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Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a questão da reestruturação 

produtiva na Petrobrás/RN e as possíveis implicações sobre a ação sindical do 

Sindipetro/RN, no período de 1995 a 2003. A reestruturação produtiva na 

Petrobrás/RN inicia-se nos anos 90, quando a empresa, em nível nacional, resolve 

aderir ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP lançado pelo 

governo Collor como incentivo e prioridade para que as empresas se adequassem à 

abertura da economia brasileira ao mercado externo. Desse modo, a Petrobrás/RN, 

como forma de manter-se no mercado competitivo e globalizado, lança mão de 

técnicas administrativas pautadas na filosofia da qualidade total, implementa 

inovações tecnológicas e organizacionais, alterando sua base técnica, e adota a 

terceirização de algumas atividades com vistas à redução de custos. Tais medidas 

atingiram de modo contundente a ação do Sindipetro/RN, que passou a lidar com a 

lógica da política neoliberal do governo, que tem uma postura anti-sindical. Diante de 

tais fatos o sindicato redefiniu suas ações, tendo em vista encontrar formas de 

sobrevivência das lutas sindicais nessa conjuntura de dificuldades nas relações de 

trabalho. Este assumiu uma postura que prioriza a banca de negociações como 

estratégia para preservar os benefícios da categoria e evitar perdas de direitos 

conquistados.

Palavras Chave: Reestruturação produtiva. Ação sindical. Globalização. 
Neoliberalismo. Inovações tecnológicas. 
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R É S U M É 

Ce travail a l’objectif d’analyser la question de la restructuration productive dans la 

Petrobrás/ RN et les implications possibles sur l’action syndicale du Sindipetro/RN 

pendant la période 1995 – 2003. La restructuration productive dans la Petrobrás/RN 

commence dans la décennie 1990 quand l’entreprise, au niveau national, décide 

d’adhérer au  Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP – lancé par 

le gouvernement Collor comme motivation et priorité pour que les entreprises 

s’adaptent à l’ouverture de l’économie brésilienne au marché extérieur. De ce fait, la 

Petrobrás/RN afin de se maintenir dans le marché compétitif et mondialisé , adopte 

des techniques administratives basées sur la philosophie de la qualité totate, met au 

point des inovations technologiques et organisationnelles, tout en altérant sa base 

technique et adopte, encore, la tertiairisation de quelques activités visant à la 

reduction des coûts. De telles mesures ont atteint de façon remarquable l’action du 

Sindipetro/RN qui commence alors à agir selon la logique de la politique néo-libérale 

du gouvernement de conduite anti-syndicale. Face à ces faits le syndicat a rédéfini 

ses actions dans le but de trouver des manières de poursuivre les luttes syndicales 

dans cette conjoncture de difficultés dans les relations de travail. Celui-ci s’engage 

donc à entamer les négociations comme stratégie afin de préserver les privilèges de 

la catégorie et d’éviter la perte des droits acquis. 

Mots-clés : Restructuration productive. Action syndicale. Mondialisation. Néo-libéralisme. 
Inovations technologiques. 
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Introdução

I Apresentação do Trabalho 

O presente estudo analisa as possíveis implicações decorrentes da 

adoção do processo de reestruturação produtiva pela Petrobrás/RN, sobre seus 

operários, e, conseqüentemente, no padrão de ação sindical desses petroleiros, ou 

seja, do Sindipetro/RN, no período de 1995 a 2003. 

Nesse período, houve uma intensificação na busca por inovações 

tecnológicas e organizacionais, com base no chamado modelo japonês, pelas 

empresas brasileiras, como forma de continuar no mercado e manter-se na 

competitividade interna e externa. Isso porque a abertura da economia nacional ao 

mercado externo, desde os anos 90, já as instigava a adotarem um processo de 

renovação nas condições de produção e de trabalho como prioridade para 

sobreviver à crise econômica no país desde o final dos anos 70, e como forma de 

adequar-se às imposições do mercado globalizado, primando por índices mais 

elevados de produtividade e qualidade. Apesar disso, deve-se reconhecer que nesse 

país esta procura por inovações nas condições de produção e de trabalho, ocorre 

desde o final da década de 70, e em especial, a partir de meados dos anos 80, mas 

é na década de 90 que aconteceu uma “verdadeira reestruturação produtiva”. 

Mediante tais alterações, ocorreu uma redefinição de todos os 

envolvidos nesse processo em nível internacional, principalmente, se comparados à 

conjuntura política e econômica anterior aos anos 80, que teve seus pilares 

destruídos quando o capital buscava perpetuar-se. No novo cenário, os empresários 

reformularam suas condições de produção e de trabalho. O Estado, pressionado 
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pelos empresários e pela própria dinâmica do capital, passou a desempenhar ações 

que viabilizassem condições propícias de investimentos e lucratividade, além de 

estabelecerem uma relação direta entre o capitalista e o trabalhador. E os 

trabalhadores, através de suas organizações, procuraram por novas estratégias de 

ação que os possibilitassem sobreviver aos desafios impingidos pelo capital 

globalizado.

O quadro descrito acima revela a necessidade de novas análises do 

âmbito atual das relações capital-trabalho, de modo que isso explica a importância 

desse estudo sobre o tema, reestruturação produtiva e ação sindical, em especial, 

no caso do sindicalismo petroleiro do RN em relação à Petrobrás/RN, posto que a 

pretensão é contribuir para a recuperação da história do movimento sindical da 

categoria e da importância econômica da empresa para esse Estado, bem como as 

alterações que sofreu a ação sindical dos petroleiros em função da reestruturação 

produtiva adotada pela Petrobrás, nos anos 90, tendo por base os fatos que a 

antecede.

Assim, apresenta-se como objetivo geral compreender em que 

consistiu o processo de reestruturação produtiva na Petrobrás e quais foram as 

implicações desta no padrão de ação dos petroleiros do RN, a partir de meados de 

90. Pois, infere-se que com a intensificação da reestruturação produtiva no Brasil, a 

partir da década de 90, ocorreu uma redefinição no padrão de ação sindical dos 

trabalhadores, que foram levados a buscar estratégias de ação para sobreviver às 

investidas do patronato e do Estado brasileiro. 

Desse modo, ressaltam-se três objetivos específicos. 

 Primeiro, examinar o referencial teórico que estuda a trajetória de 

expansão e crise do processo de produção capitalista, avaliando os diferentes 
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paradigmas do seu regime de acumulação e a sua relação com o mundo do 

trabalho, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 60. Visto que, 

compreende-se que o modelo japonês ou toyotismo, enquanto sistema de 

organização do trabalho e paradigma produtivo do atual regime de acumulação 

capitalista, sobre o qual se apóia o processo de reestruturação produtiva na 

empresa, pressiona o Estado neoliberal, provocando a desregulamentação do 

mercado de trabalho e do sistema de relações de trabalho.

Segundo, analisar os antecedentes da reestruturação produtiva no 

Brasil, observando o que impulsionou as empresas na busca por inovações nas 

condições de produção e de trabalho, ressaltando o impacto dessa busca no Estado, 

nos trabalhadores e seus sindicatos, pois entende-se que houve uma reformulação 

nos papéis desempenhados pelos atores envolvidos, em especial, quando se 

compara as conjunturas políticas e econômicas das décadas de 80 e 90.

E por fim, compreender em que consistiu a reestruturação produtiva na 

UN/RNCE da Petrobrás, destacando sua importância econômica para o Estado, 

avaliando quais foram os possíveis impactos dessa medida no padrão de ação 

sindical dos petroleiros do RN, posto que acredita-se que a reestruturação produtiva 

adotada na UN RNCE da Petrobrás , a partir de 1995, remodelou suas condições e 

relações de trabalho, levando o Sindipetro/RN a redefinir suas estratégias de ação 

em defesa da categoria neste Estado, priorizando uma pauta sindical negociada e 

“propositiva”.

Para atingir tais objetivos, procedeu-se a revisão bibliográfica da 

literatura sobre o aludido tema, quando foram identificadas as categorias analíticas 

consideradas norteadoras para o desenvolvimento deste estudo, quais sejam, a 

globalização econômica e as novas tecnologias, apoiadas pela política neoliberal 
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que é abordada no decorrer do texto. Compreende-se que à luz de conceitos e 

noções encontrados quanto a essas categorias analíticas pode-se avançar no 

estudo da reestruturação produtiva, uma vez que, são consideradas inseparáveis 

desta, e do seu desenvolvimento na criação de novos mercados para a expansão do 

capital. Ademais, percebe-se que elas acentuam o contexto de precarização das 

condições de trabalho, intensificando o impacto sobre a ação sindical dos 

trabalhadores.

Assim, quanto à globalização econômica, é possível considerar que se 

tem feito alusão, em termos gerais, a partir de 1970, como uma tendência à 

universalização das condições de desenvolvimento do capital, revelando sua 

intensidade a partir do processo de reestruturação produtiva dos anos 80 e 90, nos 

países centrais. 

Entretanto, não se pode afirmar que a globalização determinou o 

processo de reestruturação produtiva e, sim, reconhecer que este foi acompanhado 

pela propagação daquele, além de contar com o auxílio dos governos neoliberais na 

abertura de suas economias e nas medidas adotadas para se desenvolver. 

Em Cattani, observa-se que não existe uma definição precisa para o 

termo globalização, entretanto, no que compete à economia, no final dos anos 70, a 

globalização assume um caráter marcadamente microeconômico. Entendida por 

Oman (apud Cattani) como sendo: “o movimento acelerado de bens econômicos 

através das barreiras nacionais ou regionais” (CATTANI, 1997:114). 

Cattani sugere que, na esfera da economia, a globalização é 

impulsionada por ações de agentes econômicos e pela atuação dos governos. Isso 

nos leva a crer que esses governos seriam os tidos como neoliberais, pois, na leitura 

de Druck num estudo sobre terceirização, a autora comenta haver uma combinação 



13

entre os três processos: a globalização, a reestruturação e o neoliberalismo 

(DRUCK, 2002:111). 

Streeten também aponta esta combinação, acrescentando que as 

mudanças tecnológicas, a liberalização e a competição foram simultâneos ao 

processo de globalização, e que, 

tanto no mercado de bens quanto no de mão de obra, contribuíram 
para aumentar o empobrecimento, as desigualdades, a insegurança 
no trabalho, o enfraquecimento das instituições, dos sistemas de 
apoio social, o desgaste das identidades e dos valores 
estabelecidos (STREETEN, 2001). 

Logo, percebe-se a simultaneidade dos processos globalização, 

reestruturação produtiva e neoliberalismo, e a competição, as novas tecnologias e a 

liberalização econômica são elementos impulsionadores de uma nova realidade do 

mercado, em que as empresas buscam adequar-se para manterem-se na 

concorrência. Para isso, desestabilizam o mercado de trabalho, os trabalhadores e 

seus sindicatos, exigindo, ainda, que o Estado lhes dê condições para regular as 

relações entre capital e trabalho, o que já estão conseguindo. 

O que se presencia é a quebra das barreiras geográficas pelo capital 

na sua busca de expansão, impondo novas regras para a permanência das 

empresas numa concorrência e competitividade, cada vez mais acirradas. Isto 

requer das mesmas uma adequação e esforço permanente para manter-se no 

mercado, ao tempo em que exigem do Estado condições para exercer uma relação 

capital-trabalho sem a sua intermediação.

Quanto às inovações tecnológicas, estas constituem-se como um 

elemento chave na adequação das empresas aos novos critérios do mercado 

globalizado, de modo que, principalmente nas décadas 80 e 90, há uma verdadeira 
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corrida das empresas por essas inovações, visando à sobrevivência ante à 

instabilidade financeira e à permanência no mercado. 

Para Mandel, a tecnologia acompanha o capital desde os primórdios do 

seu processo de acumulação, sendo intrinsecamente relacionada ao seu 

desenvolvimento e ao processo de acumulação ( MANDEL, 1985:82-83). 

Cattani a define como

um termo genérico empregado para designar a automação de base 
microeletrônica que está sendo introduzida, na indústria e nos 
serviços, como um dos componentes da reestruturação produtiva... 
(CATTANI, 1997:169). 

Ele aponta, ainda, que as inovações tecnológicas são consideradas 

também como inovações na gestão do trabalho e na produção incluindo técnicas e 

programas como os Círculos de Controle de Qualidade, Qualidade Total, Gestão 

Participativa, entre outras inovações, que podem ser atribuídas ao chamado “modelo 

japonês”, “toyotismo” etc. 

O fato da globalização econômica e as novas tecnologias se 

constituírem como categorias analíticas centrais desse estudo é porque localizam o 

tema, reestruturação produtiva e ação sindical, num contexto de mudanças 

tecnológicas e organizacionais em que o trabalho é refém da tendência globalizante 

do capital. Há uma interação entre essas categorias analíticas, posto que, enquanto 

a globalização econômica se inclina para mundialização do capital, as novas 

tecnologias contribuem para tal ocorrência à medida que são responsáveis pelas 

modificações na organização da produção e do trabalho em nível mundial. 

O que parece evidente, como já foi comentado é que a globalização e 

as novas tecnologias impulsionam o processo de reestruturação produtiva, uma vez 

que, é por meio das inovações tecnológicas que as empresas fazem parte do novo 
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cenário do capital globalizado. Tudo indica que essas inovações e a globalização 

econômica são processos simultâneos e que encontram na política neoliberal o 

apoio necessário para sua difusão. Com efeito, as conseqüências sobre os 

trabalhadores e suas organizações sindicais são consideráveis, visto que estes 

passam a agir premidos pelos novos critérios estabelecidos pelo capital. 

 Além disso, as categorias analíticas abordadas confirmam a 

presunção de que o contexto das atuais mudanças no mundo do trabalho é fruto da 

tendência da quebra de barreiras geográficas do modo de produção capitalista, isto 

é, a busca de espaços ou mesmo de novos mercados que possam contribuir com a 

expansão do referido modo de produção, em especial, quando do agravamento da 

crise de superprodução do capital em meados da década de 60, como será visto no 

decorrer do texto. Isso resulta em reestruturar espaços, leis, empresas, e, 

conseqüentemente, as relações e condições trabalhistas, dando margem a uma 

conjuntura desfavorável aos que vivem do trabalho.

Portanto, é à luz dessas categorias analíticas que serão analisadas a 

reestruturação produtiva e a ação sindical, buscando observar em que medida a 

ação sindical do Sindipetro/RN é atingida pela reestruturação produtiva na 

Petrobrás/RN, que tem suas condições de produção e trabalho alteradas pelo 

referido processo de reestruturação, colocando verdadeiros desafios à “classe-que-

vive-do trabalho”, no dizer de Antunes. 

Com efeito, para o desenvolvimento dos objetivos expostos acima e 

constatação do problema já mencionado, priorizou-se como método o estudo de 

caso apoiado por um resgate histórico do objeto pesquisado, a fim de situá-lo no 

contexto atual das mudanças no mundo do trabalho, no que compete à 

reestruturação produtiva. 
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Assim, foi realizado inicialmente o que se definiu como fase 

exploratória da pesquisa, incluindo a revisão bibliográfica das teses e dissertações 

defendidas na Pós-Graduação de Ciências Sociais na UFRN, onde se constatou a 

ausência de trabalhos que relacionassem o processo de reestruturação produtiva ao 

sindicalismo petroleiro no RN. Em continuidade à revisão teórica sobre o assunto, 

verificou-se a intensa quantidade de estudos publicados em nível nacional e 

internacional sobre o referido tema, abordando esses assuntos e fazendo referência 

a essas categorias analíticas, a partir das quais esses estudos foram desenvolvidos. 

Simultaneamente, entrevistas exploratórias foram realizadas no 

período 2001-2002 no âmbito do projeto de pesquisa “Reestruturação produtiva e 

relações de trabalho na Petrobrás-RN”, coordenado pelo professor Valdemar Santos 

Pedreira Filho, que foram consultadas. Em 2003 e 2005, entrevistou-se diretores 

sindicais, ex-diretores, engenheiros e trabalhadores aposentados, num total de 08 

(oito) entrevistas. 

Vale enfatizar que tais relatos possibilitaram conhecer a história da 

criação do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte na década de 1980, 

bem como a concepção política e de luta dos dirigentes sindicais quanto ao 

processo de reestruturação produtiva na Petrobrás, identificando as práticas 

empresariais  que foram utilizadas nesse processo, quais sejam, a filosofia da 

qualidade total, a automação do processo de trabalho e reengenharia da base 

técnica, e a terceirização de suas atividades fins, acarretando em várias implicações 

para os petroleiros e o Sindipetro/RN, conforme encontra-se exposto no decorrer do 

texto.  

Numa fase posterior que foi designada como empírica, foi consultada a 

imprensa sindical, através de boletins sindicais, da seguinte forma: no período de 
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1985 a 1989, quando foram selecionados pelo conteúdo relativo à política e 

economia, naqueles anos, bem como às demandas expostas pela categoria e a 

forma de agir do Sindipetro/RN; quanto aos boletins de 1995 a 2003, esses tiveram 

como critério a proximidade dos Congressos dos Petroleiros do RN – CEPETRO/RN. 

Assim, os boletins, abordando conteúdos de décadas diferentes, foram analisados 

de forma comparativa, com o objetivo de acompanhar a evolução da pauta de 

reivindicações, a conjuntura política e econômica, bem como o padrão de ação 

sindical do Sindipetro/RN nas diferentes conjunturas reveladas pelos boletins. 

Essas observações resultaram na identificação dos danos causados 

pelo processo de reestruturação produtiva sobre as condições de trabalho, através 

de constantes denúncias sobre as práticas decorrentes da implantação desse 

processo na empresa; por conseguinte, os efeitos sobre os petroleiros; revelaram, 

ainda, a modificação da pauta de reivindicações, quando comparadas as duas 

décadas, 80 e 90; bem como o impacto sobre a ação sindical do Sindipetro/RN. 

Foram, ainda, analisados os Acordos Coletivos firmados entre a 

Federação Única dos Petroleiros e Petrobrás no período de 1998 a 2003, tomando 

por base as pautas de reivindicações no referido período, estabelecendo como 

indicadores os temas e variáveis referentes às condições de trabalho, quais sejam: 

na remuneração, foram observados o reajuste salarial e a política de lucros e 

resultados - PLR; na segurança e saúde, tiveram prioridade a segurança e 

insalubridade-periculosidade; na relação sindicato-empresa, destacaram-se a 

presença do sindicato na empresa e a liberalização de dirigentes sindicais.

Vale ressaltar, que a pretensão era analisar os Acordos e pautas no 

período de 1995 a 2003, porém isso não foi exeqüível, primeiro, em função da 

inviabilidade de negociação entre a Petrobrás e a Federação Única dos Petroleiros 
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em 1995/1996, resultando num Dissídio Coletivo, e, segundo, porque o 

Sindipetro/RN não dispõe de pautas de reivindicações anteriores a 1998/1999. De 

modo que, somente foi possível analisá-los a partir de 1998.  

Apesar de observar o conteúdo dos Acordos de todas as variáveis 

selecionadas, encontramos dificuldades quanto às seguintes variáveis: 

insalubridade-periculosidade, por não se localizar outras fontes informativas no 

Sindipetro/RN, e presença do Sindicato na Empresa que não é contemplada pelos 

Acordos consultados, de modo que, priorizou-se as informações sobre o reajuste 

salarial, a PLR, e a questão da segurança. Isso porque, foram identificadas outras 

informações que pudessem somar na análise.

Assim, quanto ao reajuste salarial, foi analisado o relatório da 

secretaria geral do Sindipetro/RN sobre os percentuais de reajuste durante 1995 a 

2003. No caso da Política de Lucros e Resultados, além dos Acordos realizou-se 

entrevista em 24.06.05 com 01 diretor sobre essa variável, bem como a leitura da Lei 

n.º 10.101 de 19.12.2000 que a regulamenta, e consultou-se documentos presentes 

na secretaria geral do Sindipetro/RN sobre o repasse da Política de Lucros e 

Resultados no período de 1996 a 2003. E, no que compete à segurança, detectou-

se nos boletins sindicais da década de 90, inúmeras denúncias que revelaram 

informações que contrariam o conteúdo dos Acordos. 

Todavia, vale salientar que as análises dos Acordos Coletivos e pautas 

tiveram o intuito de acompanhar a evolução das negociações coletivas quanto às 

referidas variáveis, no que concerne a identificação dos avanços nas conquistas de 

melhores condições de trabalho, quanto à remuneração, condições de segurança e 

saúde, além do relacionamento do sindicato da categoria com a empresa. 

Entretanto, verificou-se, em alguns casos, uma certa discrepância entre o conteúdo 
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dos Acordos Coletivos e o exposto pela imprensa sindical e entrevistados, em 

especial, nos casos da Política de Lucros e Resultados e da segurança, a partir de 

meados da década de 90, como será comentado adiante. 

Nesta fase, dados foram coletados na secretaria do Sindicato, sobre o 

número de trabalhadores sindicalizados quando se constatou que o Sindipetro/RN, 

não dispunha dos dados relativos ao período em análise. As informações 

disponíveis eram referentes aos últimos anos, quais sejam, 2003, 2004 e 2005. 

Assim, obteve-se a quantidade de trabalhadores das empresas terceirizadas filiadas 

ao Sindicato, assim como, os seus efetivos e aposentados no intuito de verificar o 

poder de representatividade deste Sindicato em relação à categoria, além de 

observar a relação entre o sindicato e os terceiros.

Obteve-se também informações sobre os Congressos Estaduais dos 

Petroleiros – CEPETROS/RN, que geralmente ocorrem durante o primeiro semestre 

de cada ano. As fichas de credenciamento foram avaliadas para obtenção do 

número de participantes desses Congressos. Além disso, a pesquisadora participou 

como observadora desses CEPETROS/RN ano 2003, 2004 e 2005, tendo em vista 

observar a dinâmica política destes, bem como o processo de participação política 

dos três segmentos da categoria dos petroleiros, ou seja, os terceiros, os efetivos e 

os aposentados, nas atividades do evento. Nessas ocasiões, as principais 

reivindicações foram identificadas, assim como a forma de agir do Sindicato na 

condução do debate político interno e na eleição dos delegados que defenderão a 

seguir essas reivindicações no Congresso Nacional dos Petroleiros – CONFUP. 

