trabalho concreto entre
trabalhadoresdaempresamexicanasiderúrgicadeSICARTSA,umaempresamista,
de propriedade majoritária estatal, parte de um holding (Ispat International será
proprietária majoritária em 1992 1
 ) que na década de 1980, a burguesia mexicana
começava a impor planos de desestatização. A organização sindical e os

1

“NoMéxiconossaprincipaloperaçãosiderúrgicaemineiraseencontraemLázaroCárdenas,
Michoacán,nasceuem1976comoumaempresapúblicacomonomedeSiderúrgicaLázaro
Cárdenas–LasTruchas(Sicartsa).Em1992aempresaIspatInternationaladquiriuasegundaparte
docomplexosiderúrgico.Maistarde,em2005sefusionacomoutrasempresasecriaoconsórcio
MittalSteel.Umanodepois,SicartsaécompradapeloGrupoVillacero,originandoocomplexo
siderúrgicoqueconhecemosatualmente."
https://mexico.arcelormittal.com/quienes-somos/nuestra-historia?sc_lang=es 
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pesquisadores adiantam seus trabalhos nomeiodascontradiçõessociaisadvindas
daprivatização.( LAURELL;NORIEGA,1989,p.149) 

Na siderúrgica o processo de produção seria um tipo de“fordismoalamexicana”,
estavam fazendo mudanças nas tecnologias de produção para aumentar o lucro,
diminuindo os salários (em valor real, afirmam os autores) e aumentando a
produtividade. Para a época,apatronal,queriaaumentaraintensidadedotrabalho
sem grandes mudanças no salário líquido, teve a introdução bônus edinheiroque
não incidiram no vencimento dos trabalhadores, mas que tinham como objetivo
evitar o conflito direto. Essa luta estava inserida na luta pela democraciaoperária,
pois os aparelhos sindicais em México, para a época, eram muito centralizados e
burocráticos.( LAURELL;NORIEGA,1989,p.159) 

Em Europa as organizações sindicais italianas também experimentaram grandes
processos de luta, destacamos os conhecidos como Outono Quente (1969), que
colocaram os agravos da saúde dos trabalhadores como pauta econômica, entre
outras coisas. A medicina oferecida no chão de fábrica na Itália ou nos grandes
escritóriosempresariaisrepresentavama“culturamédicadominante”,denominação
de Franco Ongario Basaglia e citada por Berlinguer (1988), como serviço social
estatal,apresentandocomobenefíciodocoletivo,masemúltimainstânciaindividual,
de forma apressada no atendimento e padronizada nos tipos de tratamentos para
cadacaso,poiscadaéumaparticularidadequenãonecessariamentecoincidiacom
olocaldetrabalhoouoprocessodetrabalhocomoumtodo. 

Berlinguerobserva,comoexistemindicaçõesdedesequilíbrios,conflitos,distúrbios,
transtornos que ele chama de sinais de doença. Mas esses sinais só seriam
sintomasnecessariamente,vetoresoufatoresseficassemnacompreensãolimitante
do indivíduo. Ele afirma não, sinais devem ser explicados nas relações sociais de
produção, de outra forma alimentam ospreconceitossociaiscontraosindivíduose
seus sinais particulares de doença. Significa, ainda que individualmente, os
trabalhadores e seus agravos na saúde sejam uma particularidade, resistência às
doenças, resposta imunológica, etc, são as relações sociais de produção a
determinaçãoondeossinaisavisamadoença. ( BERLINGUER,1988,p.89) 

O enfoque em Oddone (1986, p. 19) é denominado ambiente de trabalho, o que
nestetextosãoascondiçõesmateriaisdetrabalho,deprodução,emqueaforçade
trabalho produz. Expropriando não somente a mais valia do nosso trabalho vivo,
como explicaMarx,mastambémexpropriandoanossasaúde.Oddoneconcluique
a tarefa central é reconhecer in loco, na fábrica o ambiente de trabalho onde os
própriostrabalhadoresreconheçamadeterminaçãosocialdasaúde. 

“Somente uma real posição de hegemonia da classe operária diante dos
problemas da nocividade pode garantir as transformações que podem e
devem determinar um ambiente de trabalho adequado para o homem.
Somente a luta, com uma ação sindical conduzida com precisos objetivos
reivindicatórios, com a conquista de um poder real dos trabalhadores e do
sindicato, é possível impor as modificações,sejamtecnológicas,técnicasou
normativas,quepossamanularoureduziraomínimoosriscos”(ODDONEet
al.,1986,p.17) 
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A experiência deOddone,edocoletivodevanguardaqueelerepresentava,foium
encontro onde convergem um poderoso ascenso de lutas do movimento operário
italiano, com processos de reorganização anti-burocrática dos trabalhadores pela
base, por fora das principais centrais operárias daquela época, é o divorciado do
stalinismo, do eurocomunismo, do Partido Comunista Italiano PCI mais
precisamente2 . 

Oddone afirma que a centralidade é a fábrica, a crescente hegemonia da classe
operáriadeveseafirmarcomrelaçãoàdeterminaçãosocialdasaúdedotrabalhador
paranãodelegaressareivindicaçãoerecusaramonetizaçãodorisconascondições
nocivasdoambientedetrabalho. 

“O grupo operário interessado, ladeado pela equipe de técnicos, participa
ativamente como sujeito, através da "validação consensual" e do
"não-delegar", na solução dos problemas da nocividade ambiental que os
modos de produção determinam, modificando os próprios modos de
produção, a começar pela organização do trabalho e pela tecnologia
produtiva,enfrentando,assim,numadimensãodiferente,apolíticasindicalno
campodocontroledanocividadeambiental.”( ODDONEetal.,1986,p.28) 

NoBrasiltambémaclassetrabalhadora,nasdécadasde1970e1980,protagonizou
grandes lutas, a fundação da Central Única dos Trabalhadores CUT sintetiza a
rupturacomovelhopeleguismotradicionaleaditaduracivil-militar.Arupturacomos
sindicatosdeEstado(instauradosnoperíododachamadaEraVargas,entre1930e
1945), estava na base do seu processo de formaçãoqueculminanafundaçãoem
1983. Para essa época reivindicava não unicamente a pauta econômica, tinha
também um perfil anticapitalista como naslutasnaItáliadoOutonoQuente.Onão
pagamentodadívidaexterna,rupturacomoFundoMonetárioInternacionalFMIsão
umaevidênciadessepassado( ALMEIDA,2007,p.46). 

Na década de 1990 a CUT criouoInstitutoNacionaldeSaúdenoTrabalho(INST)
como uma ferramenta técnica ao serviço das lutas dos trabalhadores, como
instância assessora nasnegociaçõesdoACTsdasdiferentescategoriasdacentral.
Esse instituto foipartedoprocessodeconstruçãoeconsolidaçãodeórgãoscoma
caraterísticadeassessoria,aindaqueligadosàscentrais,foieéhojeumorganismo
apenas paralelo do aparato sindical. Não é parte viva das lutas cotidianas dos
trabalhadores,enãoconseguiufazermaisdoquepropagandadapalavradeordem
do movimento operário italiano, “a saúde não se vende, nem se delega” retratado
emOddone( LACAZ,1997). 

2

“Osprotagonistasforamjovenstrabalhadores,migrantesdosul,queproporcionarammãode
obrabaratanasgrandesfábricasdonorte(Fiat,Pirelli,AlfaRomeo,Olivetti,Montedison,etc.).Alheios
datradiçãocomunista{estalinista},estesoperáriosorganizavamgrevesselvagens,istoé,não
controladaspelossindicatosoficiais,issocolocavaemriscoapazsocialeotrânsitodopaísparaa
chamada“modernidade”.Frenteaosuperaquecimentodotermómetrosocial,aDemocraciaCristia
optouporincluirossocialistasnogoverno,esperandofrearomovimentopelaviadaconstruçãodo
Estadosocial.”Em
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/04/05/italia-un-68-que-duro-10-anos/ A
vanguardamarxistaitalianadaépocaseorganizavaempublicações,comosQuaderniRossi,Potere
Operaio,LottaContinuaentreoutros,foramocanalparareorganizaravanguarda,opesodatraição
doPCInãofacilitouumareorganizaçãocentralizada. 
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NoperíodoconhecidocomodemocratizaçãonoBrasil,afinalizaçãodaditaduracivil
–militar,aolongodadécadade1980,tevemuitossetoressociaisreagindocontraa
chamada política neoliberal, os sindicatos em luta, os camponeses e os setores
populares derrotaram a ditadura. Mas a burguesia, no meio do caldeirão da crise
social,teveumacondutadeencaminhartodasaspautaseconômicasesociaispara
a Assembleia Constituinte, finalizando com a Constituição política de 1988, um
grande pacto social para terminar com a onda ascendente das lutas (ALMEIDA,
2007,p.94). 

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) foi uma
organização que tinha como objetivo “organizar as reivindicaçõesconsensuaisdos
trabalhadores, transformando-as em normas legais” logo antes da Constituição de
1988. A CUT, entre outras centrais, reivindicam hoje a constituição cidadã, isso
porque o DIAP conseguiu unificar setores, desde os chamados progressistas do
PMDB da época até o PT, todos agiam com o modelo conhecido como lobby, “a
constitucionalização de direitos sociais e do trabalho constitui uma tendência
internacional, claramente observada nas reformas mais recentes, em especial na
AméricadoSul.”( COSTA,2016) 

A prática sindical, na saúde do trabalhador, hoje tem um grande obstáculo com a
medicina dominante, mas pode ser pior quando as direções sindicais majoritárias
atuais são uma correia de transmissão indireta dessa cultura dominante, do que
Costa descreve como profissionalização da CUT, de alguns de seus dirigentes,
seguindooexemplodaAFL-CIO,noprivilégiodaluta-lobbyparlamentar.  

Em tempos mais recentes, é Pina, em (2012), quem define em forma precisa o
entendimento do contexto teórico-conceitual na determinação social do processo
saúde-doençaqueencaixanaconcepçãomarxista(PINA,2012,p.38).Paraele,a
determinação social nasaúde–doençadostrabalhadoresemrelaçãoaoprocesso
de trabalho e exploração capitalista é frequentemente confundida com o
descumprimento da legislação trabalhista ou a precariedade física das condições
materiais. 

Nas palavras deOddonetodoesseconhecimentocientíficoéprodutoconcretodas
lutas, o recorte para os trabalhadores italianos, mas poderíamos estender para os
mexicanos e brasileiros no nosso caso, com a inter-relação dos grupos de
pesquisadores,tantonaslutascomonopróprioconhecimento.O“papelhegemônico
da classe operária”, nas palavras de Oddone, deveria impor mudanças nas
condições nocivas desse ambiente de trabalho. Como a determinação social dos
agravos à saúde não se podem entender dissociados da luta de classes, as
mudanças nas condições de produção, de regime de trabalho também podem
caracterizar-seseguindoomesmoenfoque. 

Afirmamosquealémdaexploraçãodotrabalho,existetambémaprivaçãodasaúde
dos trabalhadores, a expropriação dela. Na prática sindical é relativamente fácil
encontrar informações no PCMSO das empresas onde a origem da saúde ou da
doença está no trabalhador, namaioriadoscasossãooshábitoscomportamentais
dele. A saúde dos trabalhadores, nesse programa da NR 7, é suprimida pelo
controlemédicoafimdeevitarqueseconfigureriscoocupacional.Essagestãoestá
organizada para diminuir os riscos que possam, eventualmente, comprometer a
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falha na exploração do trabalhador. Ou inclusive evitar o pagamento debenefícios
previdenciários originados dedoençaocupacionalsofridapelotrabalhador.Édessa
formaqueasaúdeterminaexpropriada.  

As relações de produção não são parte da análise da medicina dominante. Como
Berlinguer escreveu, a medicina dominante observa o indivíduo, o particular e o
comportamento dele. É frequente encontrar, também, que os programas
corporativos de saúde ocupacional, PCMSO, são avaliados positivamente, quando
não tem pessoas com doenças ocupacionais, quando as taxas de indicadores de
acidentalidadebatemametaplanejadanosrelatóriosparainvestidores.Chegaater
momentos em que a empresa exalta o número de contestações por benefícios
concedidosdecódigoprevidenciário91,oquesignificataxadeincidênciadedoença
ocupacionalTIDO0%.Benefícioesse,queéamonetizaçãodoprejuízonasaúdedo
trabalhador. Mas como significa percentual de dinheiro pago ou não para a
previdência social ele adquire status de meta para reduzir custos. Mas uma
perspectivadeexpropriaçãodasaúde,agoradopontofinanceiro. 

Dessa forma, segundo eles, o adoecimento da força de trabalho na maioria dos
casoséacidenteocasional,istoé,nãoestáoriginadonoprocessodetrabalho,nem
nascondiçõesmateriaisdaprodução.Segundoeles,éoriginadonafaltadehábitos
saudáveis, na ausência de práticas preventivas dos trabalhadores, nos seus
contextosdevidafamiliar,degruposdeamigos,deconsumodeprodutosemgeral. 

Na prática, a saúde ocupacional corporativa cria, do ponto de vista ideológico e
jurídico, um sólido referente para apresentar aos próprios trabalhadores, que a
doença ocupacional é rara, é excepcional e não é a regra. O nexo causal pela
exposição na pandemia? Menos ainda! É evidente que comemorar indicadores de
doença ocupacional próximos de 0% deveria ser ótimo, mas contrasta com as
queixas para os médicos dos trabalhadores participantes de uma CIPA, onde eles
reclamam de não ter como registrar de suas queixas ou que quando aceitas elas
não são enquadradas nem como anomalia, são apenas tratadas com método de
médicogeneralistaenãodetrabalho. 

O ponto de partida na conjuntura, para verificar as mudanças nas condições de
trabalho, é oaproveitamentodapatronalparaimporcomrigorredobradoaretirada
deconquistastrabalhistasemmeioapandemiadeCOVID-19.Ostrabalhadoresdas
empresas petroleiras nunca deixaram de trabalhar, ainda com exposição ao
SARS-coV-2, foram constitucionalizadas tanto quanto a obrigação de exposição
visto que eram listados como trabalhadores “e
 ssenciais” segundo os governos
municipal,estadualefederal.AorespeitodissocabecitarMarxnumtrechoemque
existem possibilidades comparativasqueeleencontrounoséculo19(MARX,2017,
p.1235,livro1,capítulo8): 

“O que a experiência mostra aos capitalistas é, em geral, uma constante
superpopulação, isto é, um excesso de população em relação às
necessidades momentâneas de valorização do capital, embora esse fluxo
populacionalsejaformadoporgeraçõesdesereshumanosatrofiados,devida
curta, que sesubstituemunsaosoutrosrapidamenteesão,porassimdizer,
colhidos antes de estarem maduros. Em qualquer manobra ardilosa no
mercado acionário, ninguém ignora que uma hora ou outra a tempestade
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chegará,mascadaumesperaqueoraioatinjaacabeçadopróximo,depois
deeleprópriotercolhidoachuvadeouroeoguardadoemsegurança.Après
moiledéluge![Depoisdemim,odilúvio]oéolemadetodocapitalistaetoda
nação capitalista. O capital não tem, por isso, a mínima consideração pela
saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela
sociedadeateressaconsideração.” 

