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SINDICATO UNIFICADO  DOS PETROLEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO
|AGOSTO 2021 |   // NÚMERO 1121//

Em artigo, o doutorando em Geografi a 
pela Unicamp, Carlos Salazar, mostra a 
inconsistência do discurso das terceirizações 
e aponta quem paga a conta: 81% das 
mortes na Petrobrás desde 1995 foram de 
terceirizados PÁGINA 2

Depois do anúncio da licitação aberta pela 
Petrobrás para terceirizar postos de trabalho 
do setor de água e detritos, trabalhadores 
das quatro refi narias de São Paulo decidem 
unifi car as mobilizações PÁGINA 6

Apesar de ser uma realidade na Petrobrás desde a década de 1980,   
a terceirização atinge seu ponto mais alto ao se voltar à atividade-fi m 
PÁGINAS 4 E 5

A historiadora e advogada da Federação 
Nacional dos Petroleiros (FNP), Raquel 
Sousa, responde às principais dúvidas sobre 
a Proposta de Emenda Constitucional 32, 
mais conhecida como a PEC da Reforma 
Administrativa PÁGINA 8

TERCEIRIZAÇÃO: A OFENSIVA 
RUMO À PRIVATIZAÇÃO



Terceirização é um daqueles temas em que 
os representantes da empresa e do mercado 
afi rmam: “é mais um ganha-ganha”. E, quando 
eles vêm com o ganha-ganha deles,   estamos 
acostumados a receber o perde-perde .

Terceirizar atividade estatal é sempre uma 
forma de privatização do dinheiro público, uma 
transferência de receita para uma empresa – 
geralmente para uma empreiteira. Sem pensar 
em corrupção, é difícil resolver essa equação: 
como, colocando um patrão entre a Petrobrás 
e o serviço prestado, pode haver barateamento 
do custo e melhoria do serviço prestado?

O fi lósofo camaronês Achille Mbembe demons-
tra como no neoliberalismo vivemos a necropolí-
tica. A terceirização tem cumprido esse papel na 
Petrobrás: os terceirizados não têm os mesmos 
planos previdenciário e de saúde, por vezes não 
almoçam no restaurante da empresa, não têm 
estabilidade alguma e, por isso, muitas vezes 
não exercem seu direito de recusa a serviços 
que ponham em risco sua vida.

A série histórica do número de mortes por 
acidente de trabalho (de 1995 a 2019) nos revela 
que essa necropolítica, no caso da Petrobrás, 

é literal. No período, 81% dos óbitos foram de 
terceiros.

A terceirização cumpre, ainda, o papel de 
destruir a capacidade de organização  por parte 
dos trabalhadores, pois cada contrato de ter-
ceirizada condiciona a fi liação sindical de seus 
trabalhadores conforme o CNPJ da empresa. Isso 
promove uma pulverização da representação no 
local de trabalho, inúmeros sindicatos represen-
tam os trabalhadores e nenhum deles consegue 
ter representatividade ali onde a vida acontece.

Além disso, a recente reforma trabalhista 
liberou a terceirização da atividade-fi m, o que 
signifi ca dizer que, se terceirizarem a operação, 
os sindicatos dos petroleiros podem deixar de 
existir antes mesmo da privatização da própria 
Petrobrás.

Aqui fi ca um dilema para as categorias or-
ganizadas do país: ou os sindicatos se reor-
ganizam politicamente, trazendo a força de 
toda a coletividade dos trabalhadores, ou serão 
engolidos pela história, por esse movimento da 
necropolítica.

O movimento sindical conhece o caminho: 
juntos somos fortes!

TOTAL DE 385 MORTES, SENDO 312 TERCEIRIZADOS (81%) E 73 PRÓPRIOS (19%)
MÉDIA DE 15 MORTES POR ANO

Número de mortes no Sistema Petrobrás | próprios e terceirizados - 1995 a 2019

Fonte: Informações coletadas pela Comunicação da FUP, elaboração DIEESE/FUP

EMPRESAS CONTRATADAS SISTEMA PETROBRÁS

O SISTEMA PETROBRÁS APRESENTA UMA MÉDIA DE 15 MORTES POR ANO. GRANDE MAIORIA DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
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Venda de refinarias, plataformas, 
poços de petróleo e diversos outros 
ativos da empresa. Terceirização de 
atividades-fim, redução de salários 
e cláusulas sociais do acordo de 
trabalho. Esse é o cenário em que 
vivem os trabalhadores da Petrobrás, 
especialmente nos últimos cinco anos. 