Obteve-se também informações sobre as eleições sindicais dos pleitos 

de 1991, 1994, 1997, 2000 e 2003, observando o número de votantes e quantidade 

de votos em cada chapa concorrente, bem como, identificando  as correntes 
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políticas que permeiam esse sindicato, com destaque para aquelas que compõem a 

diretoria eleita. Somando-se a essas análises, entrevistou-se no XX Congresso 

Estadual dos Petroleiros ocorrido em Natal, em 04.06.05, 04 militantes sindicais, 

sendo 02 representantes da Articulação Sindical do PT, e 02 do MTS, em relação ao 

atual modo de agir do Sindipetro/RN; e, posteriormente, entrevistou-se, ainda, na 

sede do Sindipetro/RN em 16 e 24.06.05, 02 diretores sindicais sobre as correntes 

políticas majoritárias do Sindipetro/RN e da FUP.

Tais entrevistas e análises possibilitaram o acompanhamento do 

embate político interno e externo, revelando-se numa acirrada disputa política 

interna, o que pode justificar-se quando se leva em consideração que as diretorias 

são orientadas pelos ideais políticos que as compõem, e do que resultam as 

estratégias de ação desse sindicato. 

Como continuidade da fase empírica, foram, ainda, efetuadas visitas ao 

departamento de comunicação da Petrobrás/RN, onde se conseguiu publicações da 

própria empresa em relação à trajetória histórica, importância econômica e as 

perspectivas de investimentos futuros no RN. Ainda, no intuito de compreender-se 

como a reestruturação produtiva ocorreu nessa empresa e em que consistiu sua 

adoção, entrevistou-se em 10.06 e 12.07.05, 02 engenheiros, sendo 01 

representante da Associação dos Engenheiros da Petrobrás – AEPET. 

Tais informações apenas reforçaram os relatos dos dirigentes 

entrevistados no que compete a prática da reestruturação produtiva adotada pela 

empresa e seus impactos nas condições de trabalho. 

Assim, do exposto acima, vale afirmar que as informações e dados 

coletados foram relacionados entre si, levando em conta as conjunturas política e 

econômica dos anos 80 e 90, posto que as alterações no âmbito do trabalho na 
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empresa e em relação ao Sindipetro/RN, tornam-se evidentes sempre que 

comparadas às referidas décadas. Assim, é possível acompanhar a evolução da 

pauta de reivindicações do Sindipetro/RN; observar as várias correntes políticas que 

permeiam esse Sindicato, bem como as que compõem a sua atual diretoria; e 

identificar as mudanças ocasionadas pela implementação do processo de 

reestruturação produtiva na empresa.

Tais circunstâncias apontam para uma reformulação nas condições de 

trabalho, do que decorrem novas demandas dos trabalhadores, acarretando 

alterações na pauta de reivindicações do Sindipetro/RN, e, ainda, exigindo desse 

Sindicato uma redefinição no seu padrão de ação sindical que recua de uma postura 

combativa e de enfrentamento direto, nos anos 80, para uma forma de ação que 

prioriza a banca de negociações, com vista à “proposição”, na atual correlação de 

forças.

Este trabalho apresenta-se em três capítulos.

O primeiro diz respeito à abordagem da reestruturação produtiva, como 

estratégia de sobrevivência do capital que estabelece critérios quanto à participação 

no mercado globalizado. Para isso, parte-se de sua crise de expansão em meados 

dos anos 60, como forma de compreender o contexto em que ocorre a busca por 

novas estratégias de sobrevivência à crise, do que resulta o processo de 

reestruturação produtiva. Desse modo, com sua implementação apresentam-se as 

reformulações que sofreram os atores envolvidos nesse processo, no que 

corresponde às empresas, ao Estado, e aos trabalhadores na atual relação capital-

trabalho em nível internacional.

No segundo capítulo, relata-se o processo de reestruturação no Brasil, 

seus antecedentes, suas peculiaridades e as fases em que acontece, salientando-se 
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as suas implicações para a ação sindical dos trabalhadores, quando adotado pelas 

empresas, em especial, a partir da década de 90. De modo que, considera-se a 

trajetória político-sindical dos movimentos dos trabalhadores e sua reação diante da 

implementação das inovações tecnológicas e organizacionais pelas empresas, o que 

decorreu numa relação de forças difícil para esses sindicatos, os quais tiveram que 

optar por diferentes estratégias de ação no sentido de manter-se na relação capital-

trabalho.

Quanto ao terceiro capítulo, apresenta-se a pesquisa sobre a história 

da Petrobrás no Brasil e o sindicalismo petroleiro, bem como a trajetória dessa 

empresa no Rio Grande do Norte, ressaltando sua importância econômica para o 

Estado. Mas, prioritariamente, como essa empresa optou pelo processo de 

reestruturação produtiva no início da década de 90, avaliando em que foram 

alteradas as condições de trabalho com impactos para os petroleiros e, 

conseqüentemente, para a ação sindical desses trabalhadores. 

E, finalmente, foram tecidas as considerações sobre a reestruturação 

produtiva, a globalização econômica e a difusão das novas tecnologias de uma 

maneira geral e as implicações desses processos na Petrobrás e sobre a ação do 

Sindipetro no RN.
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Capítulo 1 

Crise econômica e transformações no mundo do trabalho  

O presente capítulo aborda a crise econômica que provocou 

transformações no mundo do trabalho, e que implicou em alterações na economia, 

no Estado, e nas relações entre o sindicato e as forças políticas, iniciando a 

reestruturação produtiva, como forma de criar condições para o desenvolvimento do 

capital, como uma espécie de estratégia para sobrevivência às crises inerentes a 

sua natureza (TOLEDO, 2000). 

Alguns autores identificam esse processo de mudanças significativas 

no mundo do trabalho já em meados dos anos 60, como indicam o Mandel 

(1985;1990) e o Harvey (1993), porém acentua-se nos anos 70 e 80, no que se 

refere ao plano internacional. No Brasil, estudos revelaram este processo no final 

dos anos 70, e a sua intensificação nos anos 90, por ocasião da implementação da 

política neoliberal do governo Collor, algo que será abordado no decorrer do texto. 

1.1 Uma história de altos e baixos 

Faz-se necessário para compreender o processo de reestruturação 

produtiva pelo qual passamos, apontar algumas considerações sobre a natureza do 

capital, entendendo, sobretudo, como surgiu esse processo, que resultou em 

reformulações de níveis tecnológicos e organizacionais que desarticularam pilares 

de um desenvolvimento econômico sustentado. E, desse modo, destruindo e criando 
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condições para a manutenção e o crescimento do capital, configurou-se, após sua 

crise de expansão, como uma forma de sobrevivência. 

A trajetória do capital é, em termos gerais, uma sucessão de crises e 

retomadas de crescimento que lhe confere uma natureza intrinsecamente 

contraditória. Nesses termos, Mattoso e Pochmann (1998:213) consideram o modo 

de produção capitalista como sendo uma “destruição criadora” responsável pela 

destruição e criação de empresas, de atividades, de formas de produção e 

organização, e de empregos. Algo que percebemos ao longo de sua expansão nas 

tentativas de adequar e criar condições para seu desenvolvimento e manutenção. 

Para Mandel, o movimento cíclico do capital se expressa em 

movimentos ascendentes e descendentes. Nos primeiros movimentos, há 

crescimento tanto da massa quanto da taxa do lucro, e aumento tanto no volume 

quanto no ritmo da produção; enquanto nos descendentes ocorre o contrário. Desse 

modo, o ciclo econômico consiste na “aceleração e desaceleração sucessivas da 

acumulação” (MANDEL, 1985:75). 

O autor relata que os movimentos cíclicos do capital ocorrem não 

somente a cada sete ou dez anos, ou em períodos longos, mas também com as 

chamadas ondas longas que podem durar, em média, cinqüenta anos. Do seu ponto 

de vista, até os anos 60, houve quatro ondas longas na história do capital, a saber: a 

primeira teve início entre os fins do Século XVIII e a crise de 1847, que se 

caracterizou pela implementação da máquina a vapor artesanal ou de manufatura, 

foi a primeira Revolução Industrial; a segunda é peculiar pela expansão da “máquina 

a vapor de fabrico mecânico como a principal máquina motriz” foi a Primeira 

Revolução Tecnológica que vai de 1847 aos 90 do Século XIX; a terceira se 

estendeu de 1890 à Segunda Guerra Mundial, tendo como característica a 
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generalização dos motores elétricos e a combustão em todos os ramos da indústria. 

Foi a chamada Segunda Revolução Tecnológica; e por fim, a quarta onda ocorrida a 

partir de 1940, sobretudo, na América do Norte, até meados de 1960, sendo 

caracterizada por máquinas de aparelhagem eletrônica e o uso de energia nuclear. 

Foi a Terceira Revolução Tecnológica. 

1.2 A onda expansiva do capital: um pacto “tripartite” 

Para compreender o que representou e como se caracterizou a “quarta 

onda longa”, abre-se um parêntese com o pretexto de observar a partir de quando o 

capital lança mão de novas estratégias para sua manutenção e desenvolvimento, 

implicando em mudanças no mundo do trabalho ainda não vistas até o momento, 

pois é a partir da crise da referida “onda longa”, com indícios em 1965, que o capital 

adotou um conjunto de medidas como alternativas de sair do período crítico, 

afetando de maneira preocupante o âmbito das relações de trabalho. 

A quarta onda longa, considerada por Mandel (1985), apresentou um 

crescimento econômico sustentado por um pacto, abordado adiante, entre os 

empresários, o Estado, e a classe trabalhadora, com o propósito de viabilizar a 

expansão do capital, cujo paradigma produtivo foi o fordismo, que, no dizer de 

Harvey (1993), teve início em 1914, nos Estados Unidos, mas só a partir de 1945 

conseguiu expandir-se e inserir-se noutros países. 

Há várias discussões em torno do referido paradigma produtivo, mas 

há uma unanimidade quando afirmam que esse se encontrava direcionado à 

produção e ao consumo de massa. Ademais, estudos apontam que tal paradigma foi 

uma intensificação do anterior, o taylorismo, a ponto de o apresentarem como 

taylorismo-fordismo.
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Assim, o taylorismo é a “intensificação do trabalho através de sua 

racionalização científica (...) tendo como objetivo eliminar os movimentos inúteis 

através da utilização de instrumentos de trabalho mais adaptados à tarefa”, 

enquanto que, o fordismo é um “tipo de produção baseado em inovações técnicas e 

organizacionais que se articulam tendo em vista a produção e o consumo em 

massa”, conforme aponta Cattani (1997:90-91). 

Enquanto isso, Gounet (2002:19) salienta a fusão taylorismo-fordismo, 

afirmando que Ford eliminou os movimentos inúteis do taylorismo, apropriando, 

adaptando e racionalizando as técnicas tayloristas para reduzir o tempo gasto na 

produção. Desse modo, é possível conceber o fordismo como um aprimoramento 

das idéias tayloristas, pois o que se percebe, como Harvey (1993) e Druck (1999) 

comentam, é que Ford nada fez além de ampliar o taylorismo. 

O fordismo (...) não apenas significa a amplificação do taylorismo, 
sua difusão e consolidação. O fordismo consegue realizar o que 
Taylor sabia, como fundamental, para garantir a hegemonia da 
gerência científica sobre outras formas de administração. (DRUCK, 
1999:46).

Como afirmado, ocorreu uma intensificação das técnicas tayloristas, 

através do fordismo, primeiro, nas empresas americanas, depois sua difusão em 

outros países.

O fordismo buscava atrair mão-de-obra pelos salários oferecidos, o 

dobro do que as empresas pagavam na época. Com isso, não revelou de início a 

padronização que ocasionou a adoção de suas técnicas, algo que extrapolou o 

espaço da empresa, influindo e controlando a vida dos operários. Vale salientar 

sobre isso, as considerações de Gounet quanto às condições estipuladas para 

trabalhar nas empresas fordistas: “não ser mulher, não beber, e destinar seu 
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dinheiro a família...” (GOUNET, 2002:20). Com efeito, compreende-se que o 

trabalhador fordista era vigiado e tinha seu lazer pré-definido pela empresa. Além 

disso, até a sua remuneração era controlada por esta, a partir do momento que a 

limitava a gastos com a família.

Apesar de todo o esforço do referido paradigma produtivo, é possível 

dizer que ele só conseguiu desenvolver-se no pós-guerra, quando houve uma 

redefinição do papel do Estado, assumindo as condições de crescimento econômico, 

desempenhando a função de Estado provedor, e assegurando através do “quase-

pleno emprego” o consumo de massa. Compreende-se, então, que essas foram as 

condições para a expansão do capital, naquela época. 

Quanto à reformulação do Estado, Harvey (1993:123,124-133) afirma 

que foi preciso o capital entrar na grande depressão em 1930, para que ocorresse a 

redefinição do Estado, a partir de uma política monetária e da teoria geral 

concebidas por J. M. Keynes, que “tem em conta variáveis que influenciam o 

emprego e outros fatores econômicos, em conjunturas que se opõem ao 

desemprego” (GRAWITZ, 1981:272).

Ademais, a expansão atingida pelo capital, sob o paradigma produtivo 

fordista no pós-guerra, só foi possível com a adoção de uma série de compromissos 

entre os atores do desenvolvimento capitalista, conforme segue. 

O Estado teve de assumir novos papéis (keynesianos) e construir 
novos poderes constitucionais; o capital corporativo teve de ajustar 
as velas em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha 
da lucratividade segura; e o trabalho organizado teve de assumir 
novos papéis e funções relativos ao desempenho nos mercados de 
trabalho e nos processos de produção. (HARVEY, 1993:125). 
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Firmou-se, então, o aludido pacto, como dito por Harvey (1993), um 

equilíbrio do poder na relação de forças entre patrão e empregado em conseqüência 

das lutas entre os trabalhadores e capitalistas, em que o compromisso estatal 

garantia o crescimento da produção e o consumo de massa, assumindo, para isso, 

políticas fiscais e monetárias. Foi o fortalecimento do Estado de Bem Estar Social 

que, segundo Toledo (2002:75), surgiu por volta dos anos 20, alimentando altas 

taxas de crescimento econômico, e apresentando a insuficiência do Estado 

precedente, o Estado Liberal que não conseguiu manter o crescimento econômico 

sem as grandes crises já mencionadas. Assim, o Estado de Bem Estar Social 

apresentou como metas: 

1)redefinição das relações clássicas entre sociedade civil e política, 
a politização das relações civis por meio da intervenção do Estado 
na economia e das corporações na política econômica, e um 
processo de ‘civilização’ das relações políticas (...); 2) a legalização 
da classe operária e de suas organizações, institucionalizando uma 
parte do conflito inter-classes. (TOLEDO, 2002:75). 

Os frutos do período em que o Estado de Bem Estar Social esteve 

como “gerenciador da economia” são visíveis em todas as dimensões sociais, 

econômicas e nas conquistas de direitos sindicais e trabalhistas. Deu-se, naquela 

época, o que Castel chamou de “sinergia entre o crescimento econômico com seu 

corolário, o quase-pleno-emprego, e o desenvolvimento dos direitos do trabalho e da 

proteção social” (CASTEL, 1998,493).

Há uma unanimidade entre os estudiosos do assunto, de que a 

intervenção estatal não só foi importante para alavancar o crescimento econômico, 

sob o paradigma produtivo fordista, como também para consolidá-lo, juntamente 

com o capital e o trabalho organizados. Foi um pacto em que o Estado ocupou papel 

central, gerenciando e criando condições para o desenvolvimento da economia. 
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Logo, partilha-se das abordagens de Harvey (1993) e Toledo (2002), 

cujas considerações, em resumo, são de que o Estado de Bem Estar Social é 

investidor econômico e regulador da economia e dos conflitos, e que, ainda, este 

procurou conciliar crescimento econômico com ordem social. 

Quanto aos trabalhadores, tiveram lutas vitoriosas no que concerne 

aos direitos operários e sindicais. Fato demonstrado por estudos que, quando se 

reportam às lutas trabalhistas da época, definem o período como sendo os “trinta 

anos gloriosos”. 

Navarro (2002:92) mostra a importância que teve o operariado neste 

período, especialmente, nos anos 60 e 70, quando conquistaram e ampliaram 

direitos trabalhistas e sindicais, tomando de surpresa tanto as organizações 

operárias quanto as classes capitalistas que foram intensamente afetadas.

Além disso, afirma que os anos 70 representaram grandes avanços, 

para a organização dos trabalhadores, que criaram mecanismos de representação 

nos locais de trabalho, sugeriram reformas em nível estatal, limitando assim o poder 

dos empresários. Isso influenciou também a legislação, que passou a interferir 

diretamente no processo de trabalho e no poder de investimento do capital. Nesse 

sentido, Navarro, ainda, enumerou um conjunto de países que foram atingidos por 

estas mudanças, dentre eles, destacam-se: Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, 

Estados Unidos, Holanda e Suécia1.

1 Grã-Bretanha – anos 1974/75/76 aprovada legislação ampliando, entre outros, os direitos dos trabalhadores nos 
locais de trabalho, limitando o direito de demissão por parte do empresário;França – anos 1973/75/77 aprovação 
das regulamentações que ampliavam os direitos dos trabalhadores no acesso a informação, assistência médica, 
proteção, fortalecimento sindical etc; Alemanha – anos 1969/1970/72/73/76 aprovação da legislação ampliando 
os direitos dos trabalhadores no local de trabalho, etc; Itália – anos 1969/1970/71/75/77/79  aprovação da 
legislação ampliando os direitos dos trabalhadores no local de trabalho, fortalecimento sindical etc; Estados 
Unidos – anos 1970/73 aprovada a legislação que consolidava os direitos operários em questões de saúde e 
segurança no trabalho reduzindo os direitos empresariais; Holanda – anos 1977 aprovada a legislação que 
permitia aos conselhos dos trabalhadores adiar por um mês decisões econômicas dentro da empresa; e Suécia – 
anos 1976 aprovada a legislação que obrigava o empresário a negociar com os trabalhadores cada decisão da 
empresa. (NAVARRO, 2002:93-94). 
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Apesar de mostrar os avanços nas lutas trabalhistas, é importante 

perceber que o ocorrido nos anos 70, quando Navarro menciona a preocupação dos 

capitalistas em relação ao espaço conquistado pela classe trabalhadora, foi também 

a constatação do fim da “onda longa” anunciado desde meados de 1960. Desse 

modo, é possível afirmar que a debilidade da classe capitalista não ocorre em função 

do avanço das lutas trabalhistas, mas sim da mencionada crise de superprodução do 

capital.

Assim, tudo indica que o Estado de Bem Estar Social, no período de 

1945 a 1965, conseguiu assegurar tanto a produção quanto o consumo, de modo 

que o pacto realizado em prol do crescimento econômico estendeu benefícios para 

todos os envolvidos, contrariando também o que Chesnais (1995:02) mencionou em 

torno da “onda longa” representar o enfraquecimento das classes capitalistas, e que 

isso se refletia na cessão de espaço e direitos trabalhistas aos operários. Pois, ao 

que parece, tal alegação do enfraquecimento capitalista, só faz sentido 

posteriormente, quando a “onda longa” expressou sinais de uma crise de 

superprodução e, buscando estratégias para sair de tal situação, atingiu os 

fundamentos que lhe sustentou, o paradigma produtivo vigente na época, o modelo 

de Estado que o mantinha e o Sistema de Relações de Trabalho.

Para evidenciar tal fato, veja-se o que aconteceu àquele modelo de 

Estado que perdurou até os anos 70. Pois, quando atingido pelo fim da expansão 

capitalista, entrou em crise fiscal e por insuficiência não conseguiu manter o 

equilíbrio entre o social e o econômico. Verificam-se os primeiros sinais de 

debilidade do Estado nos Estados Unidos; mais tarde, nos anos 70, nos demais 

países capitalistas desenvolvidos. Isso deu margem aos múltiplos questionamentos 

em torno de sua redução, ou desobrigação de questões, anteriormente, 
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consideradas fundamentais como condições para o desenvolvimento social, criação 

de empregos, etc, ou seja, antigas garantias de um crescimento econômico 

sustentado estavam sendo questionadas. (Harvey, 1993). 

É provável que ocorrida a expansão do capital em meados de 1940, e 

sua intensificação nas décadas posteriores, acentuou a crise de produtividade 

gerando desemprego, queda salarial, menor arrecadação para o Estado, crise fiscal, 

crise de legitimidade e reestruturação do próprio Estado em transição para o 

neoliberalismo. É essa abordagem que este estudo focaliza, afirmando que a 

reestruturação produtiva surgiu como alternativa para o modo de produção 

capitalista sobreviver a sua própria crise. 

1.3 A reestruturação produtiva com base no modelo japonês 

É fato que numa crise de superprodução seja evidente a busca por 

novos mercados para escoá-la, com isso o processo de globalização econômica 

intensificou-se e acirrou a concorrência intercapitalista entre as empresas, que se 

encontravam desestabilizadas pelo referido processo, desde meados dos anos 60, 

conforme Dedecca (1996:58). Desse modo, o que se tem é uma adequação das 

empresas às normas difundidas como necessárias à manutenção e sobrevivência no 

mercado globalizado, numa concorrência que impõe processos de reestruturação e 

flexibilização como formas prioritárias para competir.

Quanto ao espaço financeiro, este se encontra hierarquizado, tendo 

nos Estados Unidos sua maior expressão, e é viabilizado por operações de 

aplicações e empréstimos em curto prazo, através da apropriação de lucros 

financeiros “puros” que ocorrem, apenas, dentro da esfera financeira. Assim, "a 
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época da economia global financeirizada e rentista havia começado" (CHESNAIS, 

1995:19-20).

Isso posto, temos um mercado mundial ou globalizado que conta com 

a soberania do capital financeiro que, presume-se, passou a exigir modificações nos 

mercados de todos os países, o que por sua vez vai refletir nas empresas, pois, 

conforme Chesnais, apesar do capital financeiro parecer apresentar-se dissociado 

do capital produtivo, a mundialização daquele é alimentada por este, colocando-o 

numa autonomia relativa (Idem,21). 