3.1AEXPLORAÇÃODOTRABALHOEOADOECIMENTO 

A forma como o modo de produção capitalista se diferencia, entre outras, de uma
sociedade escravagista é que os capitalistas chamam de valor, esse salário pago
pela mercadoria que o trabalho modela, cria. Segundo os capitalistas, o trabalho
assalariado não produz adoecimento, pelo contrário o salário ganho pelo trabalho
permitequecadatrabalhadorconsigamantersuasforçasfísicasepsíquicasparase
manter, para ser criativo no trabalho e em última instância ganhar mais salário.
Ascendersocialmenteatéserumempreendedor,umpequenoempresário.  

Aperspetivadominantenasegurançaeamedicinadotrabalhoexaminaopostode
trabalho, avalia as condições em que é realizado o trabalho edelimitaoperigode
uma situação determinada para logo prever e gerir o risco numa atividade. Eles
afirmamqueoperigoestápresenteemmuitasatividadesprodutivas,masaquestão
écomonãosecolocaremsituaçãoderiscograveouiminente.Paramitigarorisco
está a gestão do risco, para minimizar a probabilidade de lesões físicasvindasde
umacidenteestãoosequipamentosdeproteçãoindividualEPIeoplanejamentode
açõespreventivascoletivaseindividuais.Essaslinhasacimapodemserumresumo
grossodoqueéexplicadoparatodosostrabalhadoresnosbriefingdesegurançaou
nos manuais de segurança dotrabalho.Nesseraciocínionãoestãoemquestãoas
relaçõessociaisdeprodução,orisco,oacidentedependedotrabalhador.  

Mas o problema é que o trabalho adoece, pelo menos isso é o que a realidade
confirma. O Sindipetro RJ fez uma pergunta sobre qualidade do ar nos prédios
administrativos, os trabalhadores registraram sinais de alergias, de incômodos
respiratórios na jornada de trabalho. Foram perguntados: “Você sente melhora
deste(s) sintoma(s) quando se afasta de seu local de trabalho?” a resposta quase
absolutafoiSim! 

A resposta daempresafoiqueessessintomas,nahipótesedeexistir,poderiamse
reproduzir por outras circunstâncias e locais, mas não no trabalho. Apresentaram
todos os programas de controle que a legislação brasileira para municiar suas
argumentações. A opinião dos trabalhadores não foi evidencia, apenas uma
referênciaparaaprimoraragestão,afirmouaempresa. 

A determinação social, voltando para a explicação dada por Marx no livro I do
capítulo XVII para ilustrar como os economistas burgueses explicam que o salário
gasto pelo capitalista paga essa força de trabalho, da mesma forma como paga
outros gastos necessários para fazer finalmente a mercadoria. Em aparência essa
relação socialdeixaas“coisasquites”entreoscapitalistaseostrabalhadores;eles
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pagaram o preço pela mercadoria que um trabalhador faz, e ficoulavradonoACT
negociadoevigente. 

Aempresaexplicaquecadacolaborador(eufemismoparaesconderaexploração)é
formalmente livre para vender sua capacidade; esse colaborador, concursado, foi
aprovado por cima de outros, conseguindo esse resultado exclusivamente pelos
seusméritos.Bom,logo,elesesubmeteàscondiçõesdemercadoparaentrar,para
receberosalário,seguindoasflutuaçõesdomercado,comunsatodos. 

AsdescriçõesdeMarxparaoséculo19nãodiferememessênciadascondiçõesde
hoje. Agora a empresa reconhece, existem casos de doenças de origem
ocupacional,massãoreconhecidasporqueexisteumnexocausalentreaatividade
específica e aconsequênciapermanente,contínuaehabitualdanocividade3
 .Uma
definiçãopuramentejurídica,legislaçãoquemascaraqueotrabalhadoréexplorado,
queessasinstituiçõestodassãoparteereproduzemosistemasocial. 

AsNormasregulamentadoras,asnormasdehigiene,asmuitasnormasquedefinem
os tipos de risco, que estabelecem máximos permitidos para a exposição, que
definem em si mesmas as condições salubres ou não nas condições materiais do
processo são apenas um marco jurídico desenhado para atenuar ou negar os
agravosnasaúde,ouemúltimainstânciaarbitraramonetizaçãodessesagravos.As
normas previdenciárias, as técnicas e regulamentadoras do risco são muito úteis
paragerirorisco.Masnãodãocontadosagravosnasaúdedostrabalhadorescomo
determinaçãodasrelaçõessociaisparaproduzirenemdaexploraçãodotrabalho.  

Essa definição de nexo causal, na pandemia pelo COVID-19 revela sua limitação
quaseabsoluta.Oônusdaprovaédecontadotrabalhador,poispegarcoronavírus,
pode no metrô, pode no trem, no transporte público. A gestãodoriscocorporativa
afirmaria,aempresafazoquepode,estánasuamãofazersuaparte!  

Doladodadiretoria,elesdestacam,aindanapandemia,nadiminuiçãodoconsumo
de combustíveis, contrastaoaumentodaprodutividade,umadasmelhoresparaos
investidoresproprietários(AGÊNCIAPETROBRAS.,2021).Osquenãotrabalharam,
osinvestidores,nãoadoeceram.Osquetrabalhavam,operadoresouadministrativos
adoeceram. As condições dessa relaçãoparticular,exprimiramdostrabalhadoreso
mais trabalho, assistidos por grandes melhoras técnicas e tecnológicas que
melhoraram a exploração. Vejamos como é definida essa relação social particular
desseproduto,dopetróleo,nasrelaçõesparaproduzirnessaempresa. 

Os números dos relatórios da empresa no período entre 2014 e 2017 reportam
aumento na produção e na produtividade, enquanto diminuem os investimentos e
sãoimplementadososplanosdeprivatização.Entre2013a2016olucrolíquidoda
empresafoi23,6milhõesem2013,-21,5milhõesem2014,-35,1milhõesem2015,
-14,8 milhões em 2016 e 5 bilhões em 2017 (PETROBRAS, 2017), o lucro nos
primeiros9meses.Aproduçãototaldeóleo,istoé,emunidadedemilbarrisdeóleo
equivalentepordia–boedfoipara2014de2.669;para2015de2.786;para2016de
3

Ascategoriasparadelimitaratividadesinsalubres,edereconhecimentodenexoestãonas
NormasregulamentadorasNRenainstruçãonormativa77,oDecreto3088de1999,ondeas
palavraspermanenteehabitualmarcamaprovaçãoounãodobenefícioprevidenciário. 
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2.790; para 2017de2.767epara2018de2.628(PETROBRAS,2019a).Entantoa
produçãototalnãoparoudecrescerobalançodascontasteveperda,segundoeles,
porcontadaOperaçãoLavaJatoedoimpeachmentdaDilmaRousseff. 

Por contraste nos relatóriosda“maiormultinacionaldopetróleo,aExxonMobil,não
realizou estas “baixas contábeis”nosseusbalançosrecentes.Inclusive,estaforma
fictíciadefazerobalançoestásendoquestionadapelaBolsadeValores.”(ILAESE;
SINDIPETRO SERGIPE ALAGOAS, 2017, p. 7)Os números de lucro líquido real,
semadesvalorizaçãofictíciaseriam23,1milhõesem2014,12,5milhõesem2015e
5,5milhõesem2016.Nesteúltimoanoenoprimeirotrimestrede2017asdespesas
gerais e administrativas tiveramumaquedamédiade16,5%doorçamentototalda
empresa.Sinaldefimdecontratosdeparauns20miltrabalhadoresprópriosepara
uns 242 mil terceirizados que se acumulam entre o final de 2014 e o primeiro
trimestre de 2017 (ILAESE; SINDIPETRO SERGIPE ALAGOAS, 2017, p. 14). No
relatóriodaempresaem2019informamquesãouma“empresabrasileiracommais
de 46 mil empregadoscomprometidosemgerarmaisvalorparanossosacionistas”
(PETROBRAS,2019b,p.23) 

“Aqui está o segredo oculto da alta rentabilidade e produtividade da
Petrobras: um funcionário direto da Petrobras paga seu salário mensal em
cerca de 30 horas ou 4 dias de trabalho, portanto,trabalhadegraçaparaa
Petrobras durante 16 dias pormêsou176diasporano.Essariquezaqueé
criada pelo trabalho dos operários petroleiros termina em 87,6% indo para
patrões, banqueiros e governos enquanto volta para os funcionários da
Petrobras apenas 12,4% da riqueza na forma de salários e encargos.”
(ILAESE;SINDIPETROSERGIPEALAGOAS,2017,p.15) 

A relação social que constitui a determinação da saúde dos trabalhadores não é
simplesmente o trabalho. É a exploração e a condição que possibilita, dos
petroleiros no caso, é a taxa de lucro, a mais valia que o capital tira dos
trabalhadoresquecriamriqueza,nãosimplesmenteasmercadorias. 

Em Marx (2014a, p. 60) no livro 3estáexplicandoataxadelucro,naextensãodo
tempo de exploração, de mais trabalho, com números estáveis de empregados a
empresavaifazendoqueseucapitalconstante,osativos,opatrimôniocomoescrito
nosrelatórios,tenhaprocessosgraduaisdediminuição,oresultadoémaiorestaxas
delucro.Agoraessecapitalvariável,osempregados,vemdiminuindo,confirmamos
relatórios, as quantidades de tempo de mais trabalho aumentam, os resultadosda
taxadelucrotambém.Olucrosóacontecenoprocessodeexploraçãodotrabalho,
maselesóseefetivaexplorandootrabalhovivo.“Eelesópodeexplorarotrabalho
na medida em que adianta as condições para a realização desse trabalho – os
meioseosobjetosdetrabalho,amaquinariaeamatériaprima”,ascondiçõespara
arealizaçãoseriaoqueoMOIchamoudeAmbientedetrabalho. 

Marx continua, o capitalista é mesmo se, usando condições de produção, com o
proprietárionelas,efetivaaexploraçãodotrabalho,porqueotrabalhadorsóédono
daforçadetrabalho.Esteúltimorealizaotrabalhonascondiçõesdeprodução,que
seconstituememdeterminaçãosocialdeprodução.Independentedaefetivaçãodo
preço da mercadoria na constatação da venda, da troca;olucroqueotrabalhador
crioujáfoipegopeloacionistadaPetrobras. 
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A situação é contraditória para os trabalhadores, uma empresa estatal,quenãoé,
umaempresaBrasileira,napropaganda,quenahoradolucrorevelasempudorem
“incluir o desperdício de vida e de saúde do trabalhador, a opressão de suas
próprias condições de existência entre os meios para economizar no emprego do
capitalconstantee,comisso,elevarataxadelucro.”(MARX,2014a,p.101,livro3, 
capítulo15) 

“Em 2019, na média, em uma jornada detrabalhode8horas,otrabalhador
pagaoseusalárioem1horae20minutos,sendotodoorestanteacumulado
pela empresa na forma de seu lucro bruto. Ressaltamos que, para esses
cálculos, consideramos unicamente os valores advindos da produção da
Petrobrásenãoaquelesoriundosdavendadeativos.”(ILAESE,2020,p.28) 

A Petrobras era uma indústria que combinava processos de trabalho e produção
particulares na extração de hidrocarbonetos (o sistema), desde a pesquisa,
passandopeladescobertadejazidas,acomprovaçãoevalidaçãodelas,aextração
propriamente dita, a condução estocagem da matéria-prima, a transformação em
diferentes produtos, a efetivação da venda, etc. Em um determinado tempo de
trabalhoaproduçãocomoprospecçãogeológicadehidrocarbonetos,emoutrocomo
jazidasvalidadase“liberadasparaomercado”emformadeconcessões,emoutroa
matériaprimaéfeitamercadoria,sendoprodutomanufaturadoounão,etc 

Os trabalhadores ficam em determinadas condições de produção, elas podem ser
diferenciadas pelo tempo de trabalho e/ou pelo tempo de produção. Odespotismo
docapitalvairegeraformaemqueostrabalhadoresestãoinseridosnessestempos
ou não. Seja porque fiquem desempregados ou não, ou fiquem temporariamente
inseridos(comissionadosnasplataformas)ounão,estascondiçõesdeproduçãovão
constituir-se na determinação social da saúde desses trabalhadores. “Tempo de
trabalho é sempre tempo de produção, isto é, tempo durante o qual o capitalestá
fixado na esfera da produção. Inversamente, porém, nem todo tempo em que o
capitalseencontranoprocessodeproduçãoé,porisso,necessariamentetempode
trabalho.”(MARX,2014b,p.366,livro2,capítulo13) 

Característicasespecíficasdeproduçãonaindústriapetroleirapodemterexpressão
em fases diferenciadas onde a obtenção de mais-valia absoluta e/ou relativa é
produzida em função de investimento orgânico de capital, quer dizer de maior
automaçãonaexploraçãoeproduçãodehidrocarbonetos.Hojeasplataformas,tipo
FPSO, além de tratar, numa primeira fase, óleo, gás e água, são flutuantes, tem
capacidadedearmazenamento,temmonitoramentoemtemporealdageologiadas
placas e poços em produção, tem capacidade para empregaráguadomarougás
carbônico para reinjetar e aumentar aextraçãodeóleo,demultiplicarosbarrispor
dia. Ainda que as FPSO tenham um grau de automação, a empresa mantém a
mais-valia absoluta via extensão de trabalho, mais trabalho, de um contingentede
trabalhadoresquejáprovoumultiplicaressesbarris. 

A pandemia mundial declarada pela OMSporcausadeCOVID-19nãoseconstitui
numainterrupçãodoprocessodetrabalho.Adoençafoiutilizadaparaoriginarmais
trabalho,emplataformas,terminaisaquaviárioseteletrabalho. 
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Esselimiteextratemporal,aconjuntura,seconstituiemoportunidadeparaintroduzir
mudançasnoregimedetrabalho.Aempresaadotouoprolongamentodetemposde
trabalhonasáreasoperacionais.Tambémadotouumprolongamentodostemposde
trabalho para setoresdetrabalhadoresdoadministrativo,dagestãodaprodução,a
mudança foi para teletrabalho nos domicílios particulares da força de trabalho,
temposfamiliares,deócio,detrabalho,tudojuntoemisturado. 