É bem verdade que alguns desses 
processos, como a terceirização, não 
começaram neste governo, mas eles 
têm sofrido um aprofundamento em 
áreas que antes se imaginavam difíceis 
de serem atingidas, como as do turno 
de revezamento das refinarias.

Não podemos reduzir a terceirização 
na Petrobrás apenas ao aspecto 
econômico, já que ela possui 
principalmente um caráter tático: visa 
enfraquecer setores mais organizados 
no movimento sindical, que têm 
impacto mais imediato na produção em 
caso de mobilização. 

Com o propósito de problematizar 
essas questões, esta edição especial 
do Jornal Petroleiros é uma produção 
conjunta dos Sindipetros Litoral 
Paulista, São José dos Campos e Região 
e Unificado SP, que se unem com o 
objetivo de mobilizar a categoria contra 
o avanço da terceirização.

Aumentar a luta dentro e fora dos 
muros da empresa é determinante para 
a resistência dos trabalhadores.

EDITORIAL

TERCEIRIZAÇÃO É PRIVATIZAÇÃO
Levantamento mostra que 81% das mortes na Petrobrás entre 1995 e 2019 
foram de terceirizados, o que mostra quem ganha e quem perde nesse processo

A UNIÃO 
SEMPRE FAZ 
A FORÇA

Por Carlos Salazar*

►  // CHARGE

*Carlos Salazar é doutorando em Geografi a na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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Enquanto reduz o quadro de funcionários, a 
Petrobrás avança com a terceirização em postos 
estratégicos da estatal, que infl uenciam a ati-
vidade-fi m da empresa. O processo é criticado 
por trabalhadores, sindicalistas e pesquisadores 
que atuam no setor.

“Estamos, neste momento, em posição de 
enfrentamento dentro das refi narias, por exem-
plo, que é uma área central do funcionamento 
da empresa. Quando a terceirização acontece, 
os riscos são enormes. Nessa substituição, você 
perde a qualidade, perde a memória técnica e 
corre riscos ambientais, além de riscos de aci-
dente de trabalho”, explica João Antônio Moraes, 
ex-presidente da Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) e dirigente do Sindicato Unifi cado dos Pe-
troleiros do Estado de São Paulo (Sindipetro-SP).

Os números corroboram a preocupação de 
Moraes. A Petrobrás fechou o ano de 2020 com 
uma redução de 14% em seu quadro de funcio-
nários em relação ao ano anterior. São, agora, 
49 mil servidores. 

Na outra ponta, a Petrobrás encerrou 2020 
com cerca de 92 mil terceirizados, quase o dobro 
do número de servidores. Essa proporção, no 
entanto, já foi bem maior, como explica Clo-

viomar Cararine, economista do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese). “Em 2000, tínhamos cerca 
de 50 mil terceirizados na Petrobrás. A partir 
de 2004 e 2005, esse número sobe três vezes 
e chegamos em 150 mil. Em 2013, no ápice, 
eram 360 mil terceirizados”, explica Cararine. 

De acordo com o economista, esse cresci-
mento é explicado pelo investimento feito em 
governos petistas na estrutura e logística da 
empresa. “Eram muitas obras de expansão, que 
faziam esse número subir cada vez mais. Por 
exemplo, se vai fazer uma reforma na refi naria, 
você contrata uma empresa e, junto, vem mais 
terceirizados. Isso gera esse boom de terceiri-
zados”, aponta o economista.

A justifi cativa para a redução no número de 
terceirizados de 360 mil, em 2013, para 92 mil, 
em 2020, está na capacidade de investimento da 
Petrobrás. O plano de investimentos da estatal 
para o quadriênio 2015-2019 foi de US$ 98,4 
bilhões. Para o período seguinte, 2017-2021, foi 
de US$ 74,1 bilhões, uma queda de 25%. 