Num mercado globalizado, com grande instabilidade financeira, onde 

todos são concorrentes e permanecem apenas os melhores, a lógica do capital 

impõe aos participantes uma adequação constante. E para amoldar-se às 

imposições deste mercado, atendendo os desafios impostos pela concorrência, as 

empresas priorizam dois aspectos, como destaca Dedecca:

I. aproveitamento das oportunidades de valorização do capital nos 
mercados financeiros nacionais e internacionais; II. racionalização 
produtiva com o objetivo de enfrentar as fortes variações no nível e 
na composição de demanda e, ao mesmo tempo, defender, e se 
possível aumentar, suas participações nos mercados em que atuam 
e que consideram estratégicos. (DEDECCA, 1996:59) 

Para Mandel, a reestruturação produtiva é uma tentativa de superar as 

contradições do capital, buscando no aumento da taxa de lucro a solução da crise 

de superprodução que vai caracterizar o fim da chamada “onda longa expansiva”. 

Os esforços de reestruturação da produção tendem a elevar a taxa 
de lucros através das seguintes medidas: eliminação, absorção ou 
redução da atividade menos produtivas por técnicas de produção 
mais avançadas; redução da fabricação de produtos cuja demanda 
parece estruturalmente em estagnação ou em declínio, favorecendo 
a fabricação de produtos cuja procura se revela estruturalmente em 
elevação; investimentos de racionalização, com economia de 
matérias-primas, de energia, de mão-de-obra e de emprego do 
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capital fixo; crescimento da velocidade de circulação do capital; 
intensificação dos processos de trabalho e, em geral, esforços 
concentrados para aumentar duravelmente a taxa de mais-valia (a 
taxa de exploração da força de trabalho). (MANDEL, 1990:197).

Os esforços do processo de reestruturação visaram à busca de novos 

mercados e possibilidades de escoar a produção capitalista. Além disso, esse 

processo foi necessário nos termos em que o capitalismo se colocou “para sair 

duravelmente (...) da situação ruim na qual o capitalismo internacional está metido 

há mais de dez anos, uma reestruturação mais profunda é necessária...”. (Idem, 

207)

Logo, a reestruturação produtiva surge como necessária para viabilizar 

caminhos ou alternativas, ou seja, viabilizar retomadas de crescimento, como já 

mencionado, visto que o capitalismo é constituído por crise e retomada, de acordo 

com Mandel (1990). 

Partindo dessa abordagem mais geral, de que a reestruturação 

produtiva consiste numa estratégia do capital, entende-se que, enquanto esta 

apresenta oportunidades ao capital de expandir-se, tira as chances de sua 

contrapartida, qual seja, o trabalho remunerado, precarizando suas formas, 

desestruturando sua base e aniquilando os trabalhadores. 

Druck e Borges (2002:112) definem a reestruturação produtiva como 

sendo:

conjunto de mudanças no âmbito da produção e do trabalho, através 
de inovações tecnológicas, da implementação de novos padrões de 
gestão e organização do trabalho e do estabelecimento de novas 
relações políticas entre o patronato e os sindicatos.
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Este é o conceito de reestruturação produtiva que foi adotado neste 

trabalho, porque as mudanças ocorridas nas empresas, através das inovações 

tecnológicas e da gestão, desequilibram as relações entre patrão e empregado e 

intensificam o controle e a exploração sobre os que vivem da venda da força de 

trabalho. Isso dá espaço a um novo contexto no qual se desenvolvem as relações 

entre capital e trabalho, exigindo novas análises para a compreensão do 

comportamento dos envolvidos nessa relação: os trabalhadores, os capitalistas e o 

governo.

Vale ressaltar que reestruturação produtiva traz à tona um conjunto de 

técnicas administrativas e de inovações tecnológicas e organizacionais que refletem 

a prática do chamado modelo japonês; e, embora existam outras experiências, como 

a da Suécia e da Terceira Itália, que se mostram como alternativa às imposições do 

capital, na eleição do novo paradigma produtivo, compreende-se que não existe uma 

ruptura total em relação ao paradigma anterior, haja vista alguns estudos apontarem 

uma espécie de imbricação em alguns casos com a prática taylorista-fordista. 

Todavia, partilha-se da afirmação de Druck (1999:92), de que esse modelo tem 

ocupado o centro das discussões em torno das mudanças no mundo do trabalho 

pela divulgação das técnicas japonesas no ocidente. 

Tudo indica que o paradigma produtivo, sob o qual a reestruturação 

produtiva se inspira, é o modelo japonês que ganhou expressividade como um 

receituário, tornando-se indispensável para a sobrevivência das empresas ao 

mercado globalizado, principalmente, a partir dos anos 80, diante da crise de 

produtividade.

Quanto às origens e ao conceito do chamado modelo japonês ou 

toyotismo, destacam-se, respectivamente, as seguintes considerações: 
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Para Gounet, o modelo japonês tem duas origens: 

primeiramente, as empresas japonesas precisavam ser tão 
competitivas quanto as americanas, e depressa, sob pena de 
desaparecerem. (...) A segunda origem é a necessidade de aplicar o 
fordismo no Japão, mas conforme as condições próprias do 
arquipélago (GOUNET, 1999:25). 

Para Cattani pode ser definido como:

a expressão modelo japonês consagrou-se, na década de 80, como 
designação genérica e, até por isso, imprecisa – de um conjunto de 
técnicas de organização da produção e do trabalho industrial, de 
práticas administrativas, relações de trabalho e princípios de gestão 
da empresa que estariam associados aos importantes ganhos de 
produtividade atingidos pelo sistema produtivo no Japão após a 
Segunda Guerra Mundial (CATTANI, 1997:156). 

O Japão tornou-se um farol para o mundo capitalista em virtude de seu 

alto nível competitivo e dos ganhos produtivos. Isso foi, provavelmente, o motivo 

pelo qual os países buscaram promover a difusão do modelo japonês. Pois, o 

referido modelo pressupõe uma produção orientada para a diversidade, em 

pequenos lotes, tomando por base a demanda de mercado. Além disso, tem por 

finalidade combater o desperdício, flexibilizar a produção aliada à flexibilização da 

organização do trabalho, e implementar o kanban2 e as relações de subcontratação 

(GOUNET, 1999). 

Com efeito, a reestruturação produtiva, por meio das técnicas 

japonesas, implica numa maior intensificação e flexibilização do trabalho, além de 

exigir um trabalho em equipe no qual o operário tem que ser polivalente. Com essas 

2 Trata-se de um sistema visual de informação para administrar o Just-in-Time(JIT). Utilizado pela primeira vez 
pela Toyota japonesa, constitui-se de um conjunto de cartões que indica a quantidade necessária de matéria-
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novas exigências, o padrão fordista de organização e gestão do trabalho passou a 

organizar-se conforme novos parâmetros estabelecidos pelo modelo japonês, 

surgindo uma nova conduta operária, um novo padrão de ação sindical e o sindicato 

por empresa.3

Já Lipietz compreende que não existe um novo paradigma que 

substitua o fordismo. Há sim um sistema misto que chama de “neotaylorismo” e que 

combina práticas participativas dos trabalhadores. Aglieta e Palloix falam da 

automação e de neofordismo, salientando a combinação do fordismo com novas 

tecnologias. E Coriat entende que há um novo modelo de gestão que é o pós-

fordismo. Este resultou da “formidável competitividade adquirida pelas empresas 

japonesas” e não das condições históricas do país, como abordado por Gounet, mas 

sim das inovações na organização do trabalho e da gestão. (apud DRUCK, 1999). 

Criou-se, com isso, o que ficou conhecido como “escola japonesa de 

gestão da produção” em contraposição à “escola americana de gerência científica”. 

Esta foi concebida por Frederick Taylor complementada, posteriormente, por Henry 

Ford, ao passo que a escola japonesa apóia-se nos achados de Ohno, engenheiro-

chefe da fábrica Toyota no período pós-45, no Japão, também conhecido como 

idealizador do Sistema Kanban, uma forma visual utilizada para administrar o Just-

In-Time. É o “ohnismo” que Coriat considera uma resposta patronal à resistência 

operária. (Idem, 84). 

O debate sobre o modelo japonês o apresenta como um novo 

paradigma produtivo substituindo o sistema fordista, assim como enfatiza os seus 

impactos sobre a organização dos trabalhadores tanto nos locais de trabalho quanto 

prima ou de peças intermediárias a serem produzidas para se cumprir a célula seguinte (cliente). CATTANI, 
1997.
3 Sindicato atrelado ao patrão, criado pela Nissan, figura típica do sindicato japonês. GOUNET, 1999. 
SANTOS,2001.
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em seus sindicatos. Além disso, salienta o desemprego massivo como decorrente do 

movimento das empresas, visando à redução de custos e à busca de trabalhadores 

polivalentes e qualificados, que se identifiquem com os planos da empresa. A busca 

pelo novo trabalhador vai gerar o que Mattoso denomina de insegurança e 

desestruturação do trabalho. 

1.4 Implicações do processo de reestruturação produtiva 

O processo de reestruturação produtiva pode ser expresso em três 

fases, nas quais se percebe as conseqüências para todos os atores sociais nele 

implicados. Tal situação é iniciada pelas empresas, que na ansiedade de 

acompanhar e permanecer no mercado competitivo e globalizado, reestruturam seus 

ambientes de trabalho, através de inovações tecnológicas e organizacionais, tendo 

em vista a redução de custos. As novas condições de produção e do trabalho 

priorizam a qualidade dos produtos e a produtividade do trabalho de acordo com os 

padrões do mercado.

Com efeito, tais alterações afetam o Sistema de Relações de Trabalho 

em vigor, que, ainda encontrava-se fundamentado nos princípios taylorista-fordistas, 

ocasionando uma desestruturação do mercado de trabalho. O Estado é um 

personagem importante nesse processo, porque inicia alterações na legislação 

trabalhista e na própria estrutura institucional, que lida com a gestão das relações de 

trabalho. Essas mudanças são provocadas pela influência da representação 

empresarial, cuja posição se fortaleceu em relação à representação do trabalho. Isso 

permite dizer que também houve uma mudança de prioridade na ação do Estado, 

conforme será abordado adiante.
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Quanto à primeira fase da reestruturação produtiva, Dedecca (1997) 

afirma que teve início no final de 1970 e estendeu-se até meados de 1980, quando o 

Sistema Nacional das Relações de Trabalho (SRT) embasado nos princípios do pós-

guerra foi contestado. Os vetores dessa desarticulação foram os Estados Unidos e 

os países do continente europeu, dentre os quais a Inglaterra, Espanha e Itália.  

Essa fase também significou o fim da onda expansiva do capital, 

quando ocorreram várias mudanças na produção e no processo de trabalho das 

empresas como forma de enfrentar o período de grande instabilidade econômica, 

que se agravou em decorrência da primeira crise do petróleo em 1973 e da segunda 

em 1979. 

Aqueles países tiveram grandes dificuldades para enfrentar esta crise 

devido à desestruturação do mercado de trabalho, pois as empresas, em virtude de 

uma perspectiva na revolução tecnológica, implementaram projetos apoiados nos 

processos de automatização de plantas produtivas, as fábricas do futuro, que não se 

preocupariam com a qualidade das relações trabalhistas, e, vale salientar, foram 

instaladas em países em que a representação sindical pouco conta nesse assunto. 

(DEDECCA, 1997:62-63). 

Esta prática sugeria que o desemprego não era apenas conjuntural, 

isto é, decorrente da recessão econômica, mas que se agravaria com as futuras 

“fábricas inteligentes”. Assim, as altas taxas de desemprego ocorridas na década de 

70, acabaram enfraquecendo os sindicatos, que passaram a se limitar a concessões 

políticas e econômicas, como formas de garantir o emprego e negociar com o 

patronato a flexibilização nas relações de trabalho. Isso possibilitou, a debilidade 

intensa nos SRTs e, portanto, nas relações de trabalho, a partir do início dos anos 

80. Essas alterações foram fundamentais para que as empresas se adequassem 
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aos novos padrões de produtividade do trabalho, de modo que a saída foi a 

modernização tecnológica associada à flexibilização das relações de trabalho, uma 

prerrogativa das empresas para sair da crise. 

A segunda fase, enfocada por Dedecca, iniciou-se na metade dos anos 

80 e foi até 1990, quando houve a obsoletização das inovações tecnológicas da 

década passada. Isso correspondeu ao projeto de automatização das plantas 

produtivas (as chamadas fábricas do futuro), abrindo espaço para introdução de 

outros mecanismos, tais como inovações organizacionais que se espelhavam no 

exemplo do Japão; país de relativo sucesso na inovação das formas de gestão do 

trabalho. Estas inovações foram facilmente implementadas devido à quebra da 

resistência operária, cujas organizações passaram a conviver com novas estruturas 

organizacionais, novas jornadas de trabalho e normas salariais. 

A estrutura organizacional dos anos 70 garantia aos sindicatos o 

controle da alocação e do uso da mão-de-obra, o que enfraquecia o poder das 

empresas. Porém, com a instabilidade econômica e tecnológica, as empresas 

tomaram como estratégia a reengenharia permanente da sua base produtiva, como 

segue:

em um primeiro momento, pela introdução concentrada e 
abrangente de equipamentos informatizados e, em seguida, pela 
incorporação mais lenta desses equipamentos com a adoção de 
inovações organizacionais, que em seu conjunto exigiam maior 
mobilidade de tarefas, ocupação e responsabilidade dos 
trabalhadores (DEDECCA, 1997:57). 

Quanto à jornada de trabalho, a idéia era flexibilizá-la para reduzir os 

custos. Essa tendência foi iniciada na metade dos anos 80, quando os sindicatos 

aceitaram a flexibilização das formas de contratação e uso da força de trabalho 
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como uma alternativa para combater o desemprego, quando também aceitaram a 

reforma do sistema de regulação pública do trabalho. Em relação à norma salarial, 

esta se adequou a uma combinação flexível em que as empresas passaram a 

vincular os salários ao desempenho individual. Essas mudanças já eram sinalizadas 

na fase anterior, ganhando consistência a partir desta segunda fase com as 

inovações organizacionais. Há, no entanto, uma heterogeneidade nas relações de 

trabalho, tendo em vista que os novos contratados por tempo indeterminado vivem 

em completa ausência de normas salariais por estabelecerem vínculos precários de 

trabalho (DEDECCA, 1997:59). 

A terceira fase inicia-se nos anos 90 e se prolonga até aos dias atuais. 

Nessa fase, a esperança de uma maior participação dos trabalhadores nas decisões 

das empresas desaparece e o processo de acumulação do capital assume um 

caráter especialmente excludente. Os efeitos da recessão econômica atingiram em 

cheio as condições e relações de trabalho. 

As novas condições de trabalho exigiram outro tipo de trabalhador, 

mais qualificado e apto às mudanças implementadas pelas empresas, e no que 

compete às relações de trabalho, essas refletiram o desequilíbrio da 

desregulamentação dos SRTs, acentuando o desfavorecimento à classe 

trabalhadora.

Apesar dos problemas ocasionados pela reestruturação produtiva, há 

uma insistência em sua prática, de modo que o resultado das três fases nos últimos 

trinta e cinco anos foi a flexibilização do mercado de trabalho e uma crescente 

precarização das formas de ocupação e remuneração, além de ter contribuído para 

a intensidade do desemprego. Ademais, houve alterações no processo de trabalho 

com implicações importantes para os trabalhadores. O Estado e as políticas 
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governamentais foram influenciados pelas demandas das empresas que objetivam 

responder de forma rápida e adequada às exigências do mercado cada vez mais 

competitivo. É possível dizer que as novas políticas não conseguem garantir taxas 

de crescimento econômico de longo prazo, incluindo o incremento do emprego. 

O caso é que tais demandas do mercado global, implicando na 

adequação das empresas, ocasionam, entre outras, a desestruturação das relações 

de trabalho pautadas em princípios fordistas, como já colocado, e impõem a retirada 

do Estado no que concerne ao papel de mediador das relações entre capital e 

trabalho, implicando numa redefinição de suas prioridades, e exigindo-lhe ações no 

sentido de favorecer a liberdade do mercado, numa transição para o Estado 

neoliberal.

A esse respeito, Dedecca (2002) alega que, para adequar as suas 

empresas às exigências do mercado, o patronato elegeu o Estado como alvo, tendo 

em vista desestabilizar o Sistema de Relações de Trabalho, já que, segundo Navarro 

(2002), este foi fundamental para a expansão dos direitos trabalhistas, através de 

uma legislação favorável ao trabalho organizado. Também foram alvo da investida 

patronal as negociações coletivas, visando à exclusão dos sindicatos dos 

trabalhadores. Ao Estado foi sugerido facilitar a relação direta entre patrões e 

empregados no plano das fábricas. 

Do ponto de vista patronal, tais modificações foram necessárias nessa 

conjuntura para que as empresas sobrevivessem à instabilidade dos mercados. 

Visando remodelar as relações de trabalho anteriores, os patrões reivindicaram junto 

ao Estado a autonomia na gestão do uso da força de trabalho, ou seja: 

(...) a demanda por uma menor restrição à contratação por tempo 
determinado ou em regime de trabalho parcial; (...) a procura de 
uma estrutura de ocupações flexível; (...) a possibilidade de adoção 
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de jornada de trabalho flexível em condições consideradas antes 
proibitivas. (DEDECCA, 1996:60).

O capital redefine o seu espaço e cria as condições para sua 

expansão. Para isso, implementa alterações na produção, introduzindo novas 

tecnologias e inovações organizacionais, que se refletem no remodelamento das 

condições de produção e trabalho com base na flexibilização. Nessa trajetória, a 

globalização econômica, as inovações tecnológicas e organizacionais e a 

reestruturação produtiva, contando com o apoio político-ideológico e institucional do 

Estado neoliberal, ganham impulso no desbravamento de novos mercados e na 

expansão do modo de produção capitalista. 

No entanto, esse desdobramento e expansão capitalista têm 

implicações profundas na sociedade do trabalho organizado conforme o fordismo, 

uma vez que abala suas principais pilastras, dentre elas, a garantia do emprego, a 

seguridade social assegurada pelo Estado, além de eliminar do mercado de trabalho 

certos tipos de profissões e pedir um novo tipo de operário, como já colocado, mais 

qualificado, flexível, polivalente ou multifuncional. 

Isso representou, no mercado de trabalho, a desestruturação do 

emprego organizado, atingindo o movimento sindical, proporcionando um controle 

mais intenso sobre a força de trabalho já enfraquecida e elevou a taxa do 

desemprego estrutural4.

Harvey (1993:144) relata que esse mercado de trabalho passou por 

grandes mudanças. Diante da forte volatilidade do mercado financeiro, do aumento 

4 O desemprego estrutural ocorre quando a estrutura ocupacional muda (como no caso em que declina o número 
de empregos em manufatura e aumenta em serviços) tornando obsoletas algumas qualificações e deixando 
pessoas sem trabalho. Ele pode ocorrer por grande variedade de razões, incluindo inovações tecnológicas ou o 
fato de empresas decidirem fechar ou relocalizar suas operações em outras regiões ou países. 
(JOHNSON,1997:68) 
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da competição e das estreitas margens de lucro, os patrões tiraram proveito do 

excesso da mão-de-obra, e do enfraquecimento do poder sindical para impor 

contratos de trabalho em regime parcial ou em regime de subcontratação. A ordem 

era a redução de custos.

Quanto ao chamado modelo de Estado de Bem Estar Social, este teve 

a sua manutenção questionada pelo pensamento econômico dominante que 

entende a sua intervenção como uma ação de obstrução da atividade econômica, 

impedindo o mercado de atuar livremente. Com isso, ressurgiu a proposta de adoção 

do modelo de Estado Liberal, que atualizado chama-se hoje Neoliberal, para 

recolocar em ordem as condições de funcionamento da liberdade do mercado. 

Embora a discussão em defesa do modelo anterior ainda se mantenha, hoje vem se 

firmando o chamado Estado Neoliberal. 

De acordo com Belluzzo (1996:13), a preferida liberdade de mercado é 

ineficiente devido às baixas taxas de crescimento, que são inclusive menores do que 

as do período da intervenção do Estado na economia. Além disso, a liberdade do 

mercado também parece falhar na questão da geração de emprego, da proteção e 

da segurança no trabalho. Além disso, o neoliberalismo é conservador no plano 

cultural e autoritário no plano político. 

A política neoliberal se difundiu nos Estados Unidos e na Inglaterra ao 

longo das décadas 70 e 80, quando se intensificou a crise da “onda expansiva do 

capital”, por ocasião dos governos Ronald Reagan e Margaret Thatcher, 

respectivamente (HARVEY, 1993).

Na avaliação de Chauí (1999), essa política é característica da forma 

contemporânea do capital, que, além de proclamar o fim do modelo de Estado de 

Bem Estar Social, proclama o fim da sua atuação como parceiro e controlador da 



44

atividade econômica, fundamentando-se na sua crise fiscal e na aceitação da 

ideologia neoliberal. 

Druck interpreta a difusão do neoliberalismo como a expressão máxima 

do Consenso de Washington5 que tem resumidamente três objetivos principais: 

a) estabilização da economia (corte no déficit público, combate à 
inflação), em geral, tendo por elemento central um processo, 
explícito ou não, de dolarização da economia e sobrevalorização 
das moedas nacionais; b) reformas estruturais com redução do 
Estado, através de um programa de privatizações, desregulação dos 
mercados e liberalização financeira e comercial; c) abertura da 
economia para atrair investimentos internacionais e retomada do 
crescimento econômico (DRUCK, 1999:23). 

Essas são as exigências que fazem parte do ideário político neoliberal 

e que viabilizam a expansão da nova forma de acumulação do capital no plano 

internacional, sendo, posteriormente, estendidas aos países periféricos. Doravante, 

o Estado assume um novo papel, qual seja, promover condições para expansão do 

capital financeiro. Nesse sentido, de acordo com Harvey, o Estado passou a ocupar 

uma função mais conflitante, pois, fora obrigado a regular o capital corporativo de 

interesse da nação, criar um bom clima para os negócios, atraindo investimentos 

externos e contendo as saídas do capital para lugares mais lucrativos. A intervenção 

estatal pode ter diminuído, mas em alguns casos, como o de controle do trabalho, 

aumentou consideravelmente (HARVEY, 1993:160,161). 