Por exemplo, a empresa vinha introduzindo uma notável de redução artificial do
tempodeproduçãooperadapelaintroduçãodetécnicasdereinjeçãodegásdurante
a extração, no bloco de Libra o petróleo e gás teve batido números “recorde de
produção média mensal por meio de um únicopoçooffshore”(CORRÊA,2019).O
tempo de produção diminui, o investimento de capitalfixoaumenta paraelevaras
metas de produtividade, consequentemente o lucro para acionistas e diretores da
corporação. No mesmo sentido Marx já tinha feito descrições semelhantes, paraa
época da produção de ferro, com a introdução de processos de descarbonização
(pudlagem) e o procedimento Bessemer que permitiu a fabricação em série de
elementosdeaço.  

Seguindo Marx, as FPSO, e o procedimento de reinjetar CO2 aproveitando o
potencial de produção por poço faz com que seja o “melhor desempenho
operacional em 2020, superando consideráveis desafios derivados da pandemia,
contraçãodademandaglobal”,avariaçãototaldevendasemvolumefoide4,3%de
2020secomparadacom2019.(AGÊNCIAPETROBRAS,2021a)  

A interrupção, na transição para teletrabalho ouosprotocolosparaembarquepara
plataformas, evidenciou a natureza da exploração do trabalho, mas também os
mecanismos que facilitaram a mudança no regime de trabalho, a legislação, as
medidas provisórias MP do governo para declarar esses trabalhadores essenciais.
Apareciam trabalhadores “da indústria” em forma genérica. Resultado, um
contingente enorme de trabalhadores não-essenciais viraram essenciais. (BRASIL,
2020c) 


4MÉTODO 

Na abordagem qualitativa desta pesquisa o método empregado está determinado
pela coleta e análise de documentos da Petrobras, de materiais da imprensa
empresarial e informativos da imprensa sindical, além da experiência cotidiana do
pesquisador no período de tempo delimitado a conjuntura da pandemia do
COVID-19. 

Pretendemos entender as particularidades da atividade corporativa da empresa,
particularmente na base geográfica do Sindipetro RJ, os trabalhadores do setor
administrativoedooperacional.Ostrabalhadoresoperacionaisestãolocalizadosem
sua maioria nos terminaisaquaviáriosdaBaíadeGuanabara(TABG)edaBaíade
Ilha Grande (TEBIG), corporativamente organizados na subsidiária Transpetro. As
plataformasdaBaciadeSantosP74,P75,P76,P77.Eosprédiosadministrativosde
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Edifício sede EDISE, Edifício Senado EDISEN, Edifício Horta Barbosa EDIHB no
centrodoRiodeJaneiro. 

A análise dos textos e material informativo de política e propaganda do sindicato
correspondem a elaborações coletivasdadiretoriadosindicato,daequipedosetor
SMSNTeespecialmentedaimprensa,osjornalistasRosaCorrêaeAndréLobão. 

Do ponto de vista das técnicas de pesquisa qualitativa estamos realizando um
trabalhocommaterialdocumental,eleépúblico,sejaelecomomatériasnawebsite
do sindicato,impressosqueforamentreguesnasunidadesdetrabalho,aspolíticas
ecampanhasdedenúnciaepropaganda,revistandocomparativamenteosinformes
periódicosdaPetrobrasparaseusinvestidores,osRelatóriosdeSustentabilidadee
o material informativo da empresa, de imprensa comercial e de algumas análises
encarregadospelaFederaçãoNacionaldospetroleirosFNP. 

Por se tratar de um documento de caráter conjuntural, é necessário advertir as
limitações temporais, tanto como as leituras de períodos referidos diferentes mas
nãoaprofundados. 

A delimitação necessária ao tema é produto da ampla variedade de problemas
contempladosnaprópriaemergênciadapandemia.Istoé,arealidadeconcretados
acontecimentos empurraram o tema e a delimitação específica do regime de
trabalho. Conscientes da leitura de curto prazo deste documento, afirmamos que
contrasta com a decisiva importância da conjuntura aberta em particular para as
lutasdostrabalhadoresdaindústriapetroleiraemgeral. 

5CONDIÇÕESNOTRABALHOEMUDANÇADEJORNADA 

5.1PROLONGAMENTODAJORNADA 

O trabalho é entendido, no senso comum, como uma atividade que abrange
unicamenteosuportematerialedificado,nonossocasoaunidadedaempresa,onde
acapacidadedetrabalhotransformaeproduzumbem,usandoumaquantidadede
horas. O processo de produção é mais complexo, abrange também o tempo
preliminar ou a extensão de tempo que não ocorre dentro desse suporte material
edificado,paraocaso,sejaemterrafirmeouflutuandonomar.Sóparaencontrara
forma prática de explicar a jornada legal reconhecida é entendida como o tempo
pagopeloequivalenteemdinheiro. 

No Anexo 1 (ver página 48) está reproduzida a ilustração que consta no ACT
vigente,eledácontadejornadasdetrabalhodemáximo40horassemanais.Issoa
respeitodostrabalhadoresadministrativos,jánocasodooperacionalajornadaéde
33 ou 36 horas, para os trabalhadores em campo, em sobreaviso e os de turnos
ininterruptos. No mesmo ACT vigente se encontra também a tabela de jornadade
trabalhoreduzida.Estatabelajáéevidênciadavitóriaparcialdaempresaenquanto
redução de jornada e desalário.Atéaínadaforadalegalidade,aquestãoéquea
mudançanajornadavaiseproduzindodeoutrasformas. 
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Porexemplo,oquefazemos46miltrabalhadoresinformadosnorelatóriode2019?
(PETROBRAS, 2019b, p. 156), devem ter acumulado funções, pelo menos em
dobro,quandoessenúmerodetrabalhadoreseraquasetrêsvezesmaiorem2005.
Amudançadejornadanãoéunicamenteoaumentoabsolutodehorastrabalhadas
semanalmente.Tambéméotrabalhonotempodetrabalho.Foiescritoatráscomoa
diretoria da empresa comemora o aumentodelucro,quesegundoMarx,seefetiva
na exploração do trabalho vivo, isto é, dos 46 mil trabalhadores,quetêmfunções
aumentadas, sem que sua jornada de tabela tenha sido juridicamente trocada. As
condições materiais do processo de produção podem mudar, o conteúdo de
trabalho,omodooperativo,usandoaspalavrasdaNR17. 

Contraditoriamente esse consentimento na mudança no regime de trabalho, tem
antecedentes. Por consentimento entendemos a opção coercitiva para os planos
voluntários de demissão, ou para a trocas de turno consensuadas entre
trabalhadoresdeumaunidadeespecíficaeaempresa.Éocasodastrocasdeturno
emCENPES.Desde2015,emaisrecentementeem2017,osprópriostrabalhadores
reivindicam a mudança de horas de trabalho em turno sem perda de salário, para
melhorar o clima emocional, familiar e diminuir as condições de risco nos
deslocamentos no Rio de Janeiro. A demanda familiar consisteemtermaistempo
contínuo,enãofracionado,comoacontececomturnosde8horas.Ostrabalhadores
sãodaáreaadministrativa,epediramparatrocarpordoze(12)horas.Dopontode
vista jurídico, na área administrativa a jornada é 8horas,masademandafazcom
queregravireumaabstração,quenãoatendeademandanarealidade.(FISCHER;
JARDIM;ROTENBERG,2016) 

O desenvolvimento do crescimento metropolitano da cidade do Rio de Janeiro, a
conurbação na região metropolitana, termina constituindo os deslocamentos de
transporte uma situação de carga física e psicológica quedesgasta.Primeiro,pelo
deslocamento em sistemas de transporte rodoviário, ferroviário e/ou aquaviário de
formapendular,comtempodeatéduashorasentretrechosdaregiãometropolitana
radial. Adicionando, nessa situação, o perigo de risco de vida derivado dos
incidentes na disputa de áreas geográficas, de mercado, entre grupos de
delinquência organizada e a repressão policial. Na perspectiva dos trabalhadores,
propunhamtrocardeoitoparadozehoras,tentandodriblaroquadrosituacionalque
envolve desgaste físico pelo deslocamento e sofrimento psíquico, pelo medo dos
incidentesquepoderiampotencialmenteviraacontecer.Alémdademandafamiliar,
semprerelevante. 

Para aquelas situações específicas onde os trabalhadores demandaram mudar de
turno para doze (12) horas os fatores avaliados eram as próprias falas dos
trabalhadores, explicando suas funçõesnopostodetrabalho,osritmosdeatenção
que exigia, a frequência ou monotonia da atividade, as resoluções de casos
específicosouinterpretaçãodedadosparaomodooperativodafunção.Masforam
os efeitos nas relações familiares, do processo de trabalho, que alimentam a
expectativadamudançadeturnos,segundoFischer. 

Até aqui é importante sublinhar que o processo de produção afeta mais do que o
tempo da jornada de trabalho na unidade da empresa. O desenvolvimento do
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trabalho apresenta sinais de desgaste, da cargas físicas e psíquicas pelo próprio
processo,mastambémpelodeslocamentoentrecasaeunidadedaempresa.  

Na gestão de risco, na segurança dotrabalho,osdesviossãoabasedefatosque
sendoreconhecidosounãocomodesviosvãoadelinearosplanosdeaçõesdessa
gestão.Essapremissadegestãoderisco,nãoteveanálisedosdesviosconhecidos
pelostrabalhadores,ouconhecidospelosindicatoouosespecialistas.Ohistóricode
anomalias ou acidentes de trabalho nesses postos não entraram como parte do
embasamentodolaudooudasdiscussõesdostrabalhadores. 

Com isso, sublinhamos, as mudanças realizadas foram baseadas na demanda
objetiva dos trabalhadores. Questão certa para resposta das relações familiares
fragmentadas do processo de trabalho.Apartedoprocessoqueavaliaosdesvios,
os acidentes originados do processo de trabalho ficaram desconhecidos. Nesse
sentido a empresa não obstaculiza a mudança de turnos porque o processo de
produção não mudou. Essa parte do processo não afeta as taxas TAR para os
relatórios de sustentabilidade para os investidores. Por isso, nesses casos
particulares a empresa não foi contra, assinou acordo local deregimedetrabalho.
Poroutrolado,apreocupaçãodostrabalhadores,deixaevidentequecompreendem
comooprocessodetrabalhonãoterminaquandoelesaidoturno. 

Também é necessário lembrar que para nós a determinação social da saúde do
trabalhador não está delimitada só pelo horário de trabalho, pois o processo
produtivoenvolveavidadeconjuntodotrabalhador.Eaindaquesejahistoricamente
certo que a jornada de 8 horas de trabalho e 40 horas semanais é uma grande
conquista para os trabalhadores, não podemos ignorar que a experiência dos
trabalhadorescitadosacima,noparecersobreturnosde12horas,ounasrespostas
da pesquisa encarregada pela FNP, regime de teletrabalho, são mudanças que
envolvem tempo e local de trabalho, mas que mantém intocados os processos de
exploraçãodetrabalho. 

Dooutroladodamesa,paraaempresa,aprioridadeéoaumentodolucro.Elestêm
se esmerado muito para enganar a maioria dos trabalhadores com a meritocracia,
dessa forma também mantém intocados os processos de exploração e podem
inocularailusãodesubirdenível,avançarnoplanodecarreira,issoclaroassociado
coma“produtividade”.  

Inclusive fora daconjunturadapandemia,nãosepodedissociarquetrabalhadores
deplataformadevemseconfrontarcomregimesdetrabalhodeseucônjugeefilhos
que respondem para outros padrões de horário, segundo a inserção dos parentes
numa outra área produtiva, ou de reprodução da força de trabalho, caso sejam
estudantes. Esse contraste de regime de trabalho diferenciado na família do
trabalhadorvaiterrepercussões,tantonotrabalhador,comonosfamiliaresdele. 


5.2INTENSIFICAÇÃODOTRABALHO 
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Nas relações sociais para produzir o trabalho é essencialmente coletivo. O
individualismo como ideologia, inoculado pelas empresas, tenta evitar a
compreensão do coletivo, do solidário no processo de produção, a identidade de
classe e da exploração comum noprocesso.Aintensificaçãodotrabalho,segundo
Marx, eleva a potência do que é produzido em função da escala crescente da
eficiência vinda de melhoramentos tecnológicos ou da experticia do trabalhador
numatarefadeterminada. 

A indústria petroleira no país experimenta grandes avanços nos melhoramentos
tecnológicos, os trabalhadores do CENPES são corresponsáveis de muitos dos
prêmios internacionais pelos avanços tecnológicos, em particular Búzios em 2020.
Também os operadores, em plataforma por exemplo, têm um conhecimento com
altos padrões de eficiência emquestõescomocontroleefiscalizaçãodaprodução.
Eles são trabalho vivo que potencializa operações múltiplas, simultâneas, muitas
vezes em momentos críticos, que resultam logo, em economia de médios de
produção,devalorizaçãodoproduto,delucroparaosinvestidoresproprietários. 

O prolongamento da jornada, a automação dos processos de controle remoto na
produção, são também intensificação. Mas não seria completa, do ponto de vista
marxista, ao deixar de lado que a força produtiva mais extraordinária, são os
própriostrabalhadores.( MARX,2017,p.501e595,livro1) 

Um exemplo de prolongamento, no ACT vigente, “as permutas de turno por
interesse dos empregados, devem ser solicitadas por escrito pelos mesmos,
autorizadas pela gerência imediata e devidamente registradas no sistema de
frequência, observando o intervalo mínimo interjornadas e não serão objeto do
pagamento de horas extras”. (PETROBRAS, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
PETROLEIROSFNP,2020) 

Quandoostrabalhadoresdobramdeturno,aprimeiraobservaçãoésobreopossível
incidente, resultado do cansaço acumulado. Questão importante, mas vamos
examinar que para a empresa é funcional ao processo de produção, o lapso de
tempo na troca de turno é reduzido ao mínimo, poupa tempo na produção, a
dinâmica da atividade é contínua e sua possibilidade de interagir com o resto dos
trabalhadoresdoturnopermiteafluidezdasinformações.(FERREIRALL.,2018,p.
9) A gerência sabe que o trabalhador vai ter oscilações no seu rendimento, mas
consegue potencializar as operações, o processo não se detém. A empresa vai
manteroefetivodepessoalsemadicionarmaisninguém. 

“Adicional de Hora de Repouso e Alimentação (AHRA): A Companhia
manterá o valor do AHRA em 30% (trintaporcento)dosaláriobásico{...}A
Companhia cumprirá as decisões judiciais {...} respeito ao AHRA,
resguardando o seu direito de recorrer judicialmente até decisão definitiva
sobre o assunto” (PETROBRAS, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
PETROLEIROSFNP,2020) 

O repouso e alimentação, sob decisão jurídica, é uma evidência da possibilidade
que a empresa queira se apropriar mais ainda desse tempo para inserir na
produção.Essaatividadeépartedajornada,aindaquenãopaga.Odestaquedesse
detalhenascláusulasdoAcordosóreafirmaosargumentosdosempresáriossobre
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a inutilidade dessas atividades, repouso, e a possibilidade de redução desses
tempos. 