Histórico
Os processos de terceirização de postos de 

trabalho na Petrobrás é um fenômeno que data 

do século passado. “Desde os anos 1980, você 
tem a presença de terceirização. Mesmo na 
época do monopólio, a Petrobrás já contratava 
empresas para fazer serviços terceirizados. O 
setor de hotelaria, limpeza e alimentação sempre 
foi terceirizado”, explica Cararine.

No entanto, a expansão dos postos terceiriza-
dos para atividades estratégicas da Petrobrás é 
uma novidade recente. “A partir dos anos 2000, 
começa a entrar terceirizado em áreas de ma-
nutenção, que eram de exclusividade do efetivo 
próprio. Não era ainda a atividade-fi m, eles não 
estão tirando petróleo, mas da manutenção 
das máquinas que tiram petróleo. A partir do 
golpe de 2016, você passa a ter a substituição 
de servidores por terceirizados em atividades 
próprias da Petrobrás”, lamenta Cararine.

Para Moraes, há riscos nesse avanço de ter-
ceirizados em postos estratégicos da estatal. 
“A nossa mão de obra é muito especializada, é 
preciso muito acúmulo técnico para se desem-
penhar funções no mundo do petróleo. Olha, 
esses cargos exigem conhecimento de física, 
química, memória técnica e todo esse acúmulo 
se perde, quando chega um terceirizado.”

TERCEIRIZAÇÃO EM POSTOS ESTRATÉGICOS 
NA PETROBRÁS PREOCUPA: “OS RISCOS SÃO 
ENORMES”
Apesar de terceirizações ocorrerem na estatal desde a década de 1980, a entrada de empresas 
privadas em atividades-fi m começou a partir de 2016 e tem aumentado a cada ano

RISCOS À SEGURANÇA

A Petrobrás fechou o ano de 2020 com 49 mil trabalhadores próprios e 92 mil terceirizados
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Por Igor Carvalho
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Fim dos restaurantes mantidos por 
trabalhadores próprios.

1985
Com a ascensão de Lula à 
presidência, houve uma retomada 
dos concursos e, consequentemente, 
o número de trabalhadores próprios 
volta a subir.

2003

Fim dos restaurantes mantidos por 
trabalhadores próprios.

1990
Petrobrás descobre o pré-sal, com 
reservas estimadas em 200 bilhões 
de barris de petróleo.

2006

Com o início do governo de 
Fernando Henrique Cardoso, o 
processo de terceirização ganha 
força em todas as empresas 
estatais. Na Petrobrás, 
intensifica-se a terceirização do 
setor de manutenção.

1995

TERCEIRIZAÇÃO:
PROCESSO CONTÍNUO,
RITMOS VARIADOS
Ainda no período em que vigorava o monopólio estatal sobre as atividades petrolíferas, começaram a ser 
executadas as primeiras terceirizações no Sistema Petrobrás. Devido à falta de levantamentos e pesquisas sobre 
o tema, a reportagem recorreu à memória oral de dezenas de trabalhadores para montar um mosaico histórico 
sobre o processo de terceirização na empresa, especialmente nas quatro refinarias de São Paulo: Refinaria de 
Capuava (Recap), Refinaria de Paulínia (Replan), Refinaria Henrique Lage (Revap) e Refinaria Presidente 
Bernardes (RPBC). Algumas das datas são aproximações feitas a partir dos relatos coletados.

ELABORAÇÃO: Guilherme Weimann  | ARTE: Rangel Egídio @criouladesign
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O setor de manutenção passa a ter 
a execução totalmente terceirizada. 
Os trabalhadores próprios da 
unidade foram limitados às 
atividades de fiscalização, 
planejamento e compras.

2012

O número de trabalhadores 
terceirizados atinge 360 mil, o maior 
da história da Petrobrás, alavancado 
pelas obras de expansão das 
refinarias e construções do pré-sal.

2013

Com o golpe sofrido pela 
presidenta Dilma Rousseff, o 
governo Temer retoma os projetos 
de privatização e terceirização, 
além de cortar investimentos.