Alguns autores, comparando o novo tipo de Estado com o modelo 

anterior, avaliam que este se enfraqueceu.

Se, no primeiro caso, tivemos a produção em massa, consumo de 
massa, padronização, crescimento das unidades produtivas e, por 
extensão, das classes trabalhadoras, fortalecimento do Estado 

5 Criado por John Williamson e tornou-se conhecido por expressar os interesses da comunidade financeira 
internacional, o FMI e o BIRD. DRUCK, 1999. 
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nacional, elevado grau de especialização de tarefas, excessivo 
controle hierárquico e sindicatos fortes, no segundo, há uma 
tendência à produção em pequenos lotes, consumo individualizado, 
diminuição de pessoal das empresas, enfraquecimento do Estado, 
fim do trabalhador que só sabe ‘apertar parafusos’, organização do 
trabalho baseado em equipe e sindicatos enfraquecidos 
(RODRIGUES, 2002:157). 

O Estado legitima a nova forma de expansão do capital, através da sua 

política neoliberal. Isso possibilita as condições legais que precarizam o trabalho, 

prejudicam os trabalhadores e desarticulam suas entidades representativas. Tudo 

isso realizado em virtude da vontade dos interesses empresariais. 

De acordo com Arbix, trata-se da 

recusa de uma política de relações industriais baseadas na 
discussão com os sindicatos e no compromisso; a construção de 
barreiras restritivas à ação sindical, em particular no que tange ao 
direito de greve; a afirmação da empresa, sobretudo da grande, 
como nível mais adequado para a definição de novas relações de 
trabalho, distante do sindicato e distinto do nível setorial, categorial, 
estadual ou nacional; mudança da legislação trabalhista de modo a 
permitir rearranjos nas empresas, particularmente no que se refere 
ao pagamento,  ou não, de encargos, como férias, abonos, licenças, 
décimo terceiro, FGTS, INSS e outros; formalização de empregos 
temporários ou a legalização dos informais; diminuição do poder 
normativo da Justiça do Trabalho; diminuição da proteção estatal 
aos sindicatos (ARBIX, 1997:485). 

No entanto, a fragilidade do Estado Neoliberal é apenas aparente, 

sobretudo quando entra em defesa do sistema capitalista ao retirar direitos, há 

décadas conquistados pelos trabalhadores, e ao submetê-los às precárias condições 

de trabalho. Assim, o Estado molda os espaços de atuação dos trabalhadores; 

dessa vez em sindicatos esvaziados e enfraquecidos. Desse modo, uma nova 

estrutura de relações é inaugurada entre empregadores, empregados, sindicatos e 

governo. Ao se retirar das relações de trabalho e da economia, o Estado se 

despolitiza, conforme segue:
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o essencial não é o fato do Estado desvencilhar-se de propriedades. 
O essencial é ele desincumbir-se de seu lugar como centro de 
consolidação e reforço de normas gerais de controle de mercados 
(de bens, de serviços, financeiros, de trabalho etc.) redefinindo com 
isso seu papel na sociabilidade capitalista. (CARDOSO, 2003:25). 

A redefinição das funções do Estado traria consigo a máxima liberal 

“segundo a qual, deixados a si mesmos, os agentes encontrariam pontos de 

equilíbrio sempre mais eficientes do que aqueles fomentados pelas instituições 

sejam elas os sindicatos ou o Estado”. (Idem,25). 

Logo, presencia-se o desmonte da principal pilastra do modelo de 

acumulação fordista. “Desincumbir-se de seu lugar”, essa é uma forma de revelar 

que o Estado não seria mais responsável por garantias sociais e trabalhistas, nem 

teria mais o papel de assegurar consumo. Seu alvo prioritário agora é reformar as 

instituições que davam suporte ao sistema social das relações de trabalho. Para 

isso, o alvo parece ser o Sistema de Relações de Trabalho, os direitos sociais e 

trabalhistas, com vistas a minimizar as ações coletivas dos trabalhadores. No dizer 

de Pochmann, isto significa a dilapidação dos direitos do trabalho. 

O capital, uma vez reorganizado, opera no campo de atuação diferente 

da forma anterior. A partir de então, o aumento do desemprego, a desarticulação 

dos trabalhadores e a insegurança do mercado de trabalho compõem a estratégia 

do capital para diminuir o valor da força de trabalho e para alcançar padrões de 

produtividade industrial que sejam compatíveis com o novo padrão de acumulação. 

Verifica-se que a aludida reorganização do capital tem como 

pressuposto a junção das empresas com o Estado, primando por criar condições 

favoráveis à expansão da economia que parece adquirir autonomia sobre as 

condições de vida dos trabalhadores quando atrela elementos necessários ao seu 
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desenvolvimento, reformulando as condições de trabalho nas empresas que optaram 

por: a) baixa remuneração, tendo como conseqüência a queda do poder aquisitivo 

decorrendo em condições de vida precárias para aqueles que continuam 

empregados; b) demissões massivas, principalmente, daqueles operários envolvidos 

nas lutas sindicais e os menos qualificados, relegando-os a viverem em condições 

miseráveis pela falta de emprego; c) uma nova filosofia gerencial, com base na 

qualidade total, na qual valores como cooperação empresarial e polivalência têm por 

finalidade difundir entre os operários a concorrência individual e o afastamento de 

seus sindicatos. Ademais, destacam-se outras práticas que acentuam a 

precarização das condições de trabalho nessas empresas, como por exemplo, a 

automação e terceirização. 

Desse modo, percebe-se que esse conjunto de alterações nas 

condições de trabalho, primeiro, como visto, influi diretamente nos operários, à 

medida que exigem deles adequação à realidade da empresa, e segundo, atingem 

seus sindicatos forçando-os a buscarem por formas de ação que os possibilitem 

sobreviver nessa realidade crucial e de futuro incerto, no que se refere ao trabalho 

remunerado e suas garantias ou seus direitos adquiridos ao longo de séculos de 

lutas travadas entre os capitalistas e trabalhadores. 

Esse cenário é peculiar a todos os países capitalistas desenvolvidos e 

em desenvolvimento. No caso do Brasil, aborda-se no próximo capítulo como teve 

início esse processo de reestruturação produtiva, quais foram suas peculiaridades e 

os impactos sobre os atores envolvidos nesse processo, em especial, os 

trabalhadores e suas organizações representativas.
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Capítulo 2 

Reestruturação produtiva e sindicalismo no Brasil nos anos 90 

Como abordado anteriormente, as ondas de reestruturação produtiva 

pelas quais passaram os países capitalistas desenvolvidos, como os Estados Unidos 

e a Inglaterra, implicaram na destruição de condições antes consideradas essenciais 

ao desenvolvimento do capitalismo. A crise do seu modelo de expansão, a partir dos 

anos 70 exigiu, como foi visto, uma redefinição do modelo econômico, do Estado, 

das relações de trabalho e dos sindicatos com as forças políticas, dando início à 

reestruturação produtiva e, conseqüentemente, as transformações do mercado de 

trabalho.

O presente capítulo analisa esse processo de reestruturação produtiva 

no Brasil, apontando seus antecedentes e as implicações que tiveram para o 

Estado, as empresas e os trabalhadores. 

2.1 A reestruturação produtiva no Brasil 

A reestruturação produtiva no Brasil reflete o esforço empreendido 

pelas empresas nacionais e estrangeiras que operam no país, para se adequar ao 

novo padrão de acumulação do capital, cujo processo de concorrência ocorre num 

mercado globalizado. Autores como Leite (1994,1995 e 2003) e Druck (1999) falam 

dos interesses dessas empresas pela adoção de técnicas e sistemas administrativos 

do modelo japonês no final de 1970. No entanto, há uma convergência quanto à 

intensificação deste processo, a partir dos anos 90. Ao adotar uma orientação 
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neoliberal, a política econômica do governo Collor de Mello incentivou a inovação 

empresarial quando abriu a economia brasileira ao mercado externo. Assim, a 

concorrência entre empresas nacionais e estrangeiras estimulou a produtividade da 

indústria nacional, a partir de então integrada ao mercado mundializado. 

Para isso, aborda-se a trajetória da expansão capitalista industrial no 

Brasil em dois períodos, com o propósito de compreender o impacto da 

reestruturação produtiva nos atores implicados nesse processo, considerando a 

importância do Estado em criar as condições para expansão do capital industrial 

neste país. 

O processo de industrialização no Brasil tem algumas especificidades 

que merecem destaque, primeiro, conservou uma política populista e corporativista 

que visava a manutenção dos empresários e industriais em posições hegemônicas 

advindas do modelo agrário-exportador, disso resultou outra particularidade do 

processo de expansão capitalista brasileiro, a manutenção do modelo econômico 

anterior como sustentação para o novo. Assim, o capital urbano-industrial não se 

apresenta semelhante à forma clássica do modelo ocidental, destruindo para criar, 

mas adaptando o velho ao novo e, evidentemente, criando as condições para se 

desenvolver (OLIVEIRA, 2003). 

O primeiro período considerado neste trabalho está compreendido 

entre os anos de 1930 e 1950, quando tem início o declínio do capital agrário-

exportador e o advento da expansão do capital urbano-industrial. É o esgotamento 

da hegemonia agrário-exportadora e a emergência do modelo urbano-industrial, por 

ocasião da grande crise mundial de 1929/30/33 que Mandel (1990:38) afirma ser a 

13ª crise de superprodução do capital. 
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Nessa transição ocorreram grandes transformações na relação capital-

trabalho, uma vez que houve o agravamento da situação que se precipitou na crise 

social e política que ficou conhecida como a “Revolução de 30”, por meio da qual 

Getúlio Vargas subiu ao poder. 

Segundo Vianna: 

há um consenso de que o movimento de 30 provocou alterações 
favoráveis ao sistema produtivo voltado para o mercado interno e de 
outras matérias-primas exportáveis, que não o café (VIANNA, 
1978:112-115).

Ocorreu uma reformulação das forças sociais, do Estado, no controle 

do trabalho e do preço da força de trabalho, era a adaptação do velho modelo 

econômico agrário-exportador às novas exigências do capital urbano-industrial, 

desencadeando grandes transformações na relação capital-trabalho (OLIVEIRA, 

2003).

Um dos aspectos mais importantes desse processo é o fato de 

coexistir o padrão de desenvolvimento anterior com base na agropecuária e as 

formas emergentes de produção. Isso, segundo Oliveira, representava sua natureza 

conciliatória, pois entre os elementos impulsionadores da expansão urbano-

industrial, a agricultura ocupou espaço fundamental como uma espécie de 

sustentáculo das condições sociais necessárias ao desenvolvimento do novo 

paradigma sob o qual se apresentava o capital. 

A intervenção estatal foi sem dúvida o “carro chefe” que junto ao capital 

nacional, privado e estrangeiro sustentou a implantação e expansão urbano-

industrial no Brasil. 

Oliveira afirma que:
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o Estado intervém para destruir o modo de acumulação para o qual 
a economia se inclinava naturalmente, criando e recriando 
condições do novo modo de produção (OLIVEIRA, 2003:40). 

Outra questão decisiva foi o papel da legislação trabalhista que, 

agregada a outras medidas, apóia a implantação e o desenvolvimento do que 

Oliveira chama “novo modo de acumulação”. A população que chegava às cidades 

converteu-se em “exército de reserva”, em conformidade com a nova lógica da 

reprodução do capital, conforme segue: 

de um lado, propiciava o horizonte médio para o cálculo econômico 
empresarial, liberto do pesadelo de um mercado de concorrência 
perfeita, no qual ele devesse competir pelo uso dos fatores; de outro 
lado, a legislação trabalhista igualava reduzindo, antes que 
incrementando, o preço da força de trabalho. (OLIVEIRA, 2003:38-
39).

Dessa forma, isso fez com que houvesse “reconversão a um 

denominador de todas as categorias, com o que, antes de prejudicar a acumulação 

beneficiou-a”. Ocorre o que Vianna (1978:149) identifica de consignação da 

expansão do mercado interno com a elaboração da legislação trabalhista6, ou seja, 

era necessário controlar a força de trabalho. A legislação desempenhava essa 

função, usando métodos não apenas coercitivos, mas ideológicos a fim de garantir o 

desenvolvimento desse mercado.

É a partir desse momento que os sindicatos começam a mudar, devido 

à necessidade de incorporar a legislação trabalhista e adequar-se ao estipulado pelo 

6 Nos primeiros anos de governo Vargas: em 1930 – Lei dos dois terços, nacionalizava o trabalho obrigando a 
empresa a possuir dois terços de funcionários brasileiros; regulamentação do trabalho feminino e garantias aos 
direitos das mulheres grávidas; proibição de trabalho para menores de 14 anos; regulamentação de jornada de 
trabalho para diversas categorias, concedendo período de férias de até 15 dias por ano; criação dos primeiros 
institutos de aposentadorias. Coleção Sociedade e História do Brasil, Vol. IX, Brasília, 2001. 
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Ministério de Trabalho criado na época. Tais mudanças consistiram no “atrelamento” 

do sindicalismo livre à regulação do poder estatal. (SIMÃO, 1966:85). 

Até 1930, existia o chamado sindicalismo livre que não estava sob 

qualquer forma de regulamentação e expressava-se sob forte influência anarquista. 

Além disso, “cabia aos trabalhadores definirem o desenho de suas organizações, os 

critérios de adesão e o modo de funcionamento” (FERREIRA, 1999:02; SIMÃO, 

1966:85). Todavia, este sindicato teve seus dias contados com a edição do Decreto 

19.7707 em 1931, quando a realidade sindical iniciou sua transformação. 

Para Vianna (1978:146), o referido Decreto optava por um sindicato 

único, órgão de colaboração com o poder público. Quanto aos fins econômicos, o 

propósito era disciplinar o trabalho como fator de produção e, no que compete aos 

fins políticos, visava impedir os conflitos classistas e canalizar as reivindicações para 

dentro do aparato estatal. O Ministério do Trabalho tinha competência de controlar 

os sindicatos legalizados, o que lhe permitia vigiar, assistir assembléias, consultar 

suas contabilidades e tomar conhecimento das ações anuais por meio de relatórios, 

obrigatoriamente, enviados. 

Houve, inicialmente, resistência dos sindicatos à legalização. É fato, 

que também garantia direitos, entretanto, para os trabalhadores que eram 

sindicalizados conforme a lei. Isso dificultou a permanência dos filiados nas 

“entidades livres”, impulsionando-os a submeterem-se ao “sindicato de Estado”. Vale 

salientar, também, a convocação de delegados classistas para Constituinte de 1934, 

que foi um grande incentivo ao processo de legalização dos sindicatos.

7 Surgiu em meio à Revolução de 1930 a qual levou Getúlio Vargas ao poder que para criar a legislação sindical, 
apoiou-se na ‘Carta Del Lavoro italiana’. Ferreira (apud Piment 1949) afirma que o  “Decreto foi uma espécie de 
carta constitucional que, enquanto restaurava e garantia o direito de associação dos trabalhadores, ampliava o 
tipo tradicional do sindicato que, além de instituição, cujos estatutos ainda se regulavam por normas de direito 
privado, passava, também, a ser colaborador com o Estado na solução para os problemas diretamente ligados aos 
interesses de classe”. (FERREIRA, 1999:02). 
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Logo, a pretensão de Vargas era controlar os anseios da classe 

operária que lutava contra as péssimas condições de trabalho da época. Além disso, 

procurava distanciar os trabalhadores de suas associações sindicais ou entidades 

representativas, que passavam por um processo de institucionalização. O seu 

esforço foi no sentido de difundir um Estado corporativista e de legalizar uma 

estrutura sindical que atendesse seus interesses e dos capitalistas, o que resultou 

no surgimento de um sindicalismo “pelego”8.

Esse foi um período sombrio para a vida política brasileira, devido à 

repressão que o Estado Novo exerceu sobre a sociedade e, especialmente, sobre a 

militância e lideranças políticas e sindicais dos trabalhadores. Apesar disso, é dessa 

época a criação da Justiça do Trabalho em 1939; a ampliação da legislação 

trabalhista; a edição do decreto criando o salário mínimo, em 1940, cujo valor 

passou a ser definido pelo governo, como ainda continua hoje; e, finalmente, a 

unificação das leis trabalhistas por meio da CLT em 1943; (VIANNA, 1978:223-235-

240). O regime não tardaria a dar sinais de declínio.  A partir de 1942, alguns 

indicadores prenunciavam... 

(...) a proximidade do processo de redemocratização do país, como 
o surgimento de uma nova secção no Boletim do MTIC, ‘Atualidades 
Americanas’, que descrevia as instituições e procedimentos 
sindicais vigentes nos EUA, cujo liberalismo conflitava com a práxis 
brasileira. (VIANNA, 1978:243). 

Em outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto pelos mesmos 

militares que o auxiliaram no golpe de 1937. Era o início de mais uma fase política 

8 Pelego – “denominação dada no Rio G do Sul à pele de carneiro, que é colocada entre a cela e o animal de 
montaria. A relação que se fazia era simples: o pelego, isto é, o dirigente sindical, ficava entre o patrão (o 
cavaleiro) e o operário (cavalo) amortecendo os choques”. Coleção Sociedade e História do Brasil, Vol. IX, 
Brasília, 2001. 
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brasileira, tendo como presidente o general Eurico Gaspar Dutra, que governou o 

país de 1946 a 1950. Experimentou-se, inicialmente, um curto período de 

efervescência política, com o ressurgimento de forças políticas mais democráticas, 

possibilitando o surgimento de organizações operárias por empresas articuladas às 

mobilizações sindicais. Para os trabalhadores, isto representou a oportunidade de 

aparecer na cena política, reivindicando direitos e melhorias nas condições de 

trabalho; algo que foi apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro, que então ressurgia 

da clandestinidade como uma força política emergente, sobretudo no meio sindical.

Porém, a relevância política do PCB não duraria muito tempo. Por força 

da coerção do governo Dutra, o Tribunal Superior Eleitoral – TSE cassou o registro 

eleitoral do partido, alegando que ele não respeitava as regras democráticas da 

Constituição de 1946, motivo pelo qual o partido volta à clandestinidade; os 

representantes eleitos perderam seus mandatos e as lideranças foram perseguidas.

Essa fase foi analisada, tendo-se em conta dois aspectos:

primeiro, o fato de que sem qualquer alteração na legislação 
sindical, operou-se a passagem do período de intensa repressão do 
Estado Novo (1937-1945) (...), para uma conjuntura de intensa 
mobilização, expressa nas greves sucessivas, na formação das 
entidades horizontais, na presença dos trabalhadores na cena 
pública sem que tenha havido qualquer alteração na estrutura 
sindical... e, segundo, ... por ocasião do arcabouço jurídico que 
fornecia parâmetros de atuação do sindicalismo brasileiro, 
confrontavam-se as posições pró e contra o sindicalismo oficial... 
(FERREIRA, 1999:06). 

O segundo período da industrialização do país pode ser apresentado 

em dois momentos: o primeiro de 1950 a 1964; e o segundo do pós-64 até meados 

da década de 80, quando o regime militar iniciado naquele ano entra em franca crise 
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política. É o prenúncio do período de redemocratização da sociedade brasileira, 

cujos desdobramentos deságuam na conjuntura dos anos noventa.

No primeiro momento, a opção do governo foi por um processo de 

industrialização dependente do capital externo e associado ao capital produtivo 

nacional. Isso possibilitou a aceleração do modelo urbano-industrial, como afirma 

Oliveira (2003). 

Nesse período a mobilização operário-sindical foi intensa, assim como 

foi importante o seu peso na dinâmica política dos movimentos sociais da época que 

perduram até 1964, quando os militares suspenderam as liberdades democráticas e 

instauraram o regime ditatorial no país.

A partir de então, as ações dos trabalhadores foram relegadas à 

clandestinidade no chão das fábricas em confronto com o autoritarismo das 

gerências; uma outra face do regime militar. O fato é que apesar da ocorrência de 

greves metalúrgicas em 1968, nas cidades de Osasco, na grande São Paulo, e de  

Contagem, em Minas Gerais, o movimento não resistiu à violência do governo 

militar, que invadiu com tanques e tropas do Exército as fábricas ocupadas pelos 

trabalhadores, e interveio nos seus sindicatos, banindo, prendendo e reprimindo as 

lideranças trabalhistas. É dessa conjuntura a criação pelos trabalhadores da 

Comissão de Fábrica da Cobrasma, em Osasco que serviria de referência para o 

movimento por essas comissões operárias, a partir de 1978 em São Paulo e no 

Grande ABC paulista (PEDREIRA FILHO, 1997). 

O segundo momento da industrialização brasileira, iniciado no pós-64, 

foi marcado pelos sucessivos investimentos externos, em especial, no período de 

1969 a 1973, como alternativa adotada pelo regime para deter a recessão 

econômica que perdurou até o ano de 1967. Tais investimentos ocasionaram as 
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taxas de crescimento elevadas que se destacaram dentre os chamados países 

capitalistas em fase de desenvolvimento. Foi o período que ficou conhecido como 

“milagre brasileiro”, cujo PIB cresceu em média 11,1%, apesar das tensões políticas 

e crises sociais9.

Ressaltando a conjuntura internacional dos anos 60, constata-se que o 

chamado regime de acumulação taylorista-fordista, nos Estados Unidos, já dava 

sinais da crise de superprodução do capital que se manifestaria nos anos 70, 

segundo Harvey (1993). No Brasil, esse regime ainda se encontrava em fase de 

adequação na fase de expansão econômica na década de 70, que fora em grande 

parte, decorrente do endividamento externo do país, por ocasião da primeira crise 

generalizada de superprodução que atingiu os países centrais em 1974/75 

(MANDEL, 1990). 

Em relação aos investimentos externos, Salinas (2002) lembra que a 

inversão de capitais em forma de empréstimos aos países da América Latina foi a 

forma encontrada pelos países desenvolvidos para deter a grande crise capitalista 

que veio à tona ao longo dessa conjuntura. O cenário financeiro internacional 

favorecia essas concessões de crédito aos países em desenvolvimento devido à 

abundância desses recursos na forma de petrodólares no mercado. 