O“negociadoporcimadolegislado”fazcomquemuitostrabalhadoresseadéquem
à redução de tempo de almoço, acreditando que trabalham melhor. A tentativa de
invadir, de ocultar a necessidade do repouso como desnecessário, ou distorcer a
natureza do tempo não é novidade. É bom lembrar que as diferentes formas de
gestão dos processos de produção, fordismo entre outros, já tinham avanços na
forma de se apropriar das mínimas folgas dos trabalhadores na jornada (PINA;
STOTZ,2014). 

A relação do regime de trabalho versus folga teve um aprimoramento enorme de
tempoparabenefíciodoempregadornoteletrabalho.Otempoentreachegadaea
saídadajornada,ouotempodentrodoprocessoprodutivoéobjetodetentativas,de
oportunidadesparacriarfolgasnarotinadoprocessodetrabalho,namonotonia,no
cansaço e estresse do trabalho de escritório. As configurações dos turnos, no
teletrabalho, torna mais difícil para os trabalhadores a criação de oportunidade de
criarfolgas. 

No lar de cada trabalhador os tempos de jornada se solapam com os tempos
familiares.AindacomaspolêmicasjurídicasderivadasdasMedidasProvisórias905
de 2019 e a 955 de2020,arealidadedosdesvios,dosincidenteseacidentesque
acontecem nesse período, são juridicamente secundarizados e inclusive
naturalizados como problema comportamental, ficando foradaresponsabilidadeda
empresa. O processo de produção no lar já duplica, para as trabalhadoras mais
ainda, os tempos, estende a jornada sobre ostemposdosoutrostrabalhadoresna
família.

O pagamento por extensão da jornada, horas extras, é disputado também pela
empresa. Atrasos frequentes no tempo de troca de turnossãomotivodeprotestos
localizados entre trabalhadores offshore. Fatores atmosféricos no litoral do Rio de
Janeirosãoquasesempreosargumentosalegadospelaempresaparaextensãode
temponãopagos.Mastambémexisteatentativadepadronizarostemposdetroca
de turno, os minutos em passar o serviço de um trabalhador para o seguinte. A
empresa ultimamente tem estabelecido 10 minutos, tipos de padronização sem
cientificidade (FERREIRA LL., 2018) que criam problemas de qualidade da gestão
do processo ao ponto de que alguns gerentes de plataforma “reconhecem” e
flexibilizam,masopadrãodagestãointernanãomuda.  

“Essa escala,quesequerérealizadacomumrodíziodeturmas(queseriao
razoável, como já solicitado pelo Sindipetro-RJ), faz com que o trabalhador
fique embarcado por mais tempo justamente em um momento de alto
estresse (como o de pandemia, preocupação com a família e etc). Depois,
ainda, desembarca sem ser testado, fica em quarentena preocupado coma
possibilidade de contaminação a bordo e emendacomoembarquedenovo
…nãoreceberamahoraextra(quefoipostergada),convivendocomerrosna
marcação de ponto, “ajustes” feitos pelos gerentes, trocas de turno não
pagas”( CORRÊA,2020b) 
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5.3OEFETIVOMÍNIMO 

As medidas provisórias MP emitidas pelo governo Bolsonaro, foram os marcos
regulatórios do período temporário paraexecutarmudançasnoregimedetrabalho.
Mudançasqueflexibilizaramascondiçõesconcretasnoslocaisondeoprocessode
produção acontecia. Independente de todas as argumentações sanitárias
pertinentes, o isolamento físico parareduziraexposiçãoeexpansãodapandemia,
as MP, facilitaram para a diretoria da empresa o aumento da exploração dos
trabalhadores,maisdoqueemperíodosconhecidoscomonormais. 

Nesse período temporário os trabalhadores operacionais da indústria petroleira,
chamados de essenciais, terminaram maisexpostosaoSARS-coV-2queoutrosda
mesma atividade. Estejam eles nas plataformas, nos terminais aquaviários, ou na
simplesmanutençãofuncionaldemuitosprédiosnaregiãometropolitanadoRio. 

Por outro lado, mas no mesmo sentido,contingentesdetrabalhadorespassarama
trabalhardesdeseudomicílio,aempresadeixoudeassumirresponsabilidadescom
a segurança do trabalho deles. Mecanismos históricos de prevenção de acidentes
conquistados pelos trabalhadores, as CIPAs, ficaram funcionando formalmente,
cumprindo com a NR 5, sem nenhuma ingerência na inspeção e prevenção de
acidentes. Nem nos prédios onde alguns concursados e terceirizados trabalham
fazendomanutençãoecontrole,nemnoregimedeteletrabalho. 

A quantidade de pessoas, com modos operatórios específicos, para uma unidade
dentrodoprocessodeprodução,manteveascaracterísticasdemomentosnormais,
secomparadosaoavançardovírusem2020e2021.Oproblemadoefetivomínimo
tem se mantido inalterado como problema na pauta da luta sindical ainda na
pandemia.Alógicaparareagireestancaraexpansãodovírusédeproduzirmenos,
antecipar paradas programadas nas plataformas, terminais aquaviários, por
exemplo. Reduzir a taxa de contágio com lockdown, para não pressionar a
infraestrutura hospitalar e diminuir a taxa de mortes não foi a política nem da
diretoriadaempresa,nemdogovernofederal. 

O efetivo mínimo, que se manteve nas áreas operacionais, se agravou pela
intensificação e prolongamento dajornada.EmBúzios,baseterritorialdosindicato,
aumentava o fluxo no trânsito de trabalhadores para permitir margens maiores de
produção. 

Emmaiode2020aempresarealizouumareestruturaçãointernaparaseencarregar
dos problemas relacionados com o contágio do COVID 19 dentro de suas
instalaçõesnaáreaoperacionaisecomoocontingenteemteletrabalho.Nãofoiuma
tarefa dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho –
SESMT ampliado, a empresa montou uma outra coisa, uma Estrutura
OrganizacionaldeResposta(EOR)queestáagindohojecomoumcentrodedados
e informações para a diretoria da empresa,umporta-vozdadiretoriaparaacalmar
investidores. Não é nada relacionado com a diretriz dasnormasregulamentadoras
NRs em engenhariadesegurançadotrabalho,nãosãoiniciativasdeplanejamento
deaçõesparamitigarougerirorisco.PoisnemEPIapropriadoprovidenciam.  
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A primeira atuação do EOR para o sindicato foi entregar informação fragmentada,
que não permitia ter uma panorâmica da situação dos trabalhadores expostos ao
SARS-coV-2. Não existem relatórios permanentes apresentados nas reuniões dos
SMS os das CIPAs. As informações de contágio nas plataformas, terminais
aquaviários, refinarias e prédios administrativos eram conhecidas porque
escapavam ao controle do EOR ou eram informadas pela mídia social ou pelas
empresasdaindústriadecomunicações. 

Nesse mesmo mês de maio o Sindipetro-RJ “obteve uma liminar concedida
parcialmente em decisão proferidanaquinta(22)pelojuizda17ªVaradoTrabalho
do Rio de Janeiro, Igor Fonseca Rodrigues. Destaca-se que na ação, os dados
foram solicitados sem a identificação nominal do trabalhador de modo a preservar
sua intimidade e privacidade.AaçãotambémrequerquesejaemitidaCATparaos
casosconfirmados.”(LOBÃO,2020d) 

Numa tentativa de abrir caminhos para a resistência dos trabalhadores e ações
coletivas ou individuais, pelo menos no campo jurídico, o “Sindipetro-RJ inicia os
processosdeaberturadeCATparaostrabalhadoresquepermanecememtrabalho
essencialequecontraíramdeCOVID-19.ACATformalizaoacidentedetrabalhoe
garante ao trabalhador a estabilidade de um ano, com reflexos na Petros e no
benefícioconcedidopeloINSS.”(LOBÃO,2020i)Asituaçãonamudançadoregime
de trabalho impedia atéacaracterizaçãodeacidentedotrabalhonoteletrabalho,a
abertura de Comunicação de acidente de trabalho pelo contágio eraevidentepara
todos os trabalhadores, e não unicamente na indústria de petróleo. (CESTEH
FIOCRUZ,2020) 

Automação,dopontodevistadoquantitativodetrabalhadores,significadiminuirao
máximopossívelonúmeronaoperaçãoinloco.Aempresavemfazendopráticasde
diminuição de efetivo (redução desde 2017), isso sem que necessariamente
signifique grandes processos de automação. Em realidade a empresa com menor
quantidade de pessoas quer obter maiores margens de aumento de produção e
lucro. Isso significa, para os trabalhadores, maiores patamares de exploração,
acúmulodetarefase/oufunções,extensãodeturnosdetrabalho,entreoutros. 

Nas áreas de operação desde 2017 existem lutas dos trabalhadores que
evidenciaram maiores patamares de acidentalidade, deficiências na passagem de
serviçoemtrocadeturnosqueproduzemdesviosouanomalias,semtratamentoou
deliberadamente esquecidos pela empresa. O reclamo de insuficiência no
treinamentodaforçadetrabalhoparatarefasquesemultiplicamsãofrequentes. 

Esse mesmo cenário, desde 2017 até hoje, a empresa informa que no quarto
trimestre teve uma produção anual de 2,28 milhões de barris diários, o recorde
anterior foi em 2015 com 2,23. A particularidade é que foi realizada como um
número menor de trabalhadores que em 2015. Além disso, a empresa reafirma
nossa tese quando sustenta como os fatores que possibilitaram, a “ampliação da
capacidadedeprocessamentodeóleoegásdasunidades”,o“desenvolvimentode
novasferramentasetecnologiasdeinspeção”nasoperaçõesdereinjeçãodegás,a
“maior eficiência de produção e otimização de paradas de produção nas
plataformas”( AGÊNCIAPETROBRAS.,2021). 
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Os aumentos de produção que a diretoria festeja significam mais trabalho paraas
equipes,onúmerodepessoasabordo(peopleonboardPOB),comoequipeefetiva,
é insuficiente para a quantidade de tarefas, mas está bem dimensionada para o
processodeprodução,olucro,afirmaaempresa. 

Os administrativos terão um aumento na produtividade, elevando o lucro também,
muitos semquepercebammaiorexploraçãoqueantes,inclusivealgunsacreditam
que seu regime de trabalho melhorou.Aimplementaçãodoteletrabalho,justificada
pela pandemia, significa diminuição do efetivo mínimo também, mas em forma
indireta; no controle e manutenção dos prédios da empresa a quantidade de
trabalhadores diminuiu. No trabalho remoto todas as necessidadesdelogística,de
mobiliário, de adequação do local para trabalhar é por conta dos próprios
administrativos. Isso exige menos empresas terceirizadas contratadas, antes da
pandemia essas empresas faziam a logística, forneciam o mobiliárioeadequavam
osandaresdosprédios,recebiamasligações,etc.  

Os trabalhadores terceirizados, nas recepções, por exemplo, são demitidos e
re-contratados com frequência, ano atrás de outro eles podem até manter as
funções, mas começando de zero a cada recontratação. A legislação permite a
contrataçãoematividade-meionaindústriapetroleira.MasnocenáriodeCOVID-19
o avanço da empresa em redução da jornada e salário não perdeu impulso, já
implementada e aceita parcialmente entre os administrativos denívelsuperior.Isto
é, existe uma possibilidade até de contratos avulsos de assessoria, consultoria,
terceirizaçãodaatividade–fimdapetroleira. 

O início da terceirização, no marco jurídico desde 1974, a lei 6.019, o TST, que
posteriormente escreve na súmula 331, diferenciando a terceirização da
atividade-fim e a terceirização da atividade-meio é um obstáculo para a
reconhecimento dos próprios trabalhadores como classe, como explorados. Essas
atividades são conhecidas também como complementares ou secundárias, para
essa época em ofícios e funções delimitadas (vigilância, limpeza, portaria,
conservação, recepção, etc) terminaramforadoescopodasorganizaçõessindicais
da indústria petroleira. Não existe empecilho algum para que a palavraacessórias
tenha um significado deserviçosprofissionaisdomesmotipoaostrabalhadoresde
nívelsuperiornaPetrobras.( SARAIVAR,2016) 

“A “Fitel Service Ltda., prestadora de serviços para a Petrobrás no
atendimentoderecepçõesemprédiosadministrativoscomoEDISE,EDISEN,
EDICINetambémnoCENPES,estãosemreceberossaláriosdefevereiroe
13diasdemarço.AFiteltambémnãopagoupelasrescisõescontratuais.100
recepcionistas (Carta n. 86 – Trabalhadores da Recepção). “Não pagaram
nadadonossosalárioenemdanossarescisão,deixandoagentesemrenda
nenhuma, não se importaram com os nossos compromissos. Em época de
COVID-19 deixaram alguns sem receber o Seguro Desemprego e nem
conseguiram o auxílio emergencial. Isso foi a maior crueldade que fizeram
conosco””( CORRÊA,2020a) 

A diferenciação da atividade-fim, da atividade–meio é parte do processo de
privatização, a indústria petroleira como processo de produção abrange muitas
atividades, não apenas a extração. O sistema Petrobras ia até a distribuição para
29 


consumo de petróleo, óleo e gás e derivados. Pela natureza semicolonial dopaís,
uma empresa do tipo é alvo de tentativas desegregarsegmentosdosistemapara
ter maiores lucros. Mas o destaque aqui é certo tipo de acomodação com essa
diferenciação da atividade que naturaliza o processo de privatização e queproduz
nas direções sindicais majoritárias uma omissão de resposta para o que era o
sistemaPetrobras. 

As direções majoritárias separam, artificialmente, as reivindicações econômicas e
trabalhistas das de preservação do sistema. As greves não são do sistema,
terminamagindonamesmalógicadaburguesiasemicolonial,sãosegmentadas,por
unidades, da separação da categoria petroleira e o resto. Na greve da RLAM, a
diretoriaexplicaquetempendênciatrabalhista,avendadarefinarianãoéaquestão
emsi(FUP,SINDIPETROBAHIA,2021).Comavendadaparticipaçãodapetroleira
na BR, o resto do sistema Petrobras começou a se esfacelar, colocados à venda:
Refinaria Landulpho Alves RLAM, na Bahia; Refinaria Presidente Getúlio Vargas
REPAR, no Paraná; Refinaria Alberto Pasqualini REFAP, no Rio Grande do Sul;
Refinaria Gabriel Passos REGAP, em Minas Gerais e Refinaria Isaac Sabbá
REMAN,noAmazonas. 

Se só interessam as questões trabalhistas, como argumenta a maioriadadiretoria
sindical, as consequências posteriores para os petroleiros terão as mesmas
caraterísticas das reivindicações dos recepcionistas da Fitel Service. O regime de
trabalho muda como o processo de privatização, não existe evidência que sejam
fatores separados ou de resolução independente. Nesse sentido a privatização é
umalinhadecontinuidadenosgovernosdopaís,nenhumdelesconsegueprivatizar
completamente, mas cadaumaprofundounamedidaemqueacorrelaçãodelutas
dos trabalhadores permitiam, essa política teve oscilações, mas em essência
permaneceinalterada. 