2016
Refinaria de Capuava (Recap) 

Mauá 337

TRABALHADORES
PRÓPRIOS

530

TRABALHADORES
TERCEIRIZADOS

 A reforma trabalhista é aprovada, 
liberando a terceirização da 
atividade-fim.

2018

Terceirização se intensifica nos 
Laboratórios.

2020

Petrobrás anuncia a terceirização de 
109 postos de trabalho do setor de 
tratamento de água e detritos de 
diversas refinarias do país.

2021

Refinaria de Paulínia (Replan)

Paulínia 769

TRABALHADORES
PRÓPRIOS

3.008

TRABALHADORES
TERCEIRIZADOS

Refinaria Henrique Lage (Revap)

São José dos Campos 950

TRABALHADORES
PRÓPRIOS

1.112

TRABALHADORES
TERCEIRIZADOS

Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)

Cubatão 734

TRABALHADORES
PRÓPRIOS

1.300

TRABALHADORES
TERCEIRIZADOS

Jornal Sindipetro | edição especial 5 



Após o processo de licitação apresentado 
no último mês pela Petrobrás, que terceiriza 
inicialmente 109 vagas em Estações de Trata-
mento de Água e de Despejos Industriais em 
diversas refi narias pelo Brasil, sindicatos fi liados 
à Federação Única dos Petroleiros (FUP) e da 
Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) se 
uniram em uma mobilização conjunta. 

Em São Paulo, seriam 14 postos de trabalho 
terceirizados na Refi naria Presidente Bernardes 
(RPBC), em Cubatão, e na Refi naria de Paulí-
nia (Replan), em Paulínia - onde supervisores 
afi rmaram, sem confi rmação, que a licitação 
havia caído. 

Por isso, os sindicatos dos petroleiros Unifi -
cado de São Paulo (Sindipetro-SP), de São José 
dos Campos e Região (Sindipetro-SJC) e do Li-
toral Paulista (Sindipetro LP) decidiram promo-
ver assembleias em suas bases para discutir 
mobilizações e ações conjuntas pelo fi m das 
terceirizações.

“Esses atos são fundamentais para unifi -
carmos a luta da categoria petroleira contra a 
precarização dos postos de trabalho e a retirada 
de direitos dos trabalhadores”, afi rma Rafael 

Prado, diretor do Sindipetro-SJC.
Apesar de não terem entrado na licitação, a 

Refi naria Henrique Lage (Revap), em São José 
dos Campos, registra denúncias de terceirizações 
irregulares e a Refi naria de Capuava (Recap), 
em Mauá, já opera com 36% dos trabalhadores 
terceirizados. 

“Com as mobilizações, pretendemos mos-
trar o que a Petrobrás quer com esse modelo 
de terceirização, que é reduzir custos, salários 
com uma mão de obra mais barata e direitos 
conquistados ao longo da história da categoria 
petroleira”, explica o dirigente e petroleiro do 
Sindipetro-SP, Juliano Deptula.

Terceirização contínua
Terceirização de postos de trabalho em unida-

des da Petrobrás não é novidade, relatos apon-
tam que o processo já acontecia na segunda 
metade dos anos 70, com a contratação de 
funcionários para cozinha, limpeza e segurança 
das refi narias.

No último ano, as recentes licitações coloca-
ram em risco também setores nunca terceiriza-
dos, como as unidades de saúde, laboratório e 
operação na RPBC. “Esse processo já aconteceu 
antes, a empresa terceirizou unidades auxiliares 
e, posteriormente, todas as outras, obrigando os 
trabalhadores a serem realocados para outras 
cidades e estados”, declara o dirigente do Sin-
dipetro-LP e secretário-geral da FNP, Adaedson 
Costa.

Para ele, a luta conjunta dos petroleiros, inde-
pendente da frente sindical, é muito importante 
para o enfrentamento do processo privatista pelo 
qual passa a estatal. “Queremos uma Petrobrás 
para os brasileiros, que atenda tanto aos anseios 
da população por preços de combustíveis justos, 
como também que tenha segurança jurídica para 
os empregados e segurança ambiental”, fi naliza.