Neste meio tempo, ocorreu a primeira crise do petróleo, também 

chamada “choque do petróleo” que consistiu no aumento expressivo do preço dessa 

fonte de energia pelos países-membros da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo – OPEP. Esse fato marcou profundamente os países importadores desses 

recursos. Para alguns autores, como Chesnais (1995), essa crise significou a 

9 Coleção Retrato do Brasil, Vol.II, Ed. Política, SP (19--). 
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oportunidade de fortalecimento do capital financeiro, em relação aos países em 

desenvolvimento diante do quadro de endividamento dos mesmos. 

No Brasil, as discussões dos analistas sobre os impactos da primeira 

crise do petróleo na economia brasileira são contraditórias. Para uns, essa crise 

denota o primeiro sinal de esgotamento do modelo desenvolvimentista que era então 

adotado pelo governo; enquanto que para outros, esse choque pode ter significado 

uma oportunidade para que a industrialização interna se intensificasse, tendo em 

vista a necessidade de substituir as importações, que passaram a pesar na balança 

de pagamento do país.

Durante o governo do general Ernesto Geisel (1974 a 1979), houve 

queda brusca na atividade econômica, o que resultou no encolhimento do PIB para 

uma média de 7,0% a.a. Apesar de moderado, em relação aos anos anteriores, esse 

crescimento foi sustentado pela manutenção do capital estrangeiro no plano 

internacional. A partir de então, iniciou-se uma nova fase de recessão econômica 

que se manteve em vigor, pelo menos, até meados da década seguinte. 

A instabilidade econômica dessa fase, agregada às críticas das 

oposições ao modelo de desenvolvimento econômico, adotado pelo general Geisel, 

que se apoiava no tripé capital estrangeiro, nacional privado e produtivo estatal, e 

que primava pela intervenção do Estado na economia, desestabilizou e aos poucos 

foi colocando em xeque o poder político do regime militar, desencadeando um 

processo de fortalecimento das diversas instâncias da sociedade civil e o 

ressurgimento dos chamados movimentos sociais, dentre os quais, o operário-

sindical que, até então, se encontrava em luta nas ações de resistência no chão das 

fábricas em confronto com o autoritarismo gerencial.



58

Na ausência de abertura política, os trabalhadores voltaram-se para a 

organização silenciosa dos grupos e comissões de fábrica que estiveram na origem 

das greves de maio de 1978, assim como na conjuntura de mobilização da primeira 

metade dos anos oitenta, quando as greves de ocupação das unidades fabris 

estiveram na ordem do dia (PEDREIRA FILHO, 1997).

O resultado desse processo de mobilização social foi o questionamento 

do regime militar, no plano da sociedade e a luta dos trabalhadores pela 

redemocratização das suas relações de trabalho. As empresas, por outro lado, 

passaram a aceitar a interlocução com os trabalhadores e representantes sindicais, 

contemplando acordos que reconheciam o poder dessas lideranças na 

democratização dessas relações e dos processos de trabalho fabris.

Com isso, deu-se início a primeira fase da reestruturação produtiva no 

Brasil. E, apesar de Leite (1994:563) alegar que ela surgiu alavancada pelo 

processo de competitividade internacional e pelos padrões de produtividade e 

qualidade definidos pelo mercado, vale dizer que a busca pelas inovações 

tecnológicas com base no modelo japonês ocorreu de forma gradativa, e, ao que 

tudo indica, foi o resultado da crise política e econômica daquele momento, 

agregada ao ressurgimento sindical, que pressionava as empresas na busca por 

gestões de trabalho mais participativas, e ao período de redemocratização da 

sociedade.

As fases da reestruturação produtiva, consideradas por Leite (2003) e 

Druck (1999), são semelhantes às abordadas por Dedecca (1996), porém, é 

importante verificar as especificidades brasileiras, posto que a concorrência e a 

competitividade do mercado global, tão enfatizado por Dedecca, somente, atingem o 

Brasil na década de 90. 
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2.2 As fases da reestruturação produtiva no Brasil 

O final da década de 70 e os primeiros anos da década de 80 foram 

críticos para a economia brasileira; as estatísticas da época mostram um PIB de 

1,5%. Foi um mergulho no abismo que mostrou a insuficiência do modelo adotado 

em 1964.10

Do ponto de vista interno, a crise mostrava o esgotamento político do 

regime militar e do padrão econômico vigente desde os anos 50, o qual tinha como 

base o capital produtivo estatal, o privado nacional em aliança com o capital 

estrangeiro, assegurado pela intervenção estatal. Era o declínio do taylorismo-

fordismo como paradigma produtivo, do regime de acumulação do capital que 

perdurou até o final da década de 70, em âmbito internacional e que, no Brasil, ao 

atingir sua completude, a economia e a política entraram em crise. 

Mattoso e Pochmann afirmam que: 

ao final da década de 70 – enquanto o Brasil completava 
tardiamente a estrutura industrial compatível com a segunda 
Revolução Industrial, com um sui generis  sistema produtivo fordista 
em meio a uma elevada concentração de renda – entrava em crise a 
economia e o regime militar (MATTOSO e POCHMANN, 1998:220). 

Estes autores salientam que o rompimento do padrão existente, desde 

meados dos anos 50, ocorreu devido à crise da dívida externa na qual se apoiava a 

economia brasileira, pois foi a crise “que destruiu o programa de desenvolvimento 

nacional centrado na absorção de recursos externos”. Afirmam, ainda, que apesar 

da estagnação econômica e crise da dívida, o Brasil não optou por mudanças 

relevantes no seu padrão produtivo industrial, mantendo-o, praticamente, inalterado.



60

Vale ressaltar que tal fato beneficiou tanto o mercado de trabalho 

quanto o movimento sindical dos trabalhadores. O primeiro por apresentar taxa de 

desemprego relativamente baixa, e, segundo, os sindicatos encontravam espaço 

para agir e para apresentar suas reivindicações. 

No Brasil, estudos de Leite (1994,1995 e 2003) e Druck (1999) indicam 

que já no final dos anos 70 até meados de 80, houve reestruturação produtiva no 

país. Foi a primeira fase deste processo; sendo a segunda fase a partir de meados 

de 1980 até o início de 1990, quando acentuou-se e ganhou contorno de uma 

“verdadeira reestruturação produtiva”, iniciando a terceira fase. 

Como já mencionado, o caso da dívida externa dos anos 80 não 

refletia apenas uma crise externa, mas, principalmente, uma crise interna, 

especificamente, da expansão do capitalismo industrial que associado, entre outros 

elementos, à luta de classe em ascensão, contribuiu para a entrada de inovações 

organizacionais, num primeiro momento, com base toyotista como alternativa à crise. 

(Alves apud Marcelino, 2004:107).

Foi o prenúncio dos chamados Círculos de Controle de Qualidade – 

CCQ(s), que de acordo com Cattani

fazem parte de um vasta gama de programas de participação dos 
trabalhadores (...) que têm como objetivo envolver os empregados 
no processo produtivo, estimulando formas de organização do 
trabalho e de tomada de decisão, as quais, supostamente, 
aumentariam a satisfação e o saber do trabalhador (CATTANI, 
1997:40).

Esses, supostamente, aumentariam o saber do trabalhador. O que 

parece ironia, quando se tem ciência de que os CCQ(s) funcionaram como 

verdadeiras máquinas de sucção do conhecimento dos trabalhadores, uma forma de 

10 Coleção Retrato do Brasil, Vol.II, Ed. Política, SP (19--). 
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controle e de enfraquecimento de suas organizações representativas, conforme 

Oliveira (2004:88). Cattani salienta, que eles funcionariam como instrumento para 

solução de problemas da produção, no que diz respeito à qualidade e a 

produtividade, e teriam o propósito de priorizar os interesses da empresa. Na 

concepção de Druck, os CCQ(s) representam uma resposta à situação econômica 

recessiva e correspondem a uma estratégia empresarial em resposta ao movimento 

operário intra e extra fábrica, que buscava maior participação e democracia nos 

processos internos das empresas (DRUCK, 1999:102).

Leite compartilha desse argumento quando entende que as

inovações tecnológicas (...) visavam aumentar a eficiência das 
empresas (...) pela substituição de políticas repressivas de gestão 
do trabalho por formas menos conflituosas que permitissem às 
empresas contar com a colaboração dos trabalhadores na busca de 
qualidade e produtividade” (LEITE, 2003:69). 

Por outro lado, Oliveira mostra que os CCQ(s) representavam para o 

patronato:

um movimento para melhorar a qualidade e diminuir custos 
aumentando, dessa forma, a produtividade. Sob a aparência da 
busca do ideal de criar uma imagem de grande família para a 
empresa, o que estava em andamento era a montagem de um tipo 
de gerenciamento pelo consenso, viabilizado por um discurso que 
nega continuamente os interesse contraditórios e se fortalece na 
constatação da situação de miséria absoluta de boa parte da 
população brasileira (OLIVEIRA, 2004:85). 

Em todo caso, entendemos que os CCQ(s) funcionavam pela 

incorporação de uma “nova” filosofia gerencial que camuflava as contradições 

inerentes às relações capital versus trabalho e buscava envolver os operários nos 

assuntos das empresas de forma individualizada como se a igualdade existisse. Tal 

situação nos leva a compreender que nesse clima, a presença dos sindicatos é 



62

dispensável; logo, a lógica dos CCQ(s) foi desarticular os sindicatos operários, ou 

criar dificuldades no terreno das relações de trabalho, alvo de suas ações. 

Leite (2003:71) alerta, ainda, que os CCQ(s) tinham um expressivo 

conteúdo político, pois chegaram num período em que o movimento operário sindical 

tinha uma relativa liberdade de representação política. As considerações reforçam o 

entendimento de que os CCQ(s) foram realmente uma tentativa para debilitar os 

sindicatos que alcançaram, no final dos anos 70, um espaço político e social 

considerável.

Todavia, no caso brasileiro, a constituição dos CCQ(s) ganhou 

especificidade devido ao caráter autoritário da cultura empresarial e do autoritarismo 

da gerência no período da ditadura militar. Além disso, as oposições sindicais 

lutavam contra essas experiências, em razão da forma como eram afastadas do 

processo de negociação nas empresas. As gerências, por outro lado, também 

temiam a perda de status e autoridade no chão das fábricas, como sugere Oliveira 

(2004:95). Tais ocorrências podem explicar por que as empresas inovaram 

timidamente suas estruturas produtivas e organizacionais, conforme comprovaram 

Mattoso e Pochmann (1998), na década de 80. 

Entre meados da década de 80 e o início dos 90, as empresas 

continuavam seus esforços quanto às mudanças na estrutura e organização do 

trabalho, dando, também, início à difusão de equipamentos de base 

microeletrônica11, e as novas formas de gestão do trabalho. Foi a segunda fase da 

reestruturação produtiva no país. 

11 Automação de base microeletrônica, as novas tecnologias que comportam uma variada gama de equipamentos 
que têm, em comum, o fato de se conectarem a um computador o qual controla e instrui as operações das 
máquinas-ferramentas ou de processamento de dados. Machado (1989) distingue quatro tipos de equipamentos: 
CNC, CLP, robô, sistemas CAD/CAM. (CATTANI, 1997:169-170). 



63

Fala-se da difusão das máquinas-ferramentas de controle numérico – 

MFCN, dos robôs e dos sistemas CAD/CAM. Ainda que modestas, essas inovações 

ocorridas nos anos 80, sinalizavam “que as empresas vinham fazendo (...) 

investimentos importantes na modernização dos equipamentos do parque industrial” 

(LEITE,1995:568).

Em relação às inovações organizacionais, difunde-se o Just-in-time,

associado à celularização da produção e à tecnologia de grupo, além do Controle de 

Qualidade da Produção – CEP. 

Jus-in-time é um instrumento de controle de produção que busca 
atender à demanda da maneira mais rápida possível e minimizar os 
vários tipos de estoques da empresa (...) o sistema pode tanto 
abarcar a relação da empresa com seus fornecedores e 
consumidores (Just-in-time externo), como apenas os vários 
departamentos e setores que compõem uma mesma empresa (Jus-
in-time interno) (LEITE, 1995:568). 

O mais difundido nesses anos foi o Just-in-time interno, o que faz 

diminuir, consideravelmente, os estoques das empresas. 

Quanto às células de produção ou células de fabricação “estas 

consistem na organização das máquinas a partir do fluxo da produção”, e são 

associadas à tecnologia de grupo, que, por sua vez, baseia-se “no agrupamento de 

peças a partir da sua similaridade geométrica e da seqüência de operações e na 

destinação do mesmo grupo de peças as mesmas máquinas”, o que permite uma 

redução no tempo de preparo das máquinas (LEITE, 1994:568). 

Ao passo que o CEP,

caracteriza-se pela integração do controle de qualidade à produção, 
através da utilização de conceitos básicos de estatística na inspeção 
das peças, que passa a ser feita pelos próprios operadores de 
máquinas (LEITE, 1994:569). 
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Contudo, algo que vale ser ressaltado é a diferença de como estas 

formas de organização do trabalho eram empregadas no Japão e noutros países 

industrializados em relação ao seu uso no Brasil. É o que Druck chama de “tradução 

ocidental/nacional” para designar o processo de adaptação das inovações 

organizacionais com base no toyotismo ou no modelo japonês, nos diferentes países 

do ocidente (DRUCK, 1999).

Todavia, como já foi comentado, há de ser salientado o caráter 

conservador e autoritário das relações de trabalho no Brasil, o que não deixou de 

influenciar os processos de gestão e de participação dos trabalhadores nos assuntos 

da empresa. (LEITE, 1994). Tais como: a alta rotatividade e o recurso às demissões, 

como forma de enfrentar as crises econômicas; a resistência patronal para manter 

as técnicas de controle da mão-de-obra, ainda sob a base taylorista-fordista. De 

forma que a pressão dos sindicatos também pode ser considerada fator 

determinante na abertura patronal às novas tecnologias e às formas organizacionais 

com base no toyotismo. Entretanto, algo mudou no final da década em relação a 

esta questão, visto que os trabalhadores sofreram os efeitos “anti-sindicalistas” de 

tais inovações. 

Para Alves, o toyotismo12 só teve sucesso no Brasil com a derrota 

política do operariado brasileiro, em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Melo 

para Presidente da República e a conseqüente derrota do Partido dos Trabalhadores 

(PT) cujo candidato foi Luís Inácio Lula da Silva, o legítimo representante do 

movimento sindical do período. O que se seguiu foi a “ressaca violenta do processo 

de ajuste neoliberal da economia brasileira” (ALVES, 2000). 

12 Alves não adota o termo “modelo japonês” por entender que ao “desenvolver-se e assumir uma dimensão 
universal, as novas práticas gerenciais e empregatícias, tais como just-in-time/kanban, controle de qualidade total 
e engajamento estimulado, levado a efeito pelas corporações japonesas, assumiram nova significação para o 
capital, não mais se vinculando às suas particularidades concretas originárias”. (ALVES, 2000). 
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De acordo com Druck, nesse contexto os sindicatos se sentiram 

enfraquecidos, porque “pela primeira vez na história do país, um operário 

sindicalista, com grande liderança de massa (...) havia sido derrotado” (DRUCK, 

1999:182). Ademais, os trabalhadores foram atingidos pelo desemprego crescente, 

devido à falência de empresas e à privatização de estatais, decorrente da política 

neoliberal adotada por Collor.

No entanto, apesar de entender que o momento político contribuiu para 

acentuar o ataque ao movimento operário-sindical, no final dos anos 80, não se 

pode esquecer da conjuntura econômica e das alterações que as empresas estavam 

adotando, incluindo as ações do Estado que possibilitavam a relação capital-trabalho 

sem sua intervenção, negando espaço para negociar com os trabalhadores as novas 

práticas com base no toyotismo ou modelo japonês. Fato que acarretou para os 

sindicatos na busca de estratégias ante a integração patronato e governo. 

Iniciou-se, então, a “desestruturação neoliberal”, que rompeu com o 

padrão anterior de acumulação sustentado principalmente pela produção nacional, 

tendo como base o capital produtivo estatal, privado nacional e as empresas 

estrangeiras, sob liberdade vigiada, ou seja, sujeitas à lógica do mercado interno 

(MATTOSO e POCHMANN, 1998:224). A partir desse momento, aderiu-se à 

internacionalização da economia.

Deu-se início a terceira fase de reestruturação produtiva no Brasil. 

Leite considera que essa teve início em 1990 e estendeu-se até meados desta 

década, quando tomou novo impulso em virtude da adoção do plano de 

estabilização da moeda do governo de Itamar Franco, o Plano Real, e que vem se 

desdobrando até os dias atuais.
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O que marcou esta fase foi o incentivo da política governamental à 

abertura econômica para que as empresas buscassem melhores níveis de 

produtividade, tendo em vista a abertura da economia ao mercado externo. Era 

necessário inserir o país na nova ordem econômica ou no processo de 

mundialização do capital. 

O primeiro incentivo oficial do governo Collor, neste sentido, foi o 

chamado Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP, a partir dos 

anos 90, representando uma demonstração de adesão às políticas de cunho 

neoliberal recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional. Foi, ainda, 

apresentado pelo governo como critério e requisito para as empresas nacionais 

participarem do mercado mundializado que determinava alterações na estrutura 

produtiva dessas empresas. Desse modo: 

para o governo as justificativas centrais para a implementação do 
PBQP eram dadas por: a) o elevado grau de desperdício nos 
processos de produção (estimado, no ano de 1994 em US$ 41 
bilhões); b) a necessidade de um novo patamar de competitividade, 
em razão da crescente inserção do país na economia internacional; 
c) a busca por produtividade, que, dado o processo de globalização 
da economia, exige mudanças na estrutura produtiva, através da 
adoção de novas tecnologias e de novas formas de gestão e 
organização do trabalho (DIEESE apud Druck, 1999:103-104).

Presume-se que a abertura da economia brasileira às empresas 

modernas que operavam no mercado globalizado, encarregou-se de exigir que as 

empresas nacionais se adequassem ao padrão de produtividade, de modo que o 

governo brasileiro pressionava para que adotassem as novas tecnologias 

disponíveis no mercado, em virtude da concorrência e competição acirradas, ou isso 

ou a saída do mercado. 
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Chegava ao país, como visto, o que ocorria nos países centrais, desde 

o final dos anos 70. Era a corrida das empresas brasileiras pela produtividade e 

qualidade exigidas na concorrência externa. 

Portanto, a década de 90 caracterizou-se pela busca incessante pelas 

empresas de novas tecnologias de processo, de flexibilização da produção e novas 

formas de organização e de gestão do trabalho. Afinal, elas tinham que se adequar à 

nova realidade empresarial. Era a chamada flexibilidade da produção, dos processos 

de trabalho e das novas formas de gestão do trabalho, agora comprometidos com os 

novos padrões de qualidade e produtividade correntes no mercado globalizado 

(LEITE, 1995:573).

As alterações no processo de produção e na gestão do trabalho 

adquiriram formas salientes e foram mais facilmente identificadas nos anos 90. As 

empresas passaram a se preocupar com a estabilidade e, como já colocado, o 

envolvimento dos operários com os assuntos da empresa e sua qualificação. 

Buscaram implantar um ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento das 

novas formas gerenciais de incentivo à cooperação dos seus empregados (LEITE, 

2003:80). Vale lembrar, que isso ocorreu após ter adotado um processo de 

enxugamento do quadro efetivo de pessoal ou demissão em massa daqueles que 

não tinham afinidade com a nova gestão empresarial. 

A partir de então, foram também realizados grandes investimentos em 

treinamentos de pessoal, cujos programas traziam conteúdos de orientação 

comportamental e motivacional, de modo que o propósito não era apenas qualificar 

o trabalhador, mas obter do mesmo uma nova conduta mais cooperativa com as 

novas práticas gerenciais (LEITE, 2003:80). 
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A recorrência à prática do treinamento amenizou o contexto autoritário 

em que se davam as relações de trabalho anteriormente, porque a empresa optou 

por estabelecer um vínculo com o operário destacando sua importância no processo 

produtivo, tornando-o “parceiro”. Embora haja nisso uma certa ambivalência, tendo 

em vista que as empresas, ao tempo que estimulavam os seus operários a participar 

nas decisões e a colaborar com as gerências na resolução de problemas, estas se 

negavam a negociar as condições de uso do trabalho.

Ademais, trata-se de um modo individualizado de participação e 

colaboração do trabalhador, desprezando qualquer tentativa de envolvimento com 

seus sindicatos. Isso motivou a resistência sindical, cuja ação já não se daria nos 

mesmos moldes das práticas anteriores (LEITE, 1995:580). Pois, hoje, há 

unanimidade quanto aos estudos que apontam um certo recuo da atitude de 

confronto, prática anterior, adotando uma ação com base na negociação. 

Quanto à questão da estabilidade, as empresas passavam a combinar 

demissão em massa dos trabalhadores não especializados com baixas taxas de 

rotatividade do pessoal qualificado e melhor identificado com a empresa (LEITE, 

1995,2003).

Tal fato contribuiu para a demissão de ativistas sindicais e 

representantes dos trabalhadores nos locais de trabalho, incluindo os trabalhadores 

mais idosos e menos qualificados. Era a opção das empresas por combater e 

solapar as organizações dos trabalhadores, desenvolvendo uma atitude 

marcadamente anti-sindical.

A prioridade deste processo de reestruturação, a partir da segunda 

metade da década de 90, voltou-se para focalização da produção e a construção de 



69

cadeias produtivas, permitindo que as empresas acompanhassem a tendência 

internacional de uma nova conformação de estrutura industrial (LEITE 1995,2003). 

Isso ocorreu porque concentraram seus esforços nos produtos que 

tinham vantagens competitivas e terceirizaram os demais necessários à produção do 

produto final, contribuindo com “redes de subcontratação com as empresas das 

quais passam a comprar os produtos que antes produziam” (LEITE, 1995:574). 