NogovernoBolsonaro,ecomatáticade“passaraboiada”,adireçãodaPetrobras
consolidouem2020oprocessomaisintensoerápido,historicamente,devendada
suaparticipaçãoemumconjuntodeconcessõesdecamposedeativosdosistema. 

A terceirizaçãodaforçadetrabalho,queseiniciaformalmentecomum“modelode
negócio”,ondeumaoutraempresaentranumfragmentodoprocessoprodutivosem
que necessariamenteaPetrobrassetransformenumaempresaprivadatotalmente,
é a evidência de umatáticadeprivatizaçãocontinua.Aospoucosesse“modelode
negócio” entra fazendo parte, na prática da atividade–fim, ainda que formalmente
passe a ser uma atividade-meio. O “modelo de negócio" de partilha e concessão
igualouaatividade-fimdaPetrobrascomoutraestrangeira.Emteseforamigualadas
as condições de negócio, só que entre países imperialistas e semicoloniais não
existemcondiçõesmateriaisiguais. 

Os parágrafos anteriores emolduram as condições em que deve entender-se o
processo de intensificação do trabalho, em particular o chamado efetivomínimo,a
quantidade de trabalhadores em função do lucro, do “modelo de negocio”, nas
palavrasdagestãodadiretoriadaempresa.Nãoumsimplesproblematrabalhista. 

Hoje a empresa está centrada em exploração e produção E&P, as comunicações
institucionaisdestacamessacaracterística,istoé,afirmarcomoutraspalavrasqueo
30 


sistema está se desmontando aos poucos. No resumo apresentado para 2020 –
2024 do plano estratégico é eloquente que dos investimentos totais, o 64,3% vai
para E&P, para refino só 6,1%; para o que tem a ver com pesquisa e gestão da
produçãoemgeral,gastocorporativo,despesasadministrativaséde3%(AGÊNCIA
PETROBRAS.,2019). 

Dopontodevistadalegislaçãobrasileira(BRASIL,1972)ostrabalhadoresdeveriam
ter um tipo de regime de trabalho que a indústria petroleira mundial assume por
necessidade de adequação ao trabalho intermitente na produção. A conjuntura de
COVID-19 permitiu que a Medida Provisória 936 de 2020 chegasse a manter a
jornada, reduzindo o salário. A FNP, depois, derruba juridicamente o plano de
resiliênciadaempresa,areduçãodesalárionãoaconteceu. 

De novo o “modelo negócio” valorizou o capital, enquanto desvalorizou o trabalho
assalariado em forma extraordinária. A tendência do“modelodenegócio”énivelar
por baixo os salários de trabalhadores offshore e onshore. Seostrabalhadoresdo
setor offshore, E&P vão ser quantitativamente maiores se comparados
proporcionalmente com os onshore, a empresa tem menos possibilidades de
realocar temporariamente trabalhadores descomissionados ou sobrantes porque o
corporativo é cada vez menor. As demissões em massa dos trabalhadores
terceirizados offshore por causa do preço internacional flutuante do barril de óleo
podemseromesmohorizonteparaosconcursados. 

O efetivo mínimo também é uma discussão que se relaciona estreitamente com
desvios, incidentes e acidentes. Apesar de que os trabalhadores não tenham
conhecimento sistemático sobre acidentalidade ou de gestão dorisco,comotema
empresaesuasequipesdeengenhariadesegurançadotrabalho,ostrabalhadores
de base ouosdirigentessindicaistêmapercepçãoclaraqueorecortedepessoas
nasáreasdetrabalhosignificaaumentodosucateamento,defaltademanutençãoe
deaumentoderiscodeacidentes,aumentodosagravosnasaúdedeles.Defato,o
efetivomínimoestárelacionadocomaumentosabsolutosdeexploração. 

Naconjunturaotempodetrabalhofoiestendido,oefetivomínimosemantém,mas
as tarefas aumentam, em pequenas pendências, por exemplo; atrocadefiltrosde
ar-condicionadopassaparalimpezadelesporqueossuprimentosnãochegampara
trocarpornovos;acorrosãoambientalfaznecessáriapinturanovademanutençãoe
sinalização de áreas específicas, passa para tarefas que priorizam repintar a
sinalizaçãocommaterialquetenhaamão,entantoacontratadadapinturachega. 

Ou para pendências de maior risco para os trabalhadores e para a produção de
poço nas plataformas, por exemplo: é necessário uma equipe de operação
específica para a parada e o retorno programado. Sem essa equipe específica e
especializadaohistóricodagestão,transmissãodaexperiênciaeanecessidadede
manutençãonaparadaounoretornofazqueasinformaçõesfiquemtruncadaseas
equipesdespreparadasparaorisco. 

Acontece de forma similar para os trabalhadores que estando em casa, em tese,
estão poupando o tempo de deslocamento, sofrendo menos desgaste físico e
psíquicopeloclimaemocionalderivadodasituaçãoviolentanaregiãometropolitana.
Terminamtambémcomoostrabalhadoresdosetoroperacional,adensandootempo
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da jornada em quantidade e intensidade d
 e tarefas, isso facilitado pelo
“confinamento” no lar (que também produz um clima emocional, no mínimo
estressante)( LOBÃOA,2020). 


5.4APOLÍTICADEGESTÃODEPESSOAS,OASSÉDIO  

Encontramosmuitoconvenientecitar,aspalavras;gestãodepessoas,escritaspela
empresa Price water house coopersPWC(2008),umamultinacionaldeconsultoria
empresarial para delimitar os impactos que a evolução dos negócios trará para o
público internonacompanhia,ostrabalhadores.Deformaeufemísticaaconsultoria
descreve o Plano 2020 como um desafio. A apresentação realizada em 2008, no
meio da maior crise econômica mundial depois do pós-guerra, com epicentro nos
Estados Unidos de América EUA aponta várias táticas para alcançar seu objetivo
estratégicode2020.Umadastáticasdefinidaséagestãodepessoas,eladefineem
forma precisa como a meritocracia e o sistema de consequências deve estar
relacionado diretamente com remuneração. Dessa forma a consultoria delimita os
impactos para o público interno sem interferir no público externo e o grupo de
interesse,osinvestidoresproprietáriosdaempresa. 

Em outras palavras, as nossas, essaempresadeconsultoriaérelevanteparaeste
trabalho porque coloca por escrito com muita antecedência a forma em que a
empresa deve lidar com a força de trabalho, naperspectivaderealizaçãodolucro
crescente.Aindaquesejaumdosfatoresgeradoresdeestressecrescenteentreos
próprios trabalhadores, exacerbados pelacompetênciaentreosméritosindividuais,
o plano de carreira que cada trabalhador almeja e a expectativa de remuneração
suficienteouadequadaparaeles,suasfamíliaseseuestilodevida. 

Este último alimentado pela ideologia doassensosocialdossetoresdeclasseque
adotama“camisadaempresa”comosloganaparentementenacionalista.Issopode
parecer um processo sadio, tanto quanto aquele patriotismo como aquele de
superaçãoindividualemprocuradaqualidadedoresultadonotrabalho,masosfatos
evidenciamepisódiosdesofrimento,opossívelcomeçodeadoecimentomental,em
somaagravamentodasaúdedotrabalhador. 

Agestãodepessoas,comoafirmaaempresa,fazdascondiçõesdeexploraçãodo
trabalho como determinação da saúde dos trabalhadores um processo mais
complexo para ser percebido e conscientemente entendido pelos próprios
trabalhadores. 

Destacamos a meritocracia, o sistema de consequências relacionadas com a
remuneraçãoporquesãoabasematerialdeummétodoexpositivodosempresários,
da Petrobras e suas subsidiárias. Esse planejamento, seguramente, espera
anteciparaspossibilidadesondeamãodeobratenteresistiràprecarizaçãodabase
material do processo de trabalho. Como a privatização não acontece de golpe, a
percepção dos trabalhadores na base é desigual e não homogênea. O que o
trabalhador observa como mais facilidade é o trato individual, os méritos dele, a
valorizaçãodelepelachefia. 
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Consequentemente,continuaaempresa,os“colaboradores”(leiaforçadetrabalho)
deverão passar por uma “transformação cultural por mérito” (leia reduzir a
quantidade de postos de trabalho e acúmulo de funções) para adequar-se ao
número necessário para a produção (operação) e a gestão da mesma
(administração). A política de gestão de pessoas motiva aos “colaboradores” com
“desafios na transformação digital do emprego” e um estímulo que melhoraria o
ambiente de trabalho com pagamento de “prêmios”queemrealidadeéumrecorte
progressivo da conquista histórica conhecida como Programa de Participação nos
LucroseResultadosPLRporganhodeLei(BRASIL,2000). 

Os “colaboradores”, eufemismo usado nas comunicações padrão daempresa,tem
como finalidade apresentar uma convivência pacíficaentregestores,investidorese
colaboradores, onde atitudes proativas e consenso eliminam ou atenuam ao
tolerável os conflitos. Esse discurso disfarça, exaltando a meritocracia, as brechas
entrenovoseantigos,entretrabalhadorescomfaixasetáriasdiferenciadas,entreos
temaptidãoparaomanuseiodeferramentasinformacionaiseosquedevempassar
porreciclagens,oudevempedirparasair. 

Escondido, no conceito meritocracia, tambémestáaoportunidadedeaumentarem
formaabsolutaourelativaaextraçãodemais-valia,sejaporqueabrepossibilidades
deintensificaçãodotrabalhoouaumentodajornadadetrabalho.Édessaformaem
que gestão de pessoas, meritocracia, consequências e remuneração devem ser
entendidas neste texto, como fazendo parte da determinação socialdosagravosà
saúdedotrabalhador. 

Em Marx, a palavra violência está ligada com aexploraçãocapitalista,éoqueele
denominou como o despotismo do capital, na própria exploração como nas
diferentesformasdeintroduzirmecanismostécnicosetecnológicosnoprocessode
trabalho.NoOCapital(MARX,2017,p.142,livro1,capítulo13),abordaotemado
maquinário na grande indústria. Os empresários da época introduziram, para o
manuseio desse maquinário, diferentes tipos de trabalhadores, a força de trabalho
masculina é alargada até as mulheres adultas em jornadas convencionais e
finalmente as crianças, em jornadas extras, para manter a máquina em
funcionamento. 

No caso da empresa, hoje quer estimular a adaptação do trabalhador para a
transformação digital do emprego. Quem consiga adaptar-se às transformações
ganha um prêmio, quem não perde. A gestão de pessoas não treina, não está
preocupada pelo tempo de transcrição, só reconhece que tem o mérito ou a
capacidadedeter-semantidoouofereceumplanodedemissãovoluntário. 

A gestão de pessoas contemporâneopodesercatalogadacomoodespotismoque
Marxcitounolivro1,docapítulo11quandofazadescriçãodo“próprioprocessode
produção a ser dirigido – que é, por um lado, processo social de trabalho para a
produção de um produto e, por outro, processo de valorização do capital –, ela é
despótica em sua forma. Com odesenvolvimentodacooperaçãoemmaiorescala,
essedespotismodesenvolvesuasformaspróprias.”( MARX,2017,p.505) 
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Odespotismonocasocontemporâneonãoéunicamentepelaincorporaçãomassiva
de crianças e mulheres nas relações de exploração, étambémacombinaçãocom
jornadas extenuantes e/ou introdução de tecnologia informacional que possibilitam
maiores velocidades no processo de produção, de aumento nas metas, etc. As
reivindicações contemporâneas levantam demandas, com aentradaemmassade
contingentes de mulheres, como o pagamento isonômico de salários com os
homens nos mesmospostosdetrabalho.Essareivindicaçãoéconsequência,entre
outras,dessaviolênciaqueMarxjádenunciava. 

Aempresaemseusrelatóriosdesustentabilidadeanualinformamsobreosavanços
da política de promoção para as mulheres no escopo organizacional, informam
sobre os investimentos em projetos de promoção da infância, da educação de
jovens em comunidades empobrecidas. Essa informação, em si mesma, já é um
reconhecimento de que esse problema existe, ainda que essa demanda tenhaum
tratamentopelosgestoresdaempresamaisformaloupublicitário. 

Hoje,odespotismo,sópodeserexplicadocomointrínsecoaosistemasocial,ainda
que as empresas devem realizar ações sustentáveis, produto dos problemas
objetivos, essas ações só mascaram ou amenizam a existência deles. O registro
nos relatórios de sustentabilidade da empresa sobre políticas afirmativas para os
trabalhadores mais explorados como as mulheres, as negras e os LGBT é um
resultado positivo das lutas dos trabalhadores de épocas anteriores. Não é para
acreditar na responsabilidade social ou altruísmo empresarial. Ao contrário, os
empresários sabem queospreçosdeseusinvestimentosnasbolsasdevaloresdo
mundo, oferecem mais atratividade e aumentam a valorização, enquanto têm um
mínimo de políticas de sustentabilidade, um mínimo de conformidade com ações
que melhorem o climaorganizacional.Emqualquercasonãomudamascondições
deexploraçãonadeterminaçãodasaúdedotrabalhador.  

Nos relatórios de sustentabilidade da empresa veio consolidando-se a chamada
Políticaeaçõesdeconformidade,aempresarespondeademandasdarealidade.A
primeiradelas,ascontradiçõesderivadasdacorrupção,éticaversusLavaJato,uma
dicotomia que evidencia umacaracterísticadanaturezadosistemasocialqueteria
de um lado corruptores e de outro corruptos. Por outro lado, essas ações de
conformidade também pretendem apresentar uma suposta transparência nos
negócios e a viabilidade da responsabilidade social. Essa transparência resulta
contraditóriaporqueesbarracomacaraterísticadanaturezadapropriedadeprivada
dos meios de produção, que tem no segredo comercial a chance de realizar mais
lucro. Essa conformidade é umtipodepré-requisitocomamoraldominante,com
adaptações localizadas para que oconjuntosigacomooplanejado(PETROBRAS,
2016,p.27). 

Dispositivos como ouvidoria na empresa tinham, e tem, o objetivo de evacuar
pressões na base dos trabalhadores que veem ameaçadas suas conquistas. Em
2016 e em 2019, esse tipo de mecanismos canalizam formas de resistência dos
trabalhadores, elas foram registradas como queixa ou reclamo. Numa primeira
sistematização como o público interno, 26% dos registros foram para gestão de
pessoas,questõessobremedicinasuplementar(AMS)foramdaordemde45%.Em
2019 caem os registros para 19% em gestão de pessoas e para 36% as
relacionadascommedicinasuplementar.Masem2019aempresatevequedestacar
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registros diretamente como denúncias, habilitar sigilo para os denunciantes e
garantiasparaotratamentodessasinformações.Asdenúncias,semdesenvolverno
relatório, foram apresentadas da seguinteforma:37%paraviolêncianotrabalho,
35% para fraude e corrupção, 16% para segurança meio ambiente e recursos
humanoseAMS,aempresacanalizouosproblemasquejáforaminformadoscomo
preocupaçõesdaPWCem2008,osimpactosnopúblicointerno,queseconstituem,
ébomrepetir,emevidênciasnoagravodasaúdedostrabalhadores. 