UNIDADE

SINDICATOS SE UNEM NA LUTA CONTRA 
TERCEIRIZAÇÃO NO SISTEMA PETROBRÁS

Assembleias acontecem a partir de agosto para discutir, conjuntamente, ações adequadas contra as terceirizações na Petrobrás

Por Andreza de Oliveira

A iniciativa conjunta ocorre após anúncio de licitação que terceirizaria serviços nos setores de 
água e detritos de seis refi narias da estatal

Rafael Prado, do Sindipetro-SJC e RegiãoJuliano Deptula, do Sindipetro Unifi cado-SPAdaedson Costa, do Sindipetro-LP

Foto: Gibran Mendes/CUTPR

“PARA NÓS, ESTÁ MUITO CLARO QUE ISSO 
FAZ PARTE DO PROCESSO PRIVATISTA 
DA PETROBRÁS, PRIMEIRO TERCEIRIZAR 
ALGUNS SETORES E DEPOIS OS 
TRABALHADORES PRÓPRIOS PRECISAM 
TREINAR ESSA MÃO DE OBRA PARA 
ASSUMIREM POSTERIORMENTE”

Adaedson Costa, dirigente do Sindipetro-LP e secretário-geral da FNP

Jornal Sindipetro | edição especial6 



ENTREVISTA

PARA PESQUISADORA, TERCEIRIZAÇÃO 
REDUZ DIREITOS E FRAGILIZA AÇÃO SINDICAL

Fragilizando a ação sindical e negociação coletiva, a terceirização de postos de trabalho foi ilegítima até meados dos anos 90 e ganhou força, recentemente, com a lei 13.429/2017

Por Larissa Zeferino
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A TERCEIRIZAÇÃO DE 
TRABALHADORES ESSENCIAIS 
ENFRAQUECE O PODER 
DE MOBILIZAÇÃO DA 
CATEGORIA PETROLEIRA?

Sem dúvidas. A gente já cha-
mava a atenção para o fato de 
que boa parte dessa estratégia de 
terceirização de atividades essen-
ciais tinha como fi nalidade reduzir 
custos, direitos, fragilizar a ação 
sindical e a negociação coletiva.

Com meia dúzia de trabalhado-
res de fato vinculados à Petrobrás, 
os funcionários não conseguem 
construir relações de identidade, 

nem se unir para estabelecer uma 
luta comum.

OS PDVS TIVERAM ALGUM 
IMPACTO NA LÓGICA DE 
TRABALHO DA CATEGORIA 
E NAS TERCEIRIZAÇÕES?

Enorme! Não acontece abertura 
de concurso público para repor essa 
força de trabalho. Quem fi ca, tem 
que se desdobrar e ampliar seus 
níveis de produtividade, ou seja, tra-
balhar mais e em condições piores.

Os funcionários concursados 
e contratados diminuem ao nível 
mínimo a ser mantido dentro da 

Petrobrás para que ela possa fun-
cionar, e isso, a médio prazo, vai 
representar perda de produtividade.

A pergunta a ser feita é o quanto 
a Petrobrás está disposta a perder 
níveis de produtividade, excelência 
e qualidade para aumentar a ren-
tabilidade dos seus acionistas.

A PRECARIZAÇÃO 
TRABALHISTA FOI AGRAVADA 
COM A GESTÃO DO 
GOVERNO BOLSONARO?

A gente sempre teve relações 
de trabalho muito desiguais e as-
simétricas. Constituir esses vínculos 

com o mínimo de civilidade, com 
uma regulação pública, sempre foi 
um esforço que se teve durante o 
governo Lula e Dilma.

A partir da posse do Temer hou-
ve um retrocesso total. Como a re-
forma trabalhista, que veio para 
tirar direitos e fl exibilizar práticas 
de contratação, também trataram 
de fragilizar e enfraquecer as ins-
tituições públicas, tirando a forma 
de custeio dos sindicatos, o acesso à 
justiça do trabalho gratuita, enfra-
quecendo o processo de fi scalização. 
No fi m, quem perde é o trabalhador.

Em entrevista, a economista e pesquisadora da Unicamp em relações do trabalho, Marilane 
Teixeira, explica que a terceirização de cargos enfraquece negociação coletiva

Impactando diretamente os servidores públicos, o modelo de trabalho 
terceirizado não era permitido pela legislação brasileira. Até meados dos 
anos 90, vigorou a súmula 256/1986, do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que afi rmava a ilegalidade da contratação de trabalhadores por 
empresa interposta.