Percebe-se, que a partir de então a intensificação na prática da 

terceirização e, entre outros aspectos, esta vai contribuir para a deterioração das 

condições de trabalho no Brasil, conforme será visto. Com isso, o trabalho feminino 

vai sendo confinado nas tarefas repetitivas e monótonas (LEITE, 2003:88). 

De acordo com Druck a reestruturação produtiva dos anos 90, que se 

estende até os dias de hoje, pode ter representado a propagação do chamado 

modelo japonês, que é centrado em dois instrumentos de gestão e de organização 

do trabalho, os denominados Programas de Qualidade Total – PQTs e a 

terceirização.

 Os PQTs,

estão, hoje, associados aos modos pós-fordistas de organização do 
trabalho, que favoreceriam a participação do trabalhador nos 
processos de tomada de decisão nas empresas, contribuindo para a 
emergência de uma suposta democracia industrial. (...) são 
propostos quatorze princípios norteadores: 1) constância de 
propósitos; 2) adoção da nova filosofia; 3) introdução da qualidade 
desde o primeiro estágio do produto; 4) fidelidade ao fornecedor; 5) 
melhoria constante do processo de produção ou da prestação do 
serviço; 6) treinamento no local de trabalho; 7) instituição da 
liderança; 8) eliminação do medo; 9) eliminação de barreiras; 10) 
eliminação de lemas, exortações e metas para os trabalhadores; 11) 
eliminação da administração por objetivos; 12) garantia de que o 
trabalhador possa orgulhar-se do seu trabalho; 13) instituição de 
programa de educação de auto-aprimoramento; 14) engajamento de 
todo o conjunto da empresa (CATTANI, 1997:184). 
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Parece que por difundir uma idéia de que não há conflitos, ou uma 

falsa ideologia de que há uma convergência dos interesses entre o patronato e os 

operários, os PQTs buscam propagar um cenário que nega os conflitos de classe, de 

modo que rejeitam qualquer tipo de negociação ou acordo com os sindicatos, 

concebendo-os como entidades desnecessárias e divulgando-os desta forma. 

Já a terceirização, pode ser considerada o elemento chave do 

processo da reestruturação produtiva no Brasil. Essa foi a forma mais evidente 

encontrada pelas empresas para flexibilizar o trabalho, por intermédio dos contratos 

flexíveis, ou “por tempo determinado, por tempo parcial, por tarefa (por empreita), 

por prestação de serviço, sem cobertura legal e sob responsabilidade de terceiros” 

(DRUCK, 2002:112). 

Assim, a partir da década de 90, as empresas encontraram a forma de 

divulgar o novo padrão de gestão e de organização do trabalho e da produção, os 

princípios do toyotismo ou do modelo japonês, utilizando-se amplamente da 

terceirização e dos PQTs. Esse processo afetou tanto o trabalhador quanto as 

organizações representativas dos seus interesses, sejam nos locais de trabalho, seja 

nos sindicais.

De acordo com Carvalho, as organizações sindicais se preocupavam 

mais com a terceirização do que com outras tecnologias organizacionais. “Desde o 

início dos anos 90, a terceirização se tornou foco privilegiado da atenção sindical” 

(CARVALHO NETO, 2001:110). Suas pesquisas mostraram que mesmo os 

sindicatos mais atuantes encontravam dificuldades devido à terceirização. 

Não se deve esquecer que tal prática atinge, primeiro, o trabalhador 

efetivo, colocando-se como uma ameaça à manutenção de postos de trabalho, 

segundo, acentua a sensação de impotência das organizações trabalhistas à medida 
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que se configura como um grande desafio abranger os interesses dos terceiros. 

Certamente, tais direitos são diferentes se comparados aos dos efetivos, posto que, 

os terceiros desfrutam de condições de trabalho com um grau maior de 

precariedade, como mostra o estudo no caso dos petroleiros, abordado no próximo 

capítulo, quando revela salários diferenciados, o risco intermitente de demissões, 

além da falta de treinamento etc.

No entanto, a prática da terceirização é comum entre as empresas, 

provavelmente, porque contribui para reduzir custos, apesar de contribuir também 

para a precarização das condições de trabalho. Do mesmo modo, constituiu-se num 

dos principais mecanismos a fomentar a desigualdade entre o capital e o trabalho, 

configurando-se como sinônimo da própria precarização, cuja expressão deu-se na 

redução da quantidade de postos de trabalho, de benefícios e na intensificação do 

ritmo de trabalho.

Tal fato foi comprovado por Druck, quando analisou as vantagens da 

terceirização do ponto de vista dos gerentes e empresários, quando destacam a 

eliminação de postos de trabalho e a redução de custos como ganhos para a 

empresa (DRUCK, 2002:115). 

Do ponto de vista dos trabalhadores, houve o enfraquecimento da ação 

dos seus sindicatos. Reconhecem que a redução de custos contribui para a perda 

de postos de trabalho, a sobrecarga de trabalho, perdas de direitos trabalhistas e 

desemprego. Diante disso, os trabalhadores não têm alternativas, pelo menos 

imediata, senão aceitar tais condições, enquanto que aos seus sindicatos, resta lutar 

para manter os empregos que ainda existem. Vale lembrar uma afirmação de 

Bourdieu quando ele constata que: 
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a precarização está por toda parte. No setor privado, mas também 
no setor público, onde se multiplicaram as posições temporárias e 
interinas, nas empresas industriais e também nas instituições de 
produção e difusão cultural, educação, jornalismo, meios de 
comunicação etc., onde ela produz efeitos sempre mais ou menos 
idênticos, que se tornam particularmente visíveis no caso extremo 
dos desempregados... (BOURDIEU, 1998:120). 

Das abordagens expostas sobre a reestruturação produtiva dos anos 

90, no Brasil, conclui-se que esta é o efeito retardatário da revolução ocorrida nos 

países centrais, nas décadas 70 e 80, e que foi responsável, entre outros fatos, pela 

desestruturação do mercado interno de trabalho, pela reestruturação dos empregos 

e pelas novas formas de gestão da força de trabalho que vêm adaptando-se às 

novas máquinas automatizadas. O que se percebe é uma imbricação das práticas 

tayloristas-fordistas com as inovações baseadas no toyotismo, e, ou a coexistência 

de ambos os paradigmas. 

Esse é o contexto em que atua o Estado brasileiro, adotando e 

favorecendo a política neoliberal com vistas a desempenhar sua nova função, criar 

um ambiente atrativo para o capital, com implicações sobre os trabalhadores e sobre 

a sociedade, quando se desfaz de suas obrigações sociais, como saúde, educação 

e empregos. 

Segundo Mattoso e Pochmann na transição dos anos 80 para os 90, 

o Estado tornou-se gradativamente incapaz de orientar o 
crescimento econômico, como no passado recente  (...) Ao final da 
década, o Estado encontrar-se-á enfraquecido não só 
financeiramente, como também política e institucionalmente, 
favorecendo a aventura neoliberal de desestruturação selvagem do 
início dos anos 90 (MATTOSO e POCHMANN, 1998:221).

Tudo indica que nessa década, o Estado desincumbe-se de gerir as 

relações de trabalho, deixando espaço livre para que as empresas regularizem esta 
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relação, por intermédio de processos de negociação direta entre patrão e 

empregados.

Assim, o Estado brasileiro se desfaz do seu patrimônio institucional 

construído ao longo das décadas anteriores, para disciplinar a compra e venda da 

força de trabalho no decorrer do processo de industrialização do país e da formação 

do seu mercado interno de trabalho, de bens e serviços. 

Isso posto, vale ressaltar que, no Brasil, o processo de reestruturação 

produtiva, amparado pelo Estado neoliberal, implica na busca de novas estratégias 

sindicais por parte das entidades representativas dos trabalhadores, para 

sobreviverem às ofensivas do capital, que com uma política excludente, debilita a 

capacidade de luta dos trabalhadores, desafiando-os a manter-se na atual relação 

capital-trabalho, como coloca-se no decorrer do texto.

2.3 O movimento sindical em ascensão: o ”novo sindicalismo” 

Com efeito, para enxergar a dimensão das implicações de tal processo 

na ação sindical dos trabalhadores, é necessário que se volte aos seus 

antecedentes no final dos anos 70, quando esta ressurgiu na cena política e 

apresentou uma ação de confronto e, ao que parece, propícia naquela conjuntura. 

De fato, a partir dos anos 90, temos um novo cenário na relação capital-trabalho, 

como já foi evidenciado, de modo que se comparado à conjuntura anterior, temos 

marcadamente a evidência de um novo âmbito das relações entre as empresas, os 

trabalhadores, os sindicatos, e o governo. 

Como observado, o movimento sindical brasileiro vem resistindo 

bravamente às investidas contra suas ações, primeiro do Estado com a regulação da 

Lei de sindicalização de 1931; segundo do regime militar, evidenciando um período 
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difícil para os trabalhadores e suas entidades representativas. Contudo, foi no final 

da década de 70 que o sindicalismo brasileiro mostrou uma intensa mobilização 

operária, questionando a gerência autoritária da mão-de-obra e contribuindo com o 

processo de redemocratização da sociedade e dos locais de trabalho, onde as 

empresas primavam por formas de controle autoritário sobre seus operários. 

Assim, o ressurgimento do movimento sindical dos trabalhadores 

ocorreu em 1978, com o chamado “novo sindicalismo” que foi caracterizado por uma 

prática sindical fundamentada no confronto às medidas patronais e ao autoritarismo 

do governo. Era o movimento operário-sindical que retornava cobrando ampliação 

de espaços e destaque no cenário político nacional, expressando um novo agir 

sindical que se confrontava com a ação sindical praticada até aquele momento.

Era “o início de uma nova prática sindical, um certo comportamento 

que destoava do sindicalismo rotineiro, do dia-a-dia daquela conjuntura...” 

(PEDREIRA FILHO, 1997:118). 

A maior expressão do “novo sindicalismo” foi a greve dos Metalúrgicos 

do ABC Paulista a partir de maio de 1978. A partir de então, o cenário político 

brasileiro foi palco de intensos movimentos grevistas, tendo como prioridades: a 

resistência ao regime político, o autoritarismo das gerências, o arrocho salarial, a 

organização nos locais de trabalho, e um novo sindicalismo de confronto 

(FERREIRA, 2001:22). 

Quanto às organizações por locais de trabalho, só passaram a fazer 

parte da pauta do ”novo sindicalismo” quando os problemas vivenciados na empresa 

contribuíram para ampliar a consciência militante dentro da empresa, pois, antes 

disso, não fazia parte de suas prioridades (PEDREIRA FILHO, 1997:118). 
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Isso se configura como sinais de rompimento de um padrão de ação 

sindical que era atrelado aos interesses patronais e subservientes ao regime militar, 

para um sindicalismo de confronto ao regime político e às condições em que eram 

forçados a desempenharem suas atividades. 

No entanto, a questão da ruptura ainda não está efetivamente clara, 

posto que há diversos estudos que constatam linhas de continuidade entre os dois 

padrões de ação mencionados. Pois, alguns sindicatos, como o Metalúrgico de São 

Paulo, mantiveram a linha de continuidade, no que diz respeito à relação entre a 

base, o sindicato e a estrutura sindical corporativa, apoiando-se no status quo

(SANTANA, 1998).

Nesse sentido, para Ferreira: 

nem absoluta continuidade, nem completa ruptura, as análises  
recentes reconhecem elementos de formação e pontos de inflexão 
entre os dois momentos. É representativo dos limites desse 
sindicalismo que nasce contestando a velha estrutura sindical e o 
atrelamento ao Estado, o fato de que mais de 20 anos após, ainda 
se mantém legalmente os pilares centrais de sustentação da velha 
estrutura sindical: a unicidade sindical e o imposto sindical 
obrigatório (FERREIRA,2001:24). 

Foi no decorrer dos anos 80, que o “novo sindicalismo” ganhou fôlego, 

teve grande importância na transição para a democracia, e encabeçou movimentos 

grevistas vitoriosos, conseguindo um espaço valoroso no cenário político, além do 

aumento nas taxas de sindicalização, o que lhe conferiu uma forte 

representatividade entre os trabalhadores. 

Desse modo, o sindicalismo operário nos anos 80 pode ser 

considerado um dos vetores da fragilização do regime militar, visto que até meados 

dessa década, como já colocado, teve uma expressiva participação nas lutas 
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políticas pela democratização do regime político brasileiro, trazendo à tona o 

chamado sindicalismo de classe, como veremos a seguir.

Apesar dos “traços contínuos e descontínuos” do movimento sindical 

no Brasil, o “novo sindicalismo” vivenciou na década de 80 a sua “década de ouro”, 

conquistando melhorias nas condições de trabalho, aumento das taxas de 

sindicalização e criando suas centrais sindicais, como por exemplo, a Central Única 

dos Trabalhadores – CUT, e a Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT.

Quanto às centrais, Cardoso (2003) ressalta a importância da CUT e 

sua hegemonia nesses anos, e afirma que o crescimento do sindicalismo foi o 

crescimento da CUT, pois, criada em 1983, chegou com uma média de dois mil 

sindicatos filiados, o que representava oito milhões de trabalhadores, em 1989. 

A CUT foi a instituição que mais se beneficiou do quadro favorável ao 

sindicalismo, desenvolvendo uma ação marcada por um sindicalismo ofensivo e 

adversário tanto ao governo quanto ao patronato, o que contribuiu para seu 

fortalecimento político e social (CARDOSO, 2003:37-38). 

Essa Central pode ter-se assemelhado a um partido político, em virtude 

de suas ações fortemente politizadas, agindo 

como um centro para elaboração e reforço de identidades políticas 
(muitas das quais subsumidas no programa do Partido dos 
Trabalhadores), e lutava pela adesão de afiliados nesse terreno 
estrito, e não apenas (...) em terrenos afeitos às relações de 
trabalho no nível local ou nacional (Idem). 

Assim, pode-se entender que a CUT é a expressão sindical e política 

das lutas sociais da década de 80, e representa um sindicalismo de classe que se 

apoiou na mobilização dos trabalhadores nos locais de trabalho, questionando, 

como já colocado, principalmente, a forma autoritária das relações de trabalho que 

caracterizou historicamente o desenvolvimento do capital industrial no Brasil.
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Ao que tudo indica, o movimento operário-sindical brasileiro, ao longo 

de sua trajetória, ainda não alcançara semelhante nível de organização nem 

conquistara tamanho espaço político. Quanto às condições favoráveis a sua ação, 

não eram apenas a crise econômica e política que levavam ao descontentamento 

popular, mas também os planos econômicos fracassados enriqueciam a 

movimentação da sociedade brasileira nesses anos.

Com isso, surgiram no movimento operário-sindical os elementos 

impulsionadores de um novo padrão de ação sindical que vigorou por mais de uma 

década no sindicalismo brasileiro, cujo militante mais politizado vai aprender a lidar, 

cada vez mais, com o patronato e com o governo, de forma mais negociada.

Nesse sentido, Cardoso afirma:

o fracasso de cada novo pacote econômico alimentava 
imediatamente o movimento sindical, e novas greves eclodiam (...) A 
inflação e as tentativas frustradas de domá-la baseadas na 
contenção dos salários foram combustíveis poderosos num 
ambiente bastante favorável à ação de massa (CARDOSO, 
2003:51).

Salienta-se ainda que, ao longo dos anos 80, o sindicalismo brasileiro 

esteve na contramão da história em relação ao contexto histórico internacional, por 

contar, como já mencionado, com grande capacidade de mobilização e por ocupar 

espaço relevante na política, contribuindo para a transição do regime autoritário à 

democracia dos dias atuais. 

Enquanto que no plano internacional, as lutas sindicais apresentavam, 

nessa época, sinais de debilidade e enfraquecimento, por vários motivos, dentre os 

quais, destacamos: em primeiro lugar, devido às conseqüências do processo de 

dessindicalização, de atitudes empresariais e do Estado, que afastavam os 

trabalhadores dos processos de negociação da reestruturação produtiva; em 
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segundo, pelo desafio enfrentado pelos trabalhadores para agregar interesses 

divergentes dentro das categorias já atingidas pelo processo de terceirização; e, 

terceiro, pelas estratégias de ações sindicais repetidas e que não mais se 

adequavam à realidade da nova conjuntura (Bihr,1998).

Esse quadro já revelava as conseqüências da reestruturação produtiva 

e mostrava o desmantelamento dos Sistemas de Relações de Trabalho – SRTs, cuja 

expressão deu-se no descenso do movimento sindical. São os indícios da primeira 

onda da reestruturação do capital avançado, comentado no capítulo anterior.

Num estudo sobre a situação do operariado inglês, Mcilroy (1998), 

constatou inúmeras investidas contra as organizações dos trabalhadores. 

Inicialmente, o Estado “anticoletivista” adotou uma política que contribuía para 

desagregar o poder sindical, e para desequilibrar as relações entre patrões e 

trabalhadores com a cumplicidade dos seus sindicatos. Estas visavam deslegitimar 

os sindicatos enquanto instituições sociais. É a prática da política neoliberal que se 

refletia nas pressões do Estado sobre os trabalhadores e suas organizações.

Diante disso, os sindicatos reagiram repetindo as estratégias 

anteriores, que já não mais mobilizavam os trabalhadores. Estes derrotados pelo 

desemprego assumem posições defensivas, acríticas, e abandonam as ações 

militantes, rendem-se ao isolacionismo. Isso deu margem às várias discussões que 

vão desde o desaparecimento das entidades sindicais à necessidade de buscarem 

novas estratégias para sobreviver à ofensiva do capital globalizado e à política 

neoliberal.

Para Antunes (1998), Kurz (1996) e o Bourdieu (1998), o sindicalismo 

perdeu espaço em relação à política neoliberal e às exigências do capital quanto às 
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inovações tecnológicas e organizacionais nas empresas, e com isso, sua 

capacidade de ação se restringiu.

As novas condições de compra e venda da força de trabalho passavam 

a funcionar conforme as novas regras impostas pela vontade do capital, sem que os 

sindicatos pudessem propor melhores condições de trabalho e até mesmo propor 

uma saída que contivesse o ritmo da mudança da realidade em curso. 

Ainda, a esse respeito, Kurz entende que se o sindicato não 

transcende ao sistema perde o sentido de sua existência. Para ele, o movimento de 

maio/196813 revelou o esgotamento de um modelo de representação sindical por 

falta de uma crítica radical à sociedade. De modo que os sindicatos ficaram 

desprovidos de futuro (KURZ, 1996:306). 

Apesar dos comentários acima, vale considerar que embora os 

sindicatos dos trabalhadores convivam com condições de trabalho inaceitáveis, não 

é a primeira vez na história que se encontra ante tais adversidades, embora vários 

estudos salientem que as aludidas mudanças que incidiram sobre o mundo do 

trabalho lhes concedam um perfil ainda não visto. Entretanto, ver-se que outrora, em 

situações difíceis, esse sindicato conseguiu suplantá-las, de modo que é possível 

que as adversidades suscitem nos trabalhadores organizados formas ou estratégias 

de ação no sentido de superá-las para sobreviver às correlações desfavoráveis. 

Assim, entende-se que as atuais alterações danosas aos trabalhadores e seus 

sindicatos não serão diferentes nesse sentido. 

É provável que, quanto à atual realidade, os trabalhadores estejam 

apenas transitando uma fase menos favorável, não significando que continue linear 

e uniforme, quando se considera tratar-se de indivíduos submetidos às mesmas 

13 Revolta dos estudantes (deflagrada por um pequeno grupo de marxistas – os situacionistas da Universidade de 
Nanterre). KURZ, 1996. 
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condições de trabalho imersas na precariedade em nível mundial, de modo que o 

surgimento de novas estratégias de ação dos sindicatos pode ser visto como uma 

resposta aos tempos difíceis, como será exposto no decorrer do texto. 

2.4 As implicações da reestruturação produtiva na ação sindical dos trabalhadores 

É fato que o sucesso do sindicalismo operário, no final da década de 

70 até meados de 80, foi resultado de uma conjuntura política e econômica que 

contribuiu para que os movimentos ocorressem, funcionando muitas vezes como 

combustível para tais mobilizações. O que confere a esse padrão sindical a 

especificidade do confronto direto, a ponto de certos autores o considerarem como 

“divisor de águas” entre o sindicato anterior e posterior ao golpe de 64. Todavia, é 

evidente que com a mudança de conjuntura nos anos 90 requer outro padrão de 

ação dos sindicatos, ao qual eles têm que se adequar. De modo que, esperar que o 

sindicalismo cutista repita as estratégias anteriores é, talvez, uma forma de não levar 

em conta a realidade dada. 

O que se percebe do sindicalismo nacional, nos anos 90, é que este 

apesar de atingido pela mudança de conjuntura econômica e política, pelas 

alterações feitas nas empresas que buscavam adequar-se às imposições do 

mercado globalizado, e pelas pressões do governo, ele vem procurando por novas 

estratégias de ação para continuar na atual relação capital-trabalho. De modo que, 

acreditamos que este não se encontra subserviente ao capital e à política neoliberal, 

mas entendemos que as práticas de ação, abordadas no decorrer do texto, das 

quais lançam mão para representar seus filiados são as possibilidades encontradas 

numa conjuntura completamente desfavorável ao trabalhador, como já mencionado. 
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Tudo isso ocorre com as implicações da adoção do processo de 

reestruturação produtiva levada a termo pelas empresas brasileiras, principalmente, 

a partir de meados da década de 90. A partir de então, as práticas de gestão e 

organização do trabalho, dentre elas, a terceirização de atividades e os princípios 

norteadores dos PQTs na gestão da força de trabalho,  com base no chamado 

modelo japonês, resultaram em processos de dessindicalização e afastamento dos 

trabalhadores dos sindicatos, desmobilizando a categoria profissional, de modo que 

os sindicatos perdem espaço na relação de forças entre patrões e empregados, 

onde são considerados obstáculos a serem vencidos e aniquilados.

Assim, no decorrer da década de 90, houve um redesenhamento do 

mercado de trabalho caracterizado pelo seu alto índice de desemprego, motivado 

pelo aumento das privatizações dos órgãos públicos, pela conjuntura de crise 

econômica, pelo uso das máquinas automatizadas, pela precarização das condições 

de trabalho e pela força da flexibilização das formas de contratação (FERREIRA, 

2001).