“A maior partedasdenúnciasrelacionadasaostemasdefraudeecorrupção
versou sobre favorecimento. Em relação às denúncias sobre violência no
trabalho, a maior parte foi referente à ofensa. Sobre danos ao patrimônio e
extrapatrimoniais,amaiorpartefoireferenteàsegurançapatrimonial;esobre
recursos humanos e Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), a maioria
foireferenteadesviodefunçãoeconcursopúblico. 

No que dizrespeitoàpromoçãodatransparênciaeaoacessoàinformação,
reeditamos o nosso Manual de Transparência. Além disso, conduzimos, ao
longo do ano, atualizações e inclusões no Portal de Transparência,
adequando-o à legislação pertinenteefacilitandoanavegaçãopelocidadão.
Em relação ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, encerramos oano
entre os cinco órgãos ou entidades mais demandadas de todo Poder
Executivo Federal e apresentando alto índice de fornecimento das
informaçõessolicitadas.”(PETROBRAS,2020b,p.66) 

Um dos indicadores apreciados para a remuneração da companhia no cenário do
mercadodeaçõesglobalsãoosacidentesdetrabalho,asfatalidades(segundoeles
o destino). Para muitos empresários o chamado Custo Brasil é um elemento
regressivo nos custos de operação das empresas, entre eles também deveríamos
incluir só valores que devem entrar na folha de pagamento por risco de
acidentalidade,porinsalubridade,porpericulosidade,etcParaaempresasãocustos
deoperação,noperfildemercadoabertodeaçõesindicaconfiabilidade,osnúmeros
devemserpróximosdezero,porexemplo:parasegurançasaúdeemeioambiente,
paraataxadefrequênciadeacidentadoscomafastamento(TFCA)usadoatéhoje,
e para a taxa de acidentes registráveis (TAR);osnúmerosusadosdesde2015até
hoje. 

“uma das métricas de topo de nosso Planejamento Estratégico, a qual
consiste na redução de 36% da Taxa de AcidentadosRegistráveis(TAR).O
número de 2,2 acidentados por milhão de homens-hora em operações em
2015 deverá atingir 1,4, no máximo, em 2018, chegando a um em 2021.”
(PETROBRAS,2016,p.39) 

Este tipo de informações estatísticas são uma ferramenta, um indicador, um meio
para sintetizar um parâmetropadrãodeuma“boaprática”empresarial,devalidade
globalenãoapenasnoâmbitobrasileiro(naNBR14.280defevereirode2001eos
acidentes industriais ampliados). Como pode observarsenaempresaasaúdedos
trabalhadores tem um comportamento inversamente proporcional aos dados do
restodapopulaçãobrasileira.  
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Figura1,Indicadoresdesegurançaesaúdeocupacional,Petrobras. 
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Fonte:RelatóriosdesustentabilidadedaPetrobras,2016a2020 

Entre 2001 e 2016 ocorreram 222 mortes detrabalhadoressegundoGuida(2020),
cabeperguntar,comoéqueéfeitaareduçãodosnúmeros?Eramaisdespóticoem
2001? A gestão de pessoas funciona mesmo? Não! Pois não se trata de maus
tratos, ou formas não educadas de tratamento das chefias com os trabalhadores,
ainda que a percepção majoritáriadostrabalhadorespossaseressa.Emmateriais
informativosdosindicato,nãoéusadaapalavragestãodepessoas,ésublinhadaas
palavras sinônimas de arbitrariedade, conduta daschefiascontraostrabalhadores.
Mas essa arbitrariedade, pode se confundir com características individuais de um
gestorquetemcomopráticasistemáticaumaofensivaparadeixarno“escanteio”,na
“geladeira”, de lado os trabalhadores catalogados pelos gestores como não
proativos, como faltos de habilidade, com motivação deficiente, ou inclusive como
problemáticosporserativistassindicais. 

A questão do despotismo está indissoluvelmente ligada com a exploração do
trabalho. Nãoéumacondutaindividual,umdesviodecaráternemproblemamoral.
É a natureza da sociedade capitalista, uma classe que se apropria do trabalho da
outra classe, o relacionamento, se cabe usar essa palavra, entre trabalhadores,
burgueses e seus capatazes nunca foi e nem vai ser amistosa. Destacar esta
característica não significa ignorar esse despotismo, e menos combatê-lo quando
manifestopelachefia,conhecidonabasedostrabalhadorescomassédio.  

EmVieiraoassédiofoidestrinchadonosváriossentidosnumapesquisabibliográfica
dele. Na revisão apresenta que “o assunto é geralmente descrito como uma
violência de natureza simbólica, repetida de forma sistemática e que atinge
seriamente a saúde mental dos trabalhadores” (2012, p. 65). Continua ele, pode
tambémtersupervalorizaçãoquandoseafirmarque“nãosetratafundamentalmente
de uma reestruturação do mundo do trabalho que transforma as relações de
trabalho” e que como consequência o assédio está enquadrado nessa
reestruturação. A “produção crescente deriquezamaterialagravaoproblema,pois
todaariquezaacumuladasetornaumpressupostodeumnovociclodevalorização,
um ponto de partida que requer mais aumentos de produtividade e assim
indefinidamente.” 

TambémdestacacomootrabalhodeGaulejacquedefineagestão,aadministração
derecursohumanocomoumaideologiaqueconduz,levaaostrabalhadoresa“uma
concepção subjetivista da ação, a ideologia da realização de si mesmo, que
transforma as contradições sociais em problemas relacionais” (2007, p. 189). Na
realidade o trabalhador internaliza essa ideologia e em função do méritoindividual
desconhece que o processo de trabalho do qual participa é uma contradição do
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capitalismo explicada: “entre a imensa riqueza material acumulada e o trabalho
morto que somente pode se reproduzir de forma ampliada sugando mais trabalho
vivo torna a base dos novos ciclos de valorização cada vez mais estreita, o que,
após vários desdobramentos, manifesta-se na pressão exercida sobre os
trabalhadoresparamelhorarcontinuamenteseudesempenho”(VIEIRA;LIMA;LIMA,
2012). 

“Nessa perspectiva, o “assédio moral” parece ganhar vida própria e
colocar-se acima das relações materiais e sociais, sendo percebido como
umapráticaautônoma,independentementedossujeitosedasociabilidadeda
qual emerge. Ele é que passa a ser visto como origem das relações
perversas e doclimanegativoqueocorrenoambientedetrabalho,enãoas
relações características do contexto de trabalho capitalista – com suas
contradições e paradoxos – como favorecedoras do assédio ou mesmo
responsáveisportorná-lonecessário.”(VIEIRA;LIMA;LIMA,2012,p.264)

O sindicato dos petroleiros do Rio vinha apresentando peçasdeteatroepeçasde
vídeodramatizandooassédiomoralnaempresa,umaferramentadidáticaparaabrir
adiscussão.Muitosdostrabalhadoresnãosabiam,eaindanãosabem,quemuitos
dos manuais de gestão de pessoas, de gestãoderiscoinclusive,ostrabalhadores
sãocaracterizadoscomoindivíduos,partedaproduçãodaempresa,umaespéciede
peçasquedevemserelacionardeformacoerentecomosprocessosdeprodução. 

No discurso da empresa, o trabalhador é um colaborador, um cliente interno, por
issooproblemaevidenciado,crescenteabsenteísmoéentendidoegeridodeforma
a minimizar o custo, benefícios e taxas previdenciárias, para a empresa. Como
segundo eles não se trata de um problema de saúde ocupacional, os programas
apontam para resolver as inadequações de comportamento dos colaboradores. É
claroqueaempresanãoreconhecequeagestãodepessoasé,emúltimainstância,
assédiomoral,éestresserelacionadoaotrabalho,sãosituaçõesdeintimidação,de
sofrimento psicofísico, que termina obrigando aos trabalhadores aceitarem
flexibilizaçãonoregimedetrabalhoparaatenuaressesofrimento.  

Em2013ganhadestaqueasaúdemental,osdadosestatísticosdaprópriaempresa
nos relatórios de Programa médico de saúde ocupacional PCMSO apresentados,
por norma, nas reuniões das CIPAs. Os números de absenteísmo não eram
convenientes nem pelos custos, apontados acima, mas também porque afetam a
imagem da empresa no mercado de ações. Nas informações que o setor SMSda
companhia oferece para as CIPAs reconhecerem o problema, apresenta um
programadesaúdeparaacompanhareresolveroucontrolaroproblemaindividual. 

O assédio moral se apresenta como sofrimento experimentado por uma pessoa e
aplicado por uma outra pessoa, em geral alguém acima na hierarquia de quem
experimenta,emgeralachefiaouogestornumsetordelimitadodaempresa.Ainda
queessaaçãosejadessascaraterísticasparticulares,nãoentendemosaquiquese
trate deumproblemadeviolênciaindividualnotrabalho.Operigodoentendimento
da particularidade individual do assédio pelos trabalhadores é que terminariam
enxergandoecompreendendoigualqueagestãodepessoascorporativa.Ofatode
constar na pauta dos relatórios de sustentabilidade, coincidindo até com a
consultoria PWC em 2008, evidencia a intencionalidade de amenizar, conciliar a
37 


exploração dos trabalhadores, é claro que sem assumir que explora aos
“colaboradores”.  

A consultoria apresentada pela PWC, 2008, já prevê para 2020 como ““as
questões {...} “Relações Sindicais e Trabalhistas” e “Sustentabilidade dos
BenefíciosSaúdeePrevidênciaComplementar”emvirtudede: 
 relevânciaparaasmudançasrelacionadasàgestãodepessoase; 
 impacto no valor da Companhia e na percepção dos públicos de
interesse.”( PRICEWATERHOUSECOOPERS,2008,p.6) 

Nos processos de privatização essa primeira questão é muito importante, não
unicamente pelos passivos trabalhistas numa eventual venda; mas também pela
percepção do impacto no valor da bolsa, dos dividendos, da remuneração para
acionistas. 

Entre as sugestões mais importantes da PWC, destacou, a necessidade de
“implantar um programa de remuneração variável forte e por resultados.” Também
“criar políticas claras e sistema de consequências em sua totalidade: custos, RH,
logística etc.” Estamos na frente de uma empresa que se apronta para a venda;
mantémleilõesdecamposdepetróleo.Nestecasoaexigêncianosresultadosnãoé
unicamente para os ativospatrimoniais;tambémaplicaparaos“ativosdopontode
vista do capitalhumano”,comoafirmaaPWC,comoosváriosplanosdedemissão
voluntáriaquefazemqueoserviçodeterceirizaçãosejacadavezmaisabrangente.
É sobre esses serviços terceirizados que o sistema de consequências deve
sincronizar os contratos desses serviços e sua fiscalização, função predominante
hojedaforçadetrabalhodacompanhia. 

OPlanodedemissãocalculadonoRelatóriodesustentabilidadede2019está
““projetando economizar R$ 552 mi até 2025 com Plano de Demissão
VoluntáriaPDVnasubsidiárias{TRANSPETROnestecaso}”“visapromovera
adequaçãodoefetivomarítimoàsaçõesdegestãoativadafrota””(CORRÊA,
2020d) “Em entrevista {...} Castello Branco escancarou seu plano de
demissão em massa, embora insista em dizer que não as pratica. Segundo
ele, além do PDV, que colocariaparafora10milempregados{…}avaliação
de desempenho, que será utilizada como ferramentademissional.”(LOBÃO,
2020) 

Para os que ficam empregados um dos impactos do regresso para o trabalho
presencialéoSmartoffice,anunciadodesde2019comoumadaspossibilidadesde
melhorar a habitabilidade nos prédios administrativos da empresa. A palavra
habitabilidade denota a disposição de serumlugarparapermanecer,seencontrar,
interagiresercriativonotrabalho.Seria? 

Naprática,aempresaprecisadoempilhamentodetrabalhadores,concentradosnos
três prédios do Rio. Concomitante com a política de venda, de privatização, na
prática diminuir o passivo trabalhista é coerente, também precisa deixar de gastar
seu orçamento em grandes andares de escritórios e aproveitar todas as
possibilidadestecnológicasparadiminuircustos(LOBÃO,2020a).Aimplementação
de reformas arquitetônicas, o smart office, é um efeito colateral das mudanças no
regimedetrabalho. 
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“vem tensionando muito as relações de trabalho, num misto de violência e
assédio que,vaiadoecendoeminandoostrabalhadores,suacapacidadede
entrega, os afastamentos por motivo de saúde e, ao finaldetudo,sabemos
que estes tendem a ser duplamente penalizados; É claro que sabemos do
desejodepartedostrabalhadoresemtrabalharemteletrabalhomesmoapós
apandemia.Contudo,háqueseconsiderarcommuitaseriedadeosriscose
armadilhascolocadosporessamodalidade,especialmentenoatualmomento
do país e da empresa, em que seus gestores foram ali colocados para
implodir a Petrobrás e seus trabalhadores por dentro. Ou seja, tenhamos a
certeza de que essas mudanças certamente têm muito mais a ver com
redução decustoseprecarizaçãodoquecommodernizaçãooucriatividade.
Aproveitam-se de um momento de fragilidade dostrabalhadoresedoreceio
do retorno prematuro ao trabalho presencial, ainda num estágio crítico da
pandemia, para lhes perguntar quantos dias fariam teletrabalho”(LOBÃO,
2020f) 

6CONSIDERAÇÕESFINAIS 

Nesta conjuntura, sem negociação ou luta previa, a patronal terminou impondo
mudanças nas condições de trabalho aumentando a exploração de fato. Isso a
empresa chama de aumento de produtividade, diminuição de custo administrativo
corporativo e maiores remunerações para os proprietários, para os investidores. A
empresaterminouimpondodespoticamenteosumiçodorepousologodasjornadas
dobradas ou normais; trabalhadores que estão de folga são convocados para
reuniõesviaTeams,nosupostoqueoaplicativofacilita,enãointerrompeorepouso;
nasplataformasostrabalhadoresdeveriamusarsetediasoumaisdesuafolgapara
fazer a triagem sanitária antes de abordar o turno; a empresa estabelece tempo
regressivo de 10 minutos para a troca de serviço nas áreas operacionais; a
imposição de tabelas de escala de turnos homogêneos para unidades com
processos diferentes de produção (terminais aquaviários, usinas térmicas ou
administrativos),semnenhumaconsultacomabaseousindicato;aempresaalterou
os turnos de plataformas de 14x21 para 21x28 e para 21x35; trabalhadores
operacionais em tarefas de controle ou manutenção predial devem cumprir com
docehorascontínuas,virandoemunidadespontuaisturnodedozehorassemquea
voltaparaacasasejaresolvidapelaempresa.4  