Todavia, encaminhado durante o governo de Fernando Henrique Car-
doso, o Projeto de Lei 4.330/1998 ampliou a possibilidade de contratos 

temporários, mudando a resolução do TST. Mais recentemente, a Lei 
13.429/2017 fl exibilizou ainda mais as regras para terceirização no Brasil.

Para entender o impacto que essas mudanças causaram na dinâmi-
ca de trabalho dos petroleiros, a reportagem conversou com Marilane 
Teixeira, economista e pesquisadora de relações de trabalho vinculada 
ao Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).
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Um nome bonito para a destruição do serviço público no Brasil. 
A PEC 32 revoga duas grandes conquistas da constituição de 88: 
de acabar com a política do quem indica e com a estabilidade 
dos servidores públicos.

Ela afasta a exigência de concurso para várias atividades 
dentro do estado, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista. Aumenta a terceirização, aumenta o número de 
cargos comissionados e acaba com a independência funcional do 
servidor público.

A PEC 32 representa um ataque brutal aos direitos dos 
trabalhadores da Petrobrás, que já estão sofrendo com o fim da 
estabilidade – petroleiros já podem ser demitidos por insuficiência de 
desempenho, ou seja, se não são queridinhos do chefe, geralmente 
têm avaliação baixa.

Além disso, a proposta veda a concessão de vários direitos que 
temos no acordo coletivo, como o adicional por tempo de serviço, a 
progressão por antiguidade, a incorporação de função gratificada 
ao salário e estabelece também a aposentadoria compulsória para 
trabalhadores aos 75 anos.

Com um grande sucateamento do serviço público - sonho de 
vários brasileiros e que está sendo jogado na lata do lixo - porque 
a partir da reforma volta a lei do quem indica e, se o indivíduo não 
tiver um padrinho para conseguir uma boquinha no emprego público, 
não terá chances.

Isso resultará numa piora dos serviços, porque deixa de contratar 
trabalhadores com maiores capacidades técnicas, escolhidos por 
concurso, para admitir apenas os apadrinhados, que, muitas vezes, 
a única qualidade que têm é a de saber puxar bem o saco do patrão, 
ou, como se diz, do benfeitor.

Precisamos mostrar para a população que a PEC 32 ataca o ser-
viço público e a cada um de nós, o que fi cou muito claro durante a 
pandemia porque foi graças ao Sistema Único de Saúde (SUS) que a 
tragédia no país não foi maior.

Podemos mostrar a importância de ter um Butantã e uma Fiocruz, 
com trabalhadores concursados que estão ali, dando suas vidas para 
pesquisar, fazer vacinas e pesquisar remédios contra a covid-19.

Defender o serviço público é defender a Petrobrás, que está em 
ataques há alguns anos com um processo acelerado de privatização 
e de terceirização. A PEC 32 sendo aprova é mais um prego no caixão 
para nós, e temos que evitar que seja cravado.

Ela escancara as portas para a corrupção e permite, dessa forma, 
que todo o dinheiro público que deveria ser investido para a melhoria 
de vida da população escorra pelo ralo para a mão de poucos e, 
além disso, traz um grande prejuízo ao privar o povo brasileiro de 
um serviço de qualidade.

O QUE É A PEC DA REFORMA ADMINISTRATIVA?

E OS PETROLEIROS?

COMO OS TRABALHADORES SÃO AFETADOS?

COMO COMBATÊ-LA?

QUAIS OS PRINCIPAIS PREJUÍZOS DA PEC 32 
PARA O BRASIL?

O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE A 
PEC DA REFORMA 
ADMINISTRATIVA?

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Raquel Sousa, assessora jurídica da FNP

Por Andreza de Oliveira
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A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 32 tramita no Congresso 
desde 2020 e tem como um dos principais pontos o fi m da estabilidade 
para servidores públicos. Advogada da Federação Nacional dos Petroleiros 
(FNP) e historiadora, Raquel Sousa responde as principais questões sobre 
a PEC da Reforma Administrativa. Confi ra:
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