Para o governo, a flexibilização das formas de contratação aparece 

como meio para a ampliação de postos de trabalho, enquanto que para os sindicatos 

é sinônimo de desregulamentação das leis trabalhistas, como a CLT, e de 

precarização das condições de trabalho (FERREIRA, 2001:16,19). 

Alves avalia que a flexibilização não se configura como fato recente, 

mas que é intrínseca ao capitalismo. A reestruturação produtiva apenas a expôs, 

trazendo à tona essa condição do trabalho assalariado. Por um lado, a sua 

precarização contínua, por outro, as novas especializações de segmentos da classe 

trabalhadora assalariada. Na estrutura atual da mundialização do capital, sob a 
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ofensiva neoliberal, esta se intensifica, tornando-se um atributo da própria 

organização social da produção (ALVES, 2000:23-24). Assim, 

a flexibilidade do trabalho, compreendida como plena capacidade do 
capital tornar domável, complacente e submissa a força de trabalho, 
que irá caracterizar, o momento predominante do complexo da 
reestruturação produtiva (ALVES, 2000:25).

Bresciani afirma que, no caso do Brasil, ela vem sendo associada à 

desregulamentação e vinculada ao processo de reestruturação produtiva, bem como 

ao modelo japonês ou toyotista de organização e gestão da produção. Nesse 

sentido, a flexibilização está relacionada à automação microeletrônica e à 

informática, e encontra-se ampliada com a intensificação do processo de 

terceirização. Assim, uma vez

redefinida a missão da empresa, parte dos custos de trabalho torna-
se variável, (...). A terceirização absorve parte das flutuações de 
pessoal antes geridas por meio de demissões e admissões. O custo 
do trabalho passa a não ser mais regido pela negociação entre 
sindicato e empresa (...) o próprio poder de representação do 
sindicato se fragmenta, se flexiona, se curva, a menos que 
recomposto (BRESCIANI, 1997:89). 

Esta abordagem é corroborada por Druck (1999:192,197,198) que vê a 

qualidade total e a terceirização como uma das maiores expressões do modelo 

japonês. Além disso, entende que a terceirização tem como propósito a flexibilização 

das formas de contratação e uso da forma de trabalho. O que é semelhante aos 

programas de qualidade total, cujos princípios visam à melhoria da produtividade do 

trabalho, da qualidade do produto e do processo de trabalho, à neutralização dos 

conflitos trabalhistas e das resistências dos trabalhadores às mudanças 

implementadas pelas empresas, o que neutraliza a representação sindical e das 

organizações por local de trabalho. 
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Isso quer dizer que além da flexibilização está no âmago do processo 

de terceirização de parte das atividades empresariais, parece contribuir para a 

difusão da cultura da qualidade total que privilegia a gestão cooperativa dos 

trabalhadores com a empresa.

É uma harmonia imposta ou mesmo forçada pelo processo de 

terceirização, cuja estratégia principal é a flexibilização do trabalho, apoiando-se, 

muitas vezes, em medidas coercitivas. O medo de ser substituído por um 

trabalhador terceirizado é um bom motivo para cooperar com a gerência das 

empresas, o que possibilita uma aparente cooperação. De acordo com tais idéias, a 

acumulação do capital encontra na flexibilização da força de trabalho sua parceira 

inseparável para levar a termo a subordinação do trabalho ao capital (ALVES, 

2000:25).

Diante de tal situação, tudo indica que temos uma mão-de-obra à 

mercê das imposições do capital, que se alastram entre as empresas. Pois, nesse 

cenário, os efeitos da flexibilização de contratos, os chamados imparciais ou 

informais; a precariedade dos salários; a flexibilização dos horários; a remuneração 

variável; o desemprego massivo; e a desregulamentação da legislação trabalhista e 

sindical ditam as normas na relação capital-trabalho. 

Desse modo, é possível dizer que o governo brasileiro, por meio da 

desregulamentação da legislação trabalhista, levou a termo os efeitos da 

flexibilização, aplicando-a onde pudesse fragilizar o trabalhador e desconcertar o 

sindicalismo brasileiro, adotando-a como medida para afastar o sindicato dos 

trabalhadores e das empresas. Para isso, usa como justificativa a necessidade de 

adaptação ao mercado externo e à concorrência internacional, ou seja, as 

exigências de um mercado globalizado (ARBIX, 2002:485-486; SOUZA, 2001:49). 
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Nesse cenário, parece que a expressão “operariado desnorteado” de 

Bihr (1998) encontra sua razão de ser, pois é assim que se sente o trabalhador que 

não tem para quem apelar, vendo-se premido a submeter-se aos caprichos do 

capital.

A partir de meados dos anos 90, com a eleição do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, tem-se um quadro moldado pelo mais alto nível de desemprego 

da história brasileira; além de vários estudos apontarem esse governo como um 

desastre para a classe trabalhadora, pois “desde os seus primeiros dias no Planalto, 

presidiu o governo direcionado contra os interesses e as aspirações da massa dos 

trabalhadores brasileiros” (PAULO NETO, 1999:75). 

Logo, o governo fez sua opção e, notadamente, priorizou o 

desenvolvimento do mercado, delegando a este livre poder, dificultando a ação 

coletiva dos sindicatos, intensificando a prática da política neoliberal. De modo que 

temos uma conjuntura onde se aliam empresários e governo para minar e cooptar o 

movimento sindical que outrora gozou de considerável espaço e credibilidade entre 

os trabalhadores. 

É o reflexo da reestruturação produtiva no sindicalismo brasileiro que, 

de modo mais intenso, passou a ser questionado tanto pelos trabalhadores como 

pelo governo, naquilo que foi fortalecido na década anterior. Forçando a redefinir 

suas ações, no sentido de se adequar à nova relação de força, em que as novas 

tecnologias, a terceirização e os PQTs redefinem o seu campo de atuação, com isso 

o seu poder de representação dos interesses dos trabalhadores foi colocado em 

teste.

Contudo, vale lembrar que apesar do sindicalismo brasileiro sofrer as 

implicações das empresas buscarem por inovações tecnológicas e organizacionais, 
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como prioridade para competir no mercado globalizado, ele também teve sua 

parcela de contribuição nesta busca, quando pressionou por condições mais 

democráticas nos locais de trabalho. Todavia, ao que tudo indica, estas novas 

práticas de gestão da produção e do trabalho adotadas pelas empresas, no caso do 

Brasil, conservam o seu perfil autoritário e excludente, tornando-se evidente quando 

se negam a negociar com os trabalhadores questões relativas ao emprego dessas 

inovações nas empresas. 

É provável que essa seja, nos termos de Navarro (2002), uma resposta 

do capital ao sucesso sindical alcançado na década anterior. Embora percebamos a 

participação de todos os atores nesse processo de inovação das empresas, ou seja, 

o governo estimulando as empresas ao mercado externo, estas, por sua vez, 

adotando as prioridades para manter-se nesse mercado, e os trabalhadores lutando 

por gestões mais participativas. 

Mesmo assim, é visível o caráter anti-sindical das empresas e do 

governo quando se demanda negociação com o sindicalismo operário, pois, como já 

abordado, o que se nota é a negociação individual, onde a empresa se antecipa e 

negocia com o trabalhador, descartando a presença dos sindicatos e distanciando-o 

dos seus associados. (LEITE, 1995).

Tais circunstâncias forçam os sindicatos a procurarem outras formas 

de agir que os assegure a sobrevivência no cenário atual, cujas peculiaridades 

denunciam sua redefinição devido a necessidade de expansão do capital 

globalizado, levando a termo a quebra de barreiras nacionais e a mundialização da 

precarização das condições de trabalho, suscitando novas demandas dos 

trabalhadores, como mostra o estudo de caso dos petroleiros no Rio Grande do 

Norte abordado adiante.
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2.5 Um novo padrão de ação sindical em debate 

A Central Única dos Trabalhadores – CUT, como uma das maiores 

expressões do “novo sindicalismo”, passou por vários questionamentos, dentre eles, 

destacamos a sua prática político-sindical, principalmente a partir do surgimento da 

Força Sindical em 1991. Posto que, esta desde seu nascimento, constituiu-se como 

real competidora no mercado sindical, quanto ao número crescente de sindicatos a 

ela filiados, e adotou uma prática sindical completamente diversa da presente na 

CUT, pois, “em lugar da confrontação com o governo e o capital, prega cooperação 

e parceria em nome do bem-estar da nação” (CARDOSO, 2003:47). 

A partir de então, o alvo do governo foi a desregulamentação da prática 

sindical enriquecida na década anterior, qual seja, a que tinha por base os princípios 

do “novo sindicalismo”, e dessa forma a CUT teve sua ação testada e questionada, 

principalmente, frente à prática sindical da Força Sindical - FS que adotou 

estratégias mais condizentes com a ideologia neoliberal e angariou uma certa 

repercussão em relação à posição de confronto, em certos casos, adotada pela CUT 

que foi forçada a rever o seu padrão de ação. 

As implicações da reestruturação produtiva no nível das organizações 

sindicais dos trabalhadores ficam mais evidentes quando avaliamos o debate sobre 

o assunto, levando em conta a dinâmica do movimento sindical da década anterior. 

Alguns autores indicam que o enfraquecimento dos sindicatos deveu-se à 

incapacidade destes para enfrentar a nova realidade do mundo do trabalho. 

Acusam-nos de ter se acomodado à ordem econômica neoliberal, abandonando a 

sua bandeira do enfrentamento no trato com o patronato e o Estado (ANTUNES, 
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1998:81). Outras análises enfatizam as ações sindicais que apenas constatam ou 

denunciam fatos como a terceirização de atividades fins das empresas, além de 

outras práticas de gestão de trabalho, com base no modelo japonês, que passaram 

a serem implementadas pelas empresas. 

Há também quem tenha constatado que a situação representa o 

quadro geral do sindicalismo brasileiro e que talvez isso expresse o esgotamento de 

um padrão de ação sindical afeito ao modelo fordista, cujas práticas foram utilizadas 

até então (DRUCK, 1999:238). 

É provável que a suposição que aponta para o esgotamento do padrão 

sindical fordista seja a posição mais coerente, visto que na década de 90 ocorre no 

Brasil uma série de mudanças econômicas, políticas e sociais que tiveram 

conseqüências importantes tanto nos mecanismos de gestão da força de trabalho 

quanto na dinâmica do próprio trabalho. Assim, as estratégias sindicais tiveram de 

ser ajustadas às necessidades prementes de sobrevivência do próprio movimento 

sindical dos anos 90. 

Ocorreu nesta década uma descontextualização do agir sindical, no 

sentido daqueles sindicatos que insistem em repetir as estratégias de ação 

praticadas na conjuntura dos anos 80, tais como a greve ou o enfrentamento direto, 

e que, talvez por isso, não conseguem resultados semelhantes aos anteriores. É a 

constatação da inadequação das práticas sindicais que investem no confronto com a 

conjuntura que se apresenta e na necessidade da redefinição de suas ações quanto 

à representação sindical.

Para Alves (2000:300), o sindicalismo brasileiro diante da ofensiva 

neoliberal é levado a repensar sua ação e, sobretudo, reconhecer os limites que 

estariam inerentes ao sindicalismo de classe praticado na década anterior. 
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Desse modo, esse sindicalismo enfrenta uma crise, cujo sintoma 

principal é de cunho político-ideológico. É, na verdade, o reflexo da crise do mundo 

do trabalho que não é apenas de caráter estrutural, mas também oriunda da 

conjuntura e do “surgimento de um novo (e precário) mundo do trabalho” (ALVES, 

2000:300).

Nessa perspectiva, isso pode estar ocorrendo porque os sindicatos 

tiveram desde a sua origem, como prioridade principal a defesa dos salários, dos 

empregos, do direito de greve e da democratização da vida política do país. O que 

se diferencia dos assuntos tratados na atualidade, quando se negociam ritmos do 

próprio trabalho, tempo padrão, entre outros, ou seja, questões em torno da 

organização do trabalho (SALERNO, 1993:141). 

Assim, falta nas agendas sindicais a reflexão sobre a questão dos 

processos de trabalho, como alternativa para enfrentar as inovações tecnológicas e 

organizacionais nas empresas (KREIN, 1996:442). 

Essa concepção é também compartilhada por Pinheiro, Santos e 

Carvalho Neto de que as novas tecnologias exigem uma nova postura dos 

sindicatos, que ainda se encontram despreparados para lidar com a nova realidade 

do trabalho. Tais posturas exigidas pela nova realidade variam entre,

deixar o assunto nas mãos das empresas, justificando com a 
rejeição à gestão do capitalismo (sindicalismo atuante) ou por 
simples falta de vontade (sindicalismo pelego); negociar para 
minimizar impactos: postura dominante, geralmente reativa, atuando 
sobre fatos consumados; intervenção/negociação antecipada: 
raríssimo, pontual14. (CARVALHO NETO, 2001:110).

14 Sobre detalhamento das posturas (ALVES, 2000:322). 
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Mediante tais análises, compreende-se que aos sindicatos dos 

trabalhadores, quando atingidos pela reestruturação produtiva, seja por meio das 

inovações tecnológicas, seja pelas organizacionais, visto que não propõem outras 

alternativas às empresas diante dessas inovações, não lhes resta outra opção senão 

redefinir as suas práticas de atuação na busca de sobreviver aos tempos difíceis. 

Os sindicatos se esforçam, no sentido de buscar novas alternativas 

frente à necessidade de negociar as atuais condições de trabalho com as empresas, 

preservando o máximo possível os postos de trabalho e a manutenção dos salários. 

Isso é possível, principalmente, no sindicalismo do ABC, onde em virtude da 

experiência acumulada, desde o final da década de 70, o “novo sindicalismo” conta 

com importante espaço de negociação (RAMALHO e SANTANA, 2003). 

Tudo indica que essa experiência tenha contribuído para que o 

sindicalismo cutista tenha adotado uma postura cooperativa diante da nova 

realidade. É a chamada “cooperação conflitiva” na qual o conflito é explícito, porém 

havendo uma preocupação com a cooperação, que resulta de um processo de 

negociação em que os conflitos são resolvidos entre as partes no plano das 

empresas, com a presença dos sindicatos, dos trabalhadores e das gerências 

empresariais.

Para Rodrigues é 

a única saída para atividade sindical parece ser a adoção de um 
discurso e de uma prática mais afirmativos, ou seja, que contenham 
proposições, ao invés da antiga visão de conflito exacerbado e da 
política de só dizer não (RODRIGUES, 1995:124). 

Essa é a característica da atuação de alguns dos sindicatos de 

trabalhadores mais representativos do país, cuja experiência foi acumulada na 

década anterior, como é o caso, por exemplo, dos metalúrgicos do ABC, dos 
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químicos e bancários de São Paulo e dos trabalhadores petroleiros; todos esses 

filiados à CUT. 

Contudo, tal prática sofre diversos questionamentos, pois, segundo 

Alves, a cooperação conflitiva é uma demonstração de que o sindicato propositivo 

“seria o sintoma de debilitação estrutural da contestação operária à lógica do capital” 

(ALVES, 2000:277). 

Entre os analistas, o debate reconhece relativo avanço dessa ação 

sindical nos anos 90, mas critica a atitude dos sindicatos que se adequaram à 

vontade do sistema, sem o esforço de transcender às estratégias do capital 

(ANTUNES, 1998:80-81).

Contudo, nesse cenário, apresentam-se outras opções que os 

sindicatos lançam mão diante das inovações nas empresas, buscando sobreviver e 

manter-se na relação de forças, ante a ofensiva do capital. 

Em meio a esta busca de novas estratégias sindicais, alguns analistas, 

como Castro (1997) e Leite (2003), referem-se ao surgimento de outras 

institucionalidades que procuravam romper com o monopólio sindical dos interesses 

trabalhistas no exercício do direito de negociar as novas condições de uso e 

remuneração do trabalho, como foi o caso da experiência das câmaras setoriais que 

foram as negociações tripatite (sindicato, empresa e Estado). Estes autores 

acreditam na possibilidade de uma redemocratização nas relações de trabalho. 

Logo a seguir, veio a proposição de ampliar o âmbito da ação dos 

sindicatos. É o chamado “sindicato cidadão”, cuja estratégia de atuação continuada 

visava a comunidade e a sociedade em geral, buscando quebrar o isolamento 

causado pelo corporativismo sindical, e estabelecer alianças com outras instâncias 
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dos movimentos populares, uma tendência que já acontecia no plano internacional 

(CARVALHO NETO, 2001; FERREIRA, 2001). 

Das considerações expostas em torno das alternativas para ação 

sindical dos anos 90, no Brasil, este trabalho prioriza os argumentos que sinalizam 

para a nova postura sindical que, por sua vez, privilegia a chamada prática 

propositiva, cooperação conflitiva ou da influência que deu o tom da atuação dos 

sindicatos cutistas nesse período. Todavia, alguns aspectos devem ser destacados.

Primeiro, por considerar-se que nas atuais condições de trabalho em 

que o trabalhador é submetido e forçado a seguir as novas regras do capital, talvez 

a conjuntura, desse momento, não permita uma ação diferente da negociação, e é 

possível que apenas esta não seja suficiente para que os sindicatos possam 

defender os interesses dos trabalhadores não apenas sindicalizados, mas também 

os que se encontram na fila do desemprego. 

Segundo que, apesar disso, o sindicalismo cutista ainda é um 

referencial considerável no sindicalismo brasileiro e, embora o contexto seja 

desfavorável, mantém o seu peso relativo na defesa das categorias sindicais a ela 

filiadas. Portanto, acredita-se que, devido a esse peso, este tenha uma certa 

importância e autonomia no que diz respeito ao seu lugar diante do empresariado e 

do Estado na defesa de suas proposições.

Isso posto, o próximo capítulo relata a história do petróleo potiguar e 

sua importância econômica no caso do Rio Grande do Norte, mostrando em que 

consistiu a reestruturação produtiva na Petrobrás/RN, e em que medida atingiu o 

sindicalismo petroleiro nesse Estado, ressaltando quais as implicações sobre a ação 

sindical desses operários a partir de meados dos anos 90. 
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Capítulo 3 

A Petrobrás e o Sindipetro/RN no contexto da reestruturação produtiva 

Conforme a abordagem do capítulo anterior, as implicações do processo 

de reestruturação produtiva sobre os atores envolvidos na relação capital-trabalho, 

afetaram os trabalhadores de forma crucial, confinando-os às condições precárias de 

ocupação e de trabalho, em especial, no caso dos terceirizados. No que diz respeito 

aos sindicatos operários, esses apresentaram reações ante o referido processo que 

vão desde o recuo e mera denúncia dos fatos até as tentativas de fazer proposições 

e negociações. Aqui, vale ressaltar que esta última forma de ação sindical é 

encontrada em sindicatos que possuem uma certa expressividade e importância 

representativa no que concerne aos seus filiados, como se constatou no caso do 

Sindicato dos Petroleiros no RN.

Isso posto, este capítulo relata os antecedentes do petróleo no Rio 

Grande do Norte no que compete à Petrobrás, ressaltando a importância econômica 

dessa empresa para o país e para esse Estado, com o objetivo de focalizar a 

reestruturação produtiva pela qual passou a partir da segunda metade da década de 

1990. Evidenciando a sua busca pela adequação ao mercado globalizado, e para 

isso, adoção de novas tecnologias de gestão e de organização da produção e do 

trabalho. Isso será feito com o objetivo de compreender quais as implicações dessa 

reestruturação para os petroleiros e o Sindicato dos Petroleiros do RN – 

Sindipetro/RN, no que diz respeito ao padrão de ação sindical do qual lança mão em 

defesa dos trabalhadores petroleiros no período de 1995 a 2003. 
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3.1 O petróleo brasileiro e a criação da Petrobrás 

A discussão sobre a descoberta do petróleo15 no Brasil data dos anos 

30, quando a preocupação era constituir uma empresa de capital estatal ou mista, 

que tivesse como prioridade a produção do petróleo, necessário à base industrial 

brasileira. Por isso, em 1938 foi criado o Conselho Nacional de Petróleo - CNP16.

Foi, contudo, nos anos de 1950, que o governo tomou para si a 

responsabilidade de pesquisar e de produzir petróleo no país, criando a Petrobrás 

em 1953, numa campanha de puro nacionalismo com o pregão “o petróleo é nosso”. 

O ato de criação da Petrobrás, agregado ao monopólio do petróleo, beneficiou a 

difusão do capitalismo industrial no Brasil, em dois pontos: primeiro, impulsionou a 

industrialização no país, fortalecendo a indústria de base, e, segundo, colaborou 

com a criação da tecnologia nacional17.

Num estudo sobre a implantação e expansão industrial no NE 

brasileiro, Oliveira ressalta a importância da criação do Sistema Petrobrás para a 

Região, principalmente, para o Estado da Bahia, onde foram iniciadas as pesquisas, 

precisamente, no Recôncavo Baiano18 (OLIVEIRA, 1987:42-43). 

Completava-se, assim, a base de sustentação do modelo industrial que 

remeteu o governo numa demanda de altos investimentos no custeio do Sistema 

Petrobrás, o qual se tornou, nas décadas seguintes, uma empresa de referência 

nacional, tendo em vista que acompanhou os acontecimentos nacionais, e, como 

estatal, esteve sob a influência direta do governo.

15 É encontrado nas bacias sedimentares, depressões na superfície da terra que foram, ao longo de milhares de 
anos, preenchidas pelas rochas sedimentares. Essas bacias cobrem vasta área do território brasileiro, em terra e 
mar. O Petróleo e a Petrobrás: em perguntas e respostas, (19--). 
16 Coleção Sociedade e História do Brasil, Vol. XI, Brasília, 2001. 
17 Idem. 
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Assim, o intervencionismo estatal foi importante para criar as condições 

de expansão do capital urbano-industrial do Brasil e para intensificar os 

investimentos até o final dos anos 70.

Isso pode ter sido um reflexo do que vinha ocorrendo no quadro 

internacional, onde, simultaneamente, intensificava-se a expansão do capital 

industrial sob a égide do modelo fordista de acumulação que teve no pós-guerra. 

Seu auge foi assegurado pela expansão do Estado gerenciador da economia e das 

condições necessárias ao equilíbrio do processo de acumulação, como já colocado. 