Amparando se na pandemia a empresa não afastou trabalhadores com
comorbidades,nãodiminuiuaexposiçãodelesnemdosdemaisdesessentaanos,
tanto quanto no processo de trabalhocomonotransportepúblico;trocouturnosde
oito para doze horas em centros de controle remoto para a operação sem prévia
consulta com os trabalhadores ou a o sindicato; o teletrabalho significou a
superposição de tempo de folga, com tempo de trabalho; o efetivo mínimo que
manteve a empresa em todas as áreas operacionais contrata com a superlotação
4

HojeojurídicodoSindipetroRJeaFNP,ganharamcontraaempresaotempoderepouso,
umaliminarfavoreceaFederaçãocontraasmudançasdeturnonasplataformas,astabelasde
escaladeturnoshomogêneosforamfreadaspelaaçãodosindicato,otransporteporcontada
empresaparatrabalhadoresexaustosapósjornadatambémfoiganho.  
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em aeronaves e aeroportos para plataformas, devido ao raciocínio de redução de
custos;nenhumaplanificaçãodaempresaimpediuqueostempodeafastamentopor
doença,suspeitaoucomprovadaainfecçãoporcoronavírus,dostrabalhadoresnas
plataformasfossemusufruídasemformacompletanosalojamentosdasmesmas;de
forma geral a empresa não atendeu os chamados dos trabalhadores e osindicato
pararealizartrocasdeturnodointeressedostrabalhadores,foramfeitassolicitações
pontuaisparatrocadeturnoparadozehorasemváriasunidadescomprocessosde
produçãodiferenciados,sempreparadiminuiroriscoeaexposição.5  

Na aplicação do teletrabalho para os trabalhadores da gestão da produção, os
administrativos,aempresatevegrandesreduçõesdecustoemaiorespatamaresde
mais trabalho. Os operacionais, trabalhadores da produção, realizaram mais
funções,maistarefasnosmesmosturnosoudobrarammaisdoquejáfaziamantes.
Issoempregandoosrecursostécnicosetecnológicosmaisadiantadosquetemessa
indústria offshore, os FPSO. Isso mesmoaconteceucomaoperaçãodosterminais
aquaviários e os centros de controle de operação remota (salas de painéis de
monitoramento nos prédios da cidade) da base do sindicato. Na aplicação
compulsória de trocas de turno o objetivo da empresa era diminuir os passivos
trabalhistas,custoscorporativos. 

Naconjunturadapandemia,adiretoriadaempresacombinouaextensãodotempo
de trabalho da jornada e a intensificação do tempo de trabalho para aumentar a
exploração dos trabalhadores. Essa combinação, nos termos marxistas, foi a
responsável pelo aumento do lucro e, consequentemente, pelas quantidades de
mais trabalho noprocessodeprodução.Issoaconteceu,emparticular,nabaciade
campos. Centro da operação das FPSO com maiores capacidades de extração e
produção da empresa no país. O forte investimento de composição orgânica de
capital é um dos equipamentos tecnológicos mais sofisticados em eficiência e em
eficácia na extração e produção, mas acompanhada da esperteza de equipes de
trabalhadoresqueforamobrigadosatrabalharalémdos14x28,juridicamentelegais.
Otrabalhocoletivoampliouaforçamotrizdosprocessossocialmentecombinadose
cientificamenteordenados,contingentesdetrabalhadoresnosterminaisaquaviários
erefinarias,comturnosdetrabalhode12h,mantinhamacirculaçãoedistribuiçãodo
processodeprodução.Simultaneamente,outrocontingentedetrabalhadoresfaziaa
gestão da produção desde seus próprios lares, no teletrabalho. Nos termos
marxistas,amais-valiaabsolutaerelativatinhaseefetivado. 

Ainda que possa ser argumentado que é temporário, que uma vez na “nova
normalidade”, os efeitos dessa conjuntura, justificados pela empresa na legislação
deemergência,quedisponhaeautorizavasituaçõesexcepcionais(comasMedidas
Provisórias) finalizaram. A exploração aconteceu, usando a oportunidade da
conjunturadapandemiafoiredobrada,ocapitalaumentouseulucro,osinvestidores
desta empresa de capital misto se reafirmaram os pilares estratégicos explicados
5

Ébomlembrarqueojurídicodosindicatoganhouaobrigaçãodaempresaparaentregar
informaçãosobreCOVID19nasunidades,issotevedesdobramentosposteriorescomreuniões
semanaisondeosrepresentantesdosindicatoparticiparam.Issonãonecessariamentesignificaquea
empresaestejarespondendocommedidassanitáriascompletas.Porexemplo:superlotaçãoem
aeronaveseaeroportosparaplataformasnãoacabou,asincertezassobreavoltaaotrabalho
presencialnãoestãoresolvidas,adesinformaçãodaempresaparacomostrabalhadoresaindaé
regra.  
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nos relatórios de sustentabilidade. O processo de privatização, que não começou
agora,adiantouváriospassosnestaconjuntura. 

A luta sindical é conhecida como “luta economicista”, porque está centrada no
problema concreto de negociar o salário. De fato, a instituição sindical está
desenhadaparaanegociaçãodentrodoregimecapitalista.Masascontradiçõesdo
próprio regime capitalista, muito mais expostas agora na pandemia, evidenciam o
retrocessomaterial,nãosósalarialmastambémdascondiçõesdetrabalho,dasua
própriacriseagravadapelaprivatizaçãodoquerestadosistemaPetrobras. 

Vamoslembrar,ostermosdoMOI(asaúdenãosedelega),vistososresultadosdas
negociações do ACT e a oportunidade que usou a empresa (e seu EOR) da
pandemia deCOVID-19,asaúdedostrabalhadoresfoi“d
 elegada”paraaempresa.
A maioria da direçãosindicaldeclarouqueanegociaçãodoACTfoiboa,aminoria
pelocontrárioafirmouqueanegociaçãofoiruimeoACTnãofoibom,mastivemos
deaceitaraderrota.EstaúltimaéaposiçãoquepermiteaostermosdoMOImanter
validez,poiséfrancacomostrabalhadores,nãoéderrotistaporqueatarefa,apesar
doretrocesso,seguecolocada.  

Não teve uma “validação consensual” de como seriam tratadas as ações contra a
exposição ao vírus, que publicamente é das mais altas nas empresas brasileiras;
mas no que diz respeito dos organismos, os poucos onde tem participação os
trabalhadoresdebaseouosrepresentantessindicais,asCIPAs,asComissõesSMS
apenas foram informadas dos protocolos sanitários que a diretoria e seu EOR
adotaram.Dopontodevistadosignificadodenocividadenoambientedetrabalho,o
conceito usado também pelo MOI, se mantiveram as condições anteriores, na
pandemia, os agravos à saúde pioraram. No teletrabalhoaresponsabilidadeédos
própriostrabalhadores,acidentedetrabalhodefatodeixoudeexistirnasestatísticas
da empresa. Nem segurança sanitária contra o vírus foi concordante com os
protocolosdasinstituiçõesespecializadas.  

A conjuntura da pandemia escancarou como estão sendo escrachados os
trabalhadores no mundo, mas em particular os trabalhadores da categoria que
nacionalmenteéreconhecidacomoprivilegiada,pelascondiçõestrabalhistasmédias
nopaís. 

Arealidadeconcretaestáagravadaporumacriseeconômicaabertadesde2008no
país. O chamado processo de desindustrializaçãoéagravadopelafragmentaçãoe
privatização do sistema Petrobras. A venda dos ativos e redução de custos
corporativos, significou o escracho contra os trabalhadores em plena pandemia. O
novo coronavírus escancara o sistema social imperante, o inimigo não é o
Sars-coV-2 como os próprios capitalistas gritam. Osgovernantesdosistemasocial
apresentamdeformaescandalosaoucínicaanaturezadesuaprópriaexistência,a
reproduçãodolucrousandoostrabalhadoresatéamorte.( ROBERTS,2021) 

Os capitalistas de plantão, os capitães Bolsonaros no mundo transmitem o
adoecimentodomaterialparticulado,fazendoqueoperigosetransformeemgravee
iminente risco, onde mais de 513.000 pessoas mortas no Brasil são prova disso.
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Caso seguir metaforicamente a norma regulamentadora deveríamos embargar os
capitalistasdeplantão.6 

A exploração da força de trabalho na conjuntura aumentou e teve seu reflexo na
remuneraçãototal,eladefatodiminuiu,osaláriovariável,osadicionaislegaiseaté
osbenefíciosforamrebaixadosemformadiferenciadaparaváriostiposdeofíciose
postosnaempresa. 

Usandoajustificativadapandemia.Osalário-baseteverecortecomnomePlanode
resiliência desde 2019 e como a autorização da MP 936 em 2020, aprofundou o
recorte. Ainda que não tenha sido abordado neste texto, o ACT 2020 - 2022, é
necessário registrar que não houve aumento salarial na pandemia. O desajuste
como o poder de compra congelado faz com que o salário termine diminuindo,
retrocede, porém os preços dos alimentos, dos produtos para subsistência
aumentam.Osvaloresdosbenefícios,oplanodesaúdeemparticular,comoaAMS
ficaramhabilitados,nascláusulas,paraqueaempresaexecuteseupilarestratégico
de“reduçãodecustodecapital”,emresumoregredirAMS,enquantobenefício.Ese
mantêm no ACT vigente as cláusulas do anterior, que autorizam demissões por
“excedente de pessoal”. Os planos de demissão voluntária nãosãodemissõesem
massa, para eles são a “estruturação de uma nova cultura de mobilidade”
incentivada(PETROBRAS,2020b).

Dopontodevistamaterialamudançanoregimedetrabalhonaconjunturateveum
retrocesso maior no salário real, considerando que a produtividade aumentou
(segundo a empresa). A pauta histórica de luta por salário com ganho real e
produtividade (SINDIPETRO RJ, 2016) voltou a ser perdida na imposição do ACT,
masénecessáriorepetirquefoinumasituaçãodevulnerabilidadedostrabalhadores
no meio da pandemia, essa de situação explica, em parte7, esse aumento de
produtividade. Isso só se consegue porque de fato aconteceram mudanças no
regime de trabalho, que acarretou um aumento na exploração e por tanto um
aumentonamais-valiaquetiramdaforçadetrabalho. 

Uma fração de tempo cada vez menor da jornada de trabalho completa pagaria o
salárioqueaempresaentregaemtrocadas40ou36horasdejornada.Umafração
detempocadavezmaior,enestaconjuntura,detempoextra,foiretiradodotempo
individualecoletivodaforçadetrabalho,queemtesejáfariapartedajornadapaga. 

Aextensãodetemponajornadadetrabalhofoiforçadapelascircunstânciasligadas
com a pandemia. Os trabalhadores da produção, operadores, foram declarados
essenciais, igual que outros da indústria da construção civil, dos serviços para a
produção, entre tantos outros. Ainda queostrabalhadoresdaPetrobrasealgumas
terceirizadas tenham transporte próprio para deslocamentos, a exposição, o
distanciamento físiconãoteveefeitospráticosnaquantidadedecasosconfirmados
de COVID-19. Essa situação aplica para os trabalhadores com exposição aovírus
6

Nosrelatóriosdesustentabilidadedaempresa,ébomlembrar,asmortessãofatalidades,
umaespéciededesígniododestino.  
7
Apossibilidadedeexplicaresseaumentodeexploraçãoéquenãotevegrevesanitária
nacionaldacategoria,nemgrevenacionalcontraavendadaRLAMBahia,emgeralasrespostas
foramfragmentadaseapenasparateatralizarlutasquetinhamporobjetivoliberarpressãodabasee
obrigarnegociaçõescomaempresa. 
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nos transportes rodoviários, nos aeroportos; mas também sofreram do
aproveitamentodessamesmasituaçãoostrabalhadoresemteletrabalhoquetinham
sua antiga jornada de tempo cruzada com os afazeres cotidianos, caso foram
mulheres e negras a consequência é de maior agravamento, 70% segundo a
pesquisaparaaFNP. 

Esse aproveitamento de lucro, como foi noticiado pela mídia, estava traduzido em
crescimentodenúmerodebarrisexportados,emaumentodareduçãodecustopara
a empresa, como os em teletrabalho, permite evidenciar a diferençaentreoqueo
trabalhadorrecebecomosalárioporsuacapacidadedefazerumtipodetarefaseo
tempoquefoiobrigadoausar,inclusivesubtraindodotempodele,defolga,doócio.
O desajuste de tempo entre antes, na pandemia e no “novo normal” vai fazer
perceptível a mudança no regime de trabalho. Muitostrabalhadoresjápercebema 
evidência,semnecessariamentesaberquesãoexplorados,apenasécompreendido
comoprecarizaçãodascondiçõesmateriais,oqueécertomasnãoéoconjuntoda
situação. 

Essapercepçãodeveabrirapossibilidadedediscutir,explicarmaisumproblema,o
desajuste entre o que recebem, o salário pelo tempo que trabalham (segundo a
empresa), e o valor em dinheiro que recebem pela venda daforçadetrabalho,da
capacidade de fazer alguma coisa. Como foi que os banqueiros, investidores e
donos daempresaconseguiramomaiorlucrolíquidonesseperíodo?Comofoique
isso aconteceu? Porque os trabalhadores tiveram salários reduzidos e jornadas
estendidasemnomedasituaçãoemergencial? 

Do ponto de vista da determinação social, o processo de produção, que é
responsável pelo agravo na saúde dos trabalhadores, explica como a Carga de
trabalho, segundo Laurell e Noriega (1989), teve comocorrelatoaexposiçãofísica
ao vírus, infectando trabalhadores próprios, terminou produzindo um Desgaste
operário, que agravou a saúde física dos infectados levando alguns a morte, e
psiquicamente agravou a saúde mental deles próprios e suas famílias. Entanto os
trabalhadores ficavam reféns das diretrizes da EOR em termos de protocolos
sanitários, a diretoria da empresa aumentava os ganhos com o mais trabalho. Os
investidoresreceberamboasnotícias,lucrolíquidorecorrentedeUS$633milhões,o
aumento na produção de petróleo e gás foi de 5% acima da meta para 2020
(AGÊNCIAPETROBRAS,2020).  

Aconjunturadapandemiatemsidoumajaneladeoportunidadesaproveitadapelos
proprietáriosdaempresa.Énecessáriolembrarquenãoéumaestatal,édecapital
aberto,ondeogovernoéseumaioracionista,osnomeadospelogovernotrabalham
paraqueosacionistasdosetorfinanceiro,defundosdeinvestimentointernacionais
(PETROBRAS,2019c).  

A mudança no regime de trabalho fica disfarçada para os trabalhadores em
teletrabalho,ainternetnãoéumlocalnoetéreo,longedachefia,semcontrole.Não.
É um âmbito digital corporativo, cada trabalhador deve estar logado no sistema,
esseéumnovocrachá,umaroletadigital.Acontinuidadedotempodetrabalhoedo
ócio de cada trabalhador perdem a compartimentação. A comunidade digital de
colaboradoresfacilitarámaisaindaoindividualismo,ailusãodameritocracia.Porém,
na volta para o regime de trabalho híbrido (presencial / teletrabalho) a força de
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trabalho pode encontrar prédios revitalizados e com habitabilidade entre 5.800 a
11.500postos,ocupaçãointensivadecadametroquadrado,garantemosarquitetos
daempresa(AGÊNCIAPETROBRAS,2021b).

Na pesquisa realizada para a FNP, muitostrabalhadoresenxergaramaparênciado
teletrabalho como algumas bondades (DANTAS; PEREIRA; FARIAS, 2020) com a
flexibilização de horários, só pretexto de ficar por perto dos familiares, de diminuir
drasticamenteosdeslocamentos.Acreditaquetemcertaliberdadeparaaexecução
das atividades e tarefas, uma pseudo autonomia no manejo do tempo, não tem o
gestor assediador no cangote, tem um ambiente de trabalho personalizado e
amigável, o controle da qualidade do ar interno é toda dele, a exposição a riscos
biológicos e físicos que tinha no prédio de escritório agora é controlada por ele
mesmo, até chega a acreditar que pode ser um empreendedor, ser seu próprio
chefe. 

Do ponto de vista material devemos lembrar que ainda sendo trabalhadores, nem
todos têm as mesmas características sociais, diferenças materiais evidentes, além
da hierarquização entre os nível superior e nível médio, os operadores e
administrativos;porexemplosó25,9%daspessoasqueresponderamapesquisada
FNPtrabalhamnumlugarespecíficodecasa,umescritórioparticulardedicadopara
essafunção,orestotemdefazerseutrabalhonasala,noquarto,nacozinha,etc.E
o cruzamento como o trabalho doméstico não existe para 30% dessas pessoas,o
restante, 70%, está tudo junto e misturado. Pode ser que exista certamente
condições ambientais controladas, qualidade do ar interno, como de riscos, mas
seria possível interpretar que o percentual seria só entre 25 e 30% desses
trabalhadores. 

Do ponto de vista da Laurell e Noriega (1989), adotado aqui, esse 70% dos
trabalhadoresteriam,nestaconjuntura,grandesoscilaçõesdevidoaquesuaCarga
de trabalho, o metabolismo do trabalhador, no “novo” contexto do teletrabalho se
evidencia em alterações físicas e psíquicas que seu corpoantesnãoapresentava.
Comoéóbviocadacasa,apartamentooukitineteapresentavariadaspossibilidades
de adaptabilidade ergonômica do modo operatório. O trabalho prescrito abre uma
brechaaindamaiorcomotrabalhorealdoquenomodopresencial.Aquantidadede
tarefas e operações para produzir se combinamcomascondiçõesdemanutenção
dasubsistênciadecadagrupofamiliar.Aprópriaconjuntura,oestressedocontágio,
quase fora do controle, o aumento de contagiados ou pessoas falecidas pelo
COVID-19naempresa,somadoàspráticasdegestãodepessoaspodemterefeitos
psíquicos negativos ou contraditórios com a ideia da segurança no lar. Pelas
circunstâncias físicas específicas da maioria deles, o desgaste operário, afetação
osteomuscular (primeiras queixas no teletrabalho), terminam contribuindo com os
agravos na saúde preexistente, com os “novos” distúrbios derivados do processo
bruscodeadaptação. 

Esse conceitodedesgasteestáreferidoaoprocessodeexploraçãodotrabalhador,
entendido como a perda da capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica”
(LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 110). Esse processo metabólico significa maiores
consumos de energia, os corpos dos trabalhadores reagem aumentando ou
perdendo peso, aumentando a ansiedade, aumentando o cansaço. Essa perda de
capacidade é fundamental, porque o trabalhadorvendesuacapacidadederealizar
44 


uma tarefa, vendesuaforçadetrabalho.Naprópriajornada,sejaelapresencialou
em teletrabalho, na conjuntura teve uma perda da capacidade efetiva corporal e
psíquica derivada da própria exposição ao vírus e seus altos níveis de contágio
comprovado (CESTEHFIOCRUZ,2020)comodoprocessoprodutivoemsimesmo
epelascondiçõesemquefoirealizado. 

Contraditoriamente,numlocalquedeveriapassartranquilidade,suaprópriacasase
transforma num agravo destrutivo que pode ou não se manifestar como patologia.
Pela impossibilidade das ações de inspeção das CIPAs no local de trabalho, que
deveria ter, não podemos afirmar que os limites da fadiga do trabalhador estejam
embaixodasmetas,dosprojetosexigidospelaempresa,porsuavezapatronalnão
temdeondeafirmarqueotrabalhadorestejasemsinaisdefadiga(LOBÃO,2020l). 

Pelo caminho dos agravos à saúde dos trabalhadores, podemos acompanhar o
raciocínio de Berlinguer (1988), ele caracterizou os processos patológicos
inter-relacionados com as forças produtivas, isto ligado comasgrandesmudanças
nos processos de trabalho. Neste caso, a virada de grandes contingentes de
trabalhadores para o teletrabalho ou a redução do efetivo mínimo nas áreas
operacionais foram comparados paralelamente ao desenvolvimento da sociedade
capitalista com força destrutiva para a saúde dos trabalhadores. É a política da
““necrogestão”doCastello-BranconaPetrobras”(LOBÃO,2020g). 

Para os trabalhadores, ligados diretamente com a produção, o desgaste é muito
mais fácil de se ver. Esse tipo de trabalhadores não podem ser enganados pelos
disfarces das bondades nas mudanças de regime de trabalho. Ao contrário,
nomeados como essenciais, foram expostos propositalmente na conjuntura da
pandemia e ameaçados pela diminuição na composição da remuneração de parte
do salário variável ou dos adicionais legais, pelo descomissionamento de
plataformas ou pelos planos de demissão voluntária. Centenares de trabalhadores
terceirizados foram demitidos nessa conjuntura, os trabalhadores concursados
podem enxergar facilmente o despotismo capitalistadagestãocorporativa,quando
olhamparaoespelhoencontramosterceirizadosesuaprópriaperdadacapacidade
produtiva, física e psíquica. O sistema social rebaixa salários usando os
desempregadosparaalinharporbaixoaostrabalhadoresqueficamnafábrica. 

No processo de produção,ostrabalhadoresoffshore,temcomocontextoparticular,
em tese as cargas de trabalho (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 110)quedeveriam
ser menores, pela exposição física, biológica, mecânica que novas tecnologias de
produção introduzidas evitariam. Mas acidentes com extremidades superiores são
predominantes, as anomalias são frequentes, porém não afetam o índice TAR
(AGÊNCIA PETROBRAS, 2020); do outro lado a maioria dos acidentes são com
trabalhadores das empresas terceirizadas. No campo Búzios, aextraçãodeóleoé
realizada com os patamares mais altos de tecnologia no país e reconhecidos
internacionalmente. As plataformas hoje encurtam o tempo de produção (MARX,
2014b, p. 368, livro 2, capítulo 13.), o alto índice de extração de barris por dia
combina por um lado, o trabalho necessário coletivo e a valorização de um
contingente de trabalhadores(POB)quenapráticanãotevediminuiçãodefunções
na pandemia, com a “tecnologia de ponta” nas FPSO ostrabalhadoresviramsuas
tarefasdobrar. 
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AscategoriasCargasdetrabalhoeDesgastedotrabalhadordãocontadosagravos
na saúde dos trabalhadores vistos no contínuo do processo de produção, como
totalidadeconcreta.Poroposiçãoagestãodepessoasdaempresaaplicamagestão
de risco da medicina eengenhariadesegurançadotrabalhodominante,entendida
ela como probabilidade estatística, como vetor isolado, como compreensão
individual e/ou comportamental, de que cada caso é um caso e não tem nexo
ocupacional. Em última instância, afirmam que o ato inseguro do trabalhador é a
causa imediataebásicadoacidentenamaioriadeles,quandonãoéotrabalhador,
as causas ficam diluídas na gestão corporativa, uma abstração para que as
responsabilidadesnãosejampersonalizadasemgestoresounaPetrobras. 

OModeloOperárioItalianoMOIfoiumexemploimportanteparasuaépoca,apráxis
dos próprios trabalhadores no conhecimento dos processos de produção, suas
tarefasefunções,seumodooperatório,serviaparaentenderosprópriosagravosa
suasaúde.Issoporqueamobilização,asgrevesparaaépocaforamsolofértilpara
a construção de grupos de base que perpassavam as direções estalinistas,
burguesas populistas ou burocráticas “pelegas” nos sindicatos para transformar as
condiçõesambientaisemseuslocaisdetrabalho. 

A necessidade de construir trabalho permanente pela base foi catalogada no
Sindipetro RJ, como Organização por Local de Trabalho (OLTs)(SINDIPETRORJ,
2015), uma tarefa pendente para o movimento trabalhador brasileiro. Mas na
conjuntura da pandemia se constituiu como parede de contenção, pois antes dela
um processo de discussão sobre acordo coletivo de trabalho de 2019 produziram
assembleias que chegaram a reunir milhares de trabalhadores, um feito histórico
destacadoentreostrabalhadoresadministrativos.Esseprocessodeaprendizado,a
luta, foi motivado pela aplicação dos pilares estratégicos que os relatórios de
sustentabilidade explicam, na realidade, o aprofundamento na privatização da
empresa. 

Na pós-pandemia as condições de trabalho, a exploração dostrabalhadores,pode
ou não reanimar a dinâmica de milhares de trabalhadores. Nós vamos encontrar
aumento da acidentalidade, o agravamento da saúde, o desgaste acumulado na
pandemia tanto quanto físico como psíquico. Contraditoriamente, a conjuntura da
pandemia, manteve e aprofundou alguns elementos que acreditamos que formam
parte da experiência histórica do MOI, as chamadas Comunidades ampliadas de
pesquisa. Os contatos com pesquisadores sociais, epidemiologistas e uma ampla
gamadeprofissionaisenvolvidosnatemáticadasaúdedotrabalhadorforamofator
quecolocouemmovimentomuitosevariadosdebates,conferênciaseaulasvirtuais
com setores da vanguarda das lideranças sindicais e detrabalhadoresdebasena
procura de informação. O CESTEH – FIOCRUZ de fato já envolve contato não
unicamentecomSindipetroRJ,tambémcomoutrossindicatosdacategoria. 

As limitações específicas das organizações sindicais, como instituições do Estado
capitalista, fazem que, neste caso, só representem os trabalhadores de uma
empresa.Mas,narealidade,aatividadedaindústriadepetróleoegásenvolveuma
série de trabalhadores que deveriam estar numa rede de sindicatos da rama
industrialecentralizadosnumafederação.MasascaracterísticasdoEstadoburguês
brasileiro cria, artificialmente, delimitação de categorias numa mesma classe. Na
conjuntura da pandemia, os trabalhadores dessa indústria foram declarados
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essenciais, isto é, deveriam trabalharnormalmente.Aindaqueessenciais,milhares
de trabalhadores ficaram sem emprego, petroleiros de empresas terceirizadas de
serviços para a produção, as causas são desde o descomissionamento ou
hibernaçãodeplataformas,atéoteletrabalho.Asconsequênciasdaterceirizaçãona
categoria,nocurtooumédioprazo,serãodecolocartrabalhadorcontratrabalhador
noscasosdegrevedaproduçãooudaprópriagestãodaprodução. 

Alegalidadeounãodeumprocessodenegociaçãoentretrabalhadoreseadireção
daempresaescondedeles,propositalmente,aambiguidadedalegislaçãodoEstado
burguês brasileiro. A reforma trabalhista de2017jáeracitadacomfrequênciapela
diretoria da empresa para negociar individualmente, ou para ameaçar aidaparaa
CLT e conseguir impor as condições da proposta deles no ACT. Por exemplo, um
dispositivo dessa reforma, artigo 611-A, em que se diz que o sindicato deve
“participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que
tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos”, pode ser
potencialmentedescumprido.Otrabalhadoracreditaquealeigaranteaconquista.O
sindicato, a ferramenta deles, entra na ambiguidade da judicialização contra o
descumprimento dos direitos. Quando, na realidade, as conquistas dos
trabalhadoresnãosãoeternas,porqueoEstadonãoémaisdoqueocomitêgestor
da burguesia, representando, simultaneamente, o grupo acionário controlador eos
maioritários nacionais ou estrangeiros. Essa fé na Res publica pode fortalecer o
lobby parlamentar, mas enfraquece os métodos de luta direta da classesocialdos
trabalhadores.  

Isso em si mesmo é muito significativo para contrapor ao lobby parlamentar como
métodoprivilegiadodamaioriadasdireçõessindicaisdaindústriapetroleira.Issose
lembramos e comparamos, que não foi só no período da constituinte, mas que é
hojeumamarcadocomportamentoburocráticodamaioriasindicalquesecundariza
a luta pelas condições concretas de trabalho. O ardil dessa direção sindical
majoritária, a FUP, não é original, o estalinismo italiano, chegou a administrar os
negócioscapitalistasparaaburguesiaitaliana,era“aviaitalianaparaosocialismo”
quejátinhasidoanunciadocomo“compromissohistórico”comadiretaem1956.O
outono quente, em 1969, na Itália, deram o recado ao romper com as direções
majoritárias,queconciliavampacificamentecomosexploradores. 
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Anexo1 
ReproduçãodoAnexoXIJornadadetrabalhodoACT2020-2022 

A figura a seguir descreve a jornada de trabalho segundo o pactuado no ACT
vigente,vistaailustraçãovamosexplicarasmudançasnascondiçõesdoregimede
trabalho. 


RegimedeTrabalho 

Jornada
Diária 

CargadeTrabalho Totalde
Semanal 
Horas
Mensais 

Relação
Trabalhox
Folga 

Administrativo 

8h 

40h 

200h 

5x2 

Administrativo-CategoriaDiferenciada 6h 
(AssistenteSocial) 

30h 

150h 

5x2 

Administrativo-CategoriaDiferenciada 6h 
(Médico,Dentista) 

36h 

180h 

6x1 

EspecialdeCampo 

12h 

33h36min(média)  168h 

1x1,5 

EspecialdeApoioAéreo 

12h 

33h36min(média)  168h 

1x1,5 

Sobreaviso 

12h 

33h36min(média)  168h 

1x1,5 

6h 

33h36min(média)  168h 

4x1 

8h 

33h36min(média)  168h 

3x2 

12h 

33h36min(média)  168h 

1x1,5 

TurnoIninterruptodeRevezamento
(TIR) 
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