 Scaletsky (2003:27), num relato histórico sobre a Petrobrás, ressalta 

que os anos 60 mostraram uma empresa ainda engatinhando. O impulso e o 

fortalecimento vieram após o golpe militar de 64, no período do “milagre brasileiro”, 

apesar da insuficiência do petróleo para as necessidades da época. 

Dessa forma, surge uma nova Petrobrás, que passou de uma gestão 

descentralizada e personalizada na chefia intermediária para uma gestão “científica 

do trabalho”, substituindo relações diretas e pessoais de chefias por relações 

neutras e impessoais. Esta foi a principal meta da empresa após o golpe 

(SCALETSKY, 2003:80). 

Houve, então, uma redefinição das relações de trabalho. Até então, os 

petroleiros trabalhavam tendo o Estado como patrão, conforme segue: 

trabalhar na Petrobrás era trabalhar para o país. Em seguida, 
calados pela força, nos dez anos seguintes vão observar a 
construção da empresa. Por fim, na gestão de Ueki19, com a 
ampliação dos espaços democráticos e as mobilizações sindicais no 
interior e fora da empresa, começou a ser construída a categoria de 

18 Os primeiros sinais de petróleo em terra brasileira foram localizados em Lobato em 1933, Bahia. 
PETROBRAS. O Petróleo e a Petrobrás em perguntas e respostas; (19--)  
19 Shigeaki Ueki, Presidente da Petrobrás a partir de 1979. Scaletsky, 2003. 
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petroleiro e materializou-se a figura do patrão como inimigo 
(SCALETSKY, 2003:82). 

É nesse ínterim que o sindicalismo petroleiro, criado no final dos anos 

50, reorienta-se sob a influência do chamado “novo sindicalismo”. Isso porque 

durante todo o período militar o poder político e sindical foi controlado via chefias da 

empresa, ou seja, os gerentes intermediavam o processo de negociação, evitando o 

desgaste nas relações entre os petroleiros e a empresa na tentativa de “minimizar 

qualquer ameaça ao poder paternal das chefias” (Idem, 38). Tal situação revela o 

padrão de relações trabalhistas com base nos moldes fordistas, o que mudou 

quando ocorreu a aludida redefinição das relações de trabalho na empresa. 

Nos anos 70, temos a primeira crise de petróleo em 1973, e a segunda, 

em 1979, das quais a empresa também beneficiou-se, porque voltou a concentrar-se 

no seu objetivo principal que era: encontrar petróleo e livrar o país da dependência 

do mercado internacional de energia. 

A partir de então, presenciou-se na Petrobrás o surgimento de um novo 

modo de agir dos trabalhadores e dos sindicatos, que ao reconhecerem as 

mudanças na empresa quanto às questões em torno da negociação das condições 

de trabalho, adotam uma postura mais de confronto à empresa e ao governo que vai 

perdurar por toda a década de 1980, quando ao final desta a empresa passa por 

mais uma redefinição nas relações de trabalho. Tal situação ocorreu a partir dos 

anos 90, como constatado no caso do Sindicato dos Petroleiros do RN – 

Sindipetro/RN, que será exposto ao longo do texto. 
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3.2 O petróleo potiguar e a Petrobrás no RN 

A história do petróleo na bacia potiguar é uma sucessão de avanços e 

recuos, ademais não há registros acadêmicos, com exceção do livro de Clementino 

(1995), que menciona de forma lacônica a chegada da Petrobrás ao Estado. Logo, 

cabe aqui fazer algumas considerações, apontando a importância econômica dessa 

empresa para o Estado, até porque, como salienta aquela autora, a chegada da 

Petrobrás ao Estado coincidiu com a conclusão do seu estudo, não havendo 

possibilidades para analisar o impacto econômico causado pela empresa.

Os primeiros passos que desembocaram nas pesquisas com relação 

ao petróleo potiguar datam de 1861, com o padre Florêncio Gomes de Oliveira que 

contribuiu finalizando um documento cujo conteúdo tratava da provável existência do 

óleo no território potiguar, baseando-se numa substância que encontrara, na região 

do Apodi, de aspecto luminoso e inflamável (PETROBRÁS, 2005). 

Porém, com a morte do padre, a história do petróleo no RN aguardou 

um bom tempo para vir à tona, e mesmo quando reapareceu foi numa sucessão de 

suspeitas que precisavam ser transformadas em evidências, passando desde John 

Casper Branner, geólogo norte-americano, cujo trabalho intitulado “Possível 

Ocorrência de Petróleo no Rio Grande do Norte”, ressaltava a necessidade de 

estudos da área para constatação do recurso mineral, até o pesquisador Vingt-Un 

Rosado que com estudos numerosos afirmava a existência do petróleo (Idem, 2005). 

Pelas publicações mais recentes sobre a história do petróleo 

norteriograndense, inclusive editadas pela Petrobrás, empresa responsável pela 

constatação do mineral, Vingt-Un Rosado é considerado um personagem de grande 
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importância no cenário de incentivadores à pesquisa do petróleo, em especial, da 

cidade de Mossoró. 

Mas, somente em 1954, após a criação da Petrobrás foi enviada uma 

equipe sísmica para o Estado. Começavam, a partir de então, as tentativas de 

verificação do petróleo. A primeira sondagem foi realizada em 1956, em Macau e na 

conhecida região da Gangorra, situada no município de Grossos, próximo a 

Mossoró, esta gerou grande expectativa. Porém, apesar de constatar a presença de 

óleo, o resultado não foi o esperado, tendo em vista que a quantidade detectada não 

foi suficiente para estimular a continuidade das sondagens. 

Esse fato foi o bastante para a empresa abrir mão das pesquisas, mas 

o capítulo não foi encerrado, Vingt-Un Rosado não desistira e foi a persistência do 

pesquisador, associada a outros elementos, como por exemplo, a escassez de água 

naquela região, que decorreu em várias perfurações de poços realizadas por órgãos 

governamentais, dentre eles, a Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações 

(CONESP). O fato é que os poços perfurados apresentavam uma mistura de água e 

óleo, sendo considerada no início como simples contaminação. Todavia, tais 

circunstâncias trouxeram o retorno e a intensificação dos estudos para esse Estado 

(PETROBRÁS, 2005). 

Contudo, o petróleo no RN tornou-se expressivo a partir da década de 

1970, em plena crise do petróleo em nível internacional, o que foi de extrema 

importância para o país, haja vista que, nessa década, o Brasil encontrava-se na 

dependência externa de energia, como abordado anteriormente.

Desse modo, as descobertas do Campo de Ubarana em 1973, e o 

ocorrido no Hotel Thermas, em Mossoró no ano de 1979, quando apesar de várias 

tentativas de conter a mistura óleo/água nas piscinas do referido hotel, jorrou óleo 
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em quantidade suficiente para afastar a possibilidade de simples contaminação, 

proporcionaram ao país o aumento de suas reservas. Enfim, era a evidência do 

“ouro negro” no RN, acionando a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 

CPRM com sede em Natal. 

A expectativa dos que apontaram a existência do petróleo estava 

sanada. Ademais, a segunda crise do produto no âmbito internacional propiciou a 

urgência do início das operações, começando em 13 de Outubro de 1979, a 

perfuração de um poço gêmeo para realizar teste de longa duração e produção de 

óleo em Mossoró. 

A seguir vieram as descobertas de Canto de Amaro, que se estende 

pelos municípios de Mossoró e Areia Branca, hoje o maior campo de petróleo 

terrestre do Brasil. Com isso, a produção saiu de uma marca de 59 mil barris/dia em 

1985 para 71,2 mil barris/dia no final de 1986, conforme anexo 01.

A Petrobrás desde o início das explorações, no que diz respeito à 

produção de petróleo no RN, somente apresenta números em ascensão, como 

podemos constatar no anexo 01, sendo este Estado, hoje, o maior produtor terrestre 

do Brasil, posição ocupada desde 1996, e o segundo em volumes totais. 

É evidente que tal desenvolvimento acarretou mudanças e contribuiu 

com a sua economia, seja na geração de empregos, ou participação dos novos 

salários no mercado, ou mesmo dos investimentos feitos pela Petrobrás e nos 

impostos arrecadados.

Pelos números computados e apresentados pela empresa, a Petrobrás 

tem relevante importância capital para a economia do RN, demonstrado pela cifra 
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repassada ao Estado, algo em torno de R$ 280,06 milhões de royalties20 no ano de 

2004. Desse montante, R$ 167,91 ficou retido no Estado, e o restante foi dividido 

entre os municípios produtores. São 92 municípios beneficiados com os recursos, 15 

por que possuem campos produtores e 77 por se localizarem na mesorregião 

dessas cidades. No anexo 02, observamos os municípios beneficiados com tais 

recursos.

Além dos royalties, a empresa pagou ao Estado em 2004, o valor de 

R$ 200 milhões do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e 

repassou mensalmente à população, em média 700 proprietários de poços, cerca de 

R$ 3 mil referente a 1% do apurado da produção desses poços. 

Quanto à geração de empregos, a empresa mostra uma participação 

considerável no mercado de trabalho desse Estado, pois além de 2.020 empregados 

diretos, conta com 6.500 contratados, estimando 40.000 empregos indiretos, e cerca 

de 222 empresas prestando serviço à Petrobrás/RN. 

Esse é o quadro geral apresentado no RN, segundo dados fornecidos 

pela empresa21, que revela um total de U$ 15,5 bilhões investidos no Estado, 

contando do início da produção de petróleo em 1976 a 2004. Ademais, o orçamento 

para 2005 está estimado em R$ 2,2 bilhões que serão destinados aos novos 

projetos e custeio das atividades, e a perspectiva é de até 2008 a empresa atingir 

um patamar de investimentos em torno de R$ 4,2 bilhões. 

É possível que a história do desenvolvimento econômico do RN, 

apresente-se em duas fases, antes e após a Petrobrás. Contudo, vale salientar que 

essa participação da empresa, hoje, no incentivo ao mercado econômico nesse 

20 Pagamento aos Estados e municípios de uma compensação pela extração e produção de gás e petróleo. 
(PETROBRÁS, 2005). Conforme Lei 2004 de 10/1953, o estabelecido a esse fim é em torno de 4% aos Estados 
e Territórios e 1% aos Municípios. 
21 PETROBRÁS, 2005. 
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Estado, dependeu de mobilizações, resultado dos questionamentos e insatisfações 

do governo e da população proprietária de poços, que até 1997 não era beneficiada 

com os aludidos repasses, o que somente ocorreu com a criação da Lei n.º 9.47822

“que dispunha sobre o pagamento de 1% do apurado com a produção dos poços 

àqueles proprietários que possuíam unidades de bombeio em suas terras”. 

3.3 A reestruturação produtiva na Petrobrás/RN 

A orientação do governo para todas as estatais, a partir dos anos 90, 

foi a redução de custos, corte nos orçamentos e redução de investimentos, etc. No 

caso da Petrobrás/RN, apesar da produção de petróleo em ascensão, como 

constata-se no anexo 01, os dirigentes entrevistados afirmam que esta, em virtude 

da referida orientação, perdeu muitos funcionários, cuja qualificação ela auxiliara, e 

que muitos destes estão atuando em concorrentes, dentro e fora do país, ou, ainda, 

em empresas que prestam serviços à Petrobrás.

Era uma nova conjuntura política, pautada no neoliberalismo, que 

trazia consigo a implementação de mudanças na sociedade, na economia e, 

sobretudo, no processo de gestão do trabalho, buscando difundir nas empresas o 

aludido Plano de Qualidade e Produtividade do governo, ao qual a Petrobrás aderiu 

em nível nacional, como já colocado.

As mudanças implementadas na economia brasileira, que se abria ao 

mercado externo, implicaram nas alterações dentro das empresas que tinham por 

finalidade permanecer no mercado, e assim, a Petrobrás, desde o início dos anos 

90, passou a adotar uma prática de redução de pessoal e intensificação da 

22 Regulada pelo Ministério de Energia e pela Agência Nacional de Petróleo – ANEP (criada em 1997) 
em 25 de setembro de 1998, através da portaria 143 (PETROBRÁS, 2005:32).
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contratação de terceiros, tudo com vistas à subtração de custos e à competitividade 

orientada pela lógica do mercado globalizado, viabilizado pela política neoliberal 

interna e externa. Era o início da reestruturação produtiva na Petrobrás/RN. 

Tal fato é relacionado, por alguns entrevistados, às mudanças 

estruturais na empresa ocorridas nessa década, como expressão da política 

neoliberal adotada pelo governo. No entanto, vale ressaltar que estas vêm 

acontecendo desde os anos 80, quando o Distrito de Produção da Bacia Potiguar 

tornou-se a Região de Produção do Nordeste Setentrional (RPNS), em que se 

alteraram as hierarquias e manteve-se a organização por áreas. 

Em 1995, presenciou-se mais uma mudança na estrutura, devido à 

unificação das regiões de produção com os distritos de perfuração e exploração, 

passando de Região de Produção do Nordeste Setentrional para Exploração e 

Produção do Rio Grande do Norte e Ceará (E&P-RN/CE), e por último, em 2000, 

passou a chamar-se Unidade de Negócio de Exploração e Produção do Rio Grande 

do Norte e Ceará  - UN-RNCE (PETROBRÁS, 2005:30-31). 

Sobre esta última mudança na empresa, uma dirigente sindical 

comenta:

antes a Petrobrás era uma empresa única com várias divisões: 
divisão de exploração e perfuração, produção e refino. Aqui no 
Estado existia a RPNS – Região de Produção do Nordeste 
Setentrional, que incluía os Estados RN e CE ... possuía uma área 
de trabalho mais pesada; e a produção. Com as modificações a 
região hoje tem uma gerência e quatro unidades de negócio: a do 
Alto do Rodrigues, a de Mossoró e a do Ceará. É um processo de 
desmembramento e de focalização permanente.23

De modo que é possível afirmar que, quanto às mudanças estruturais 

na Petrobrás/RN, ocorreu uma espécie de fragmentação dessa empresa mais 
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intensa a partir dos anos 90, e que o processo de reestruturação produtiva deu-se 

de modo gradativo, desaguando no que se tem hoje. Logo, no Rio Grande do Norte, 

a Petrobrás é a Unidade de Negócio – Rio G. do Norte/Ceará - UN RNCE que:

é responsável, em terra e no mar, pela exploração, desenvolvimento 
e produção de petróleo e gás nas concessões situadas nas bacias 
sedimentares desses dois Estados. No trabalho da unidade também 
está incluído o tratamento e processamento de hidrocarbonetos, 
sendo seus principais produtos o petróleo (óleo), o gás natural, o 
gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) e o óleo diesel. 
(PETROBRÁS. Almanaque Memória, 2003:103). 

Na Petrobrás/RN, o processo de reestruturação produtiva sucedeu 

permeado pela difusão das práticas, pautadas na filosofia da qualidade total, o que 

implicou em novas formas de organização de produção e de gestão do trabalho. 

Para isso, a empresa selecionou seus trabalhadores, permanecendo somente com 

aqueles que se identificavam com o perfil da empresa a partir dessa década. Isso, 

no intuito de criar um ambiente propício aos seus objetivos redefinidos 

nacionalmente, agora, direcionados a rentabilidade, conforme exposto por Scaletski: 

o Relatório de 1999, nas primeiras páginas, definia a missão da 
Petrobrás: atuar de forma rentável nas atividades da indústria de 
óleo e gás (...). Diferentemente de tudo o que tinha sido sua missão 
nas décadas anteriores. Mesmo nos momentos em que os objetivos 
da empresa estiveram em debate, eles se resumiam à dualidade: 
produção de petróleo versus garantia do abastecimento. Agora, o 
importante passava a ser a rentabilidade (SCALETSKY, 2003:167). 

Desse modo, a Petrobrás/RN passou a transferir e incentivar a 

demissão daqueles trabalhadores que representavam uma barreira para 

implementação das novas tecnologias e das formas organizacionais de gestão e 

produção do trabalho, abordadas no decorrer do texto. E, assim, lançou mão de 

múltiplas versões dos Planos de Demissão Voluntária – PDVs, conseguindo atrair 

23 Entrevista 31.07.2001 (diretora do Sindipetro/RN) –  por  PEDREIRA FILHO. 
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grande parte dos efetivos, inclusive aqueles que participavam ativamente dos 

movimentos reivindicativos da categoria e que questionavam o modo de como eram 

implementadas tais práticas. 

A partir de então, a empresa implementou mudanças na sua base 

técnica, e utilizando ferramentas da automação industrial24, com base na 

reengenharia25, desabitou as plataformas marítimas, ocasionando uma redução de 

custos considerável, posto que implicou em menores gastos com alimentação e 

alojamento dos funcionários. 

Alguns engenheiros entrevistados afirmam que as mudanças técnicas 

na Petrobrás/RN não são resultantes do processo de reestruturação produtiva, tendo 

em vista que a empresa está inovando-se constantemente em função da atividade 

do petróleo exigir uma renovação na base técnica cada vez mais atualizada, motivo 

pelo qual a empresa sempre priorizou a alta tecnologia, porém no caso da 

automação:

[esta] veio como uma ideologia política na tentativa de reduzir custos 
(...) tem seu lado positivo, hoje operamos remotamente aparelhos 
sofisticadíssimos, mas houve um exagero na sua aplicação a ponto 
de pensar em não precisar da mão de obra humana, e as máquinas 
falham26.

Apesar de não revelada claramente nas entrevistas, a reengenharia 

teve um papel fundamental para a empresa, naquele momento, visto que seu ideal 

era inovar a base técnica anterior, ou seja, o mercado globalizado exigia mais 

flexibilidade.

24 O termo automação é empregado para definir o processo de inovação tecnológica de base microeletrônica. É 
com este significado que se nomeiam, por exemplo, os processos de automação bancária e automação industrial, 
traduzindo a utilização da informática nesses setores. (CATTANI, 1997) 
25 Um sistema de gestão – organização das atividades sociais – desenvolvidas através de diferentes técnicas 
administrativas (Círculos de Qualidade, projeto de empresa, Qualidade Total ...) (Idem, 1997). 
26 Entrevista realizada em 11.07.2005 na AEPET, pela autora do estudo. 
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Ainda, sobre a reengenharia, o entrevistado anterior considera que 

esta “não trouxe nada de novo ou diferente da qualidade total, apenas intensificou os 

cortes de custos”. 

E, por fim, tem-se a intensificação do processo de terceirização 

existente na empresa, não se sabe ao certo desde quando, mas estudos a apontam 

como pioneira na prática de contratação de serviços, que nos anos 90 é concebida 

pelos entrevistados como responsável pela redução do efetivo e pelas inúmeras 

implicações no local de trabalho, afetando a segurança dos petroleiros, devido à 

expansão dessa prática por setores que envolvem a atividade do petróleo, como 

comentado ao longo do texto. 

Tais medidas adotadas pela empresa, com vistas a adequar-se às 

exigências do mercado internacionalizado, quais sejam, um maior nível de 

produtividade e qualidade, têm implicações internas para os petroleiros, e, em 

especial, afetam o movimento sindical dessa categoria em todo o país, motivando 

uma mudança tanto na pauta de reivindicação quanto na forma de atuação dos 

Sindipetros ante a empresa, que assume a partir dos anos 90 a orientação da 

política governamental, no sentido de eliminar as barreiras para implementação das 

modificações impostas pelo mercado globalizado, como mencionado.

Com isso, é pertinente relacionar a reestruturação produtiva na 

Petrobrás/RN ao conceito de reestruturação produtiva definido por Druck e Borges 

(2002), pois o conjunto de alterações no ambiente de trabalho via inovações 

tecnológicas, e a implementação de novas formas de gestão e organização do 

trabalho, necessárias à manutenção nesse mercado, implicando, no caso dessa 

empresa, em novas formas de relacionamento entre empregador e sindicato, ou 



105

seja, em mais uma mudança nas relações de trabalho que exige do Sindipetro/RN a 

alteração da sua postura político-sindical, abordado adiante. 

3.4 Sindicalismo petroleiro e a criação do Sindipetro/RN  

O novo sindicalismo petroleiro tem data e local certos no que 

corresponde ao seu nascimento, foi com a greve de julho de 1983, na Refinaria do 

Planalto (REPLAN) em Paulínia, cidade vizinha a Campinas. A partir de então, os 

Sindipetros adotaram uma posição mais ofensiva em relação ao governo e à 

empresa, que, como afirmado, perdura por toda essa década. Este sindicalismo 

esteve ancorado em alguns aspectos, quais sejam: 

o movimento petroleiro tinha uma de suas âncoras presa ao novo 
sindicalismo, sobretudo ao sindicalismo praticado no ABC paulista. 
Outra âncora firmava-se na rejeição à ditadura militar (...) terceira 
nos movimentos contra a privatização e o fim do monopólio estatal 
(SCALETSKY, 2003:84).

Desse modo, o movimento sindical dos petroleiros recebeu influência 

dos princípios norteadores do “novo sindicalismo”, adotando uma postura que vai 

contrastar com a prática sindical presente nos demais sindicatos de petroleiros da 

Petrobrás no restante do país, que eram considerados “pelegos”. Assim, 

percebemos que houve uma “ruptura” com um padrão de ação sindical petroleira 

praticada anteriormente. 

Com efeito, o novo agir sindical petroleiro tinha o propósito de 

estender-se aos outros sindicatos da categoria espalhados pelo país, visando 

mobilizar-se para lutar por melhores condições de trabalho e de vida. No dizer de 

Wilson Santarosa, sindicalista de Paulínia, o pelego tinha que entender que a 

empresa havia definido novos critérios, devido à mudança de conjuntura. Aquela 



106

empresa que oferecia boas condições de trabalho, sem que fosse necessário o 

recurso à mobilização dos trabalhadores, mudara (apud Scaletsky,2003). 

Diante de tal conjuntura a pauta sindical dos petroleiros apresenta 

certa semelhança com relação aos interesses do sindicalismo nacional, “o 

trabalhador da Petrobrás quer para si melhores salários e condições de trabalho, e 

maior participação nas decisões empresariais” (SCALETSKY, 2003:90). Porém, 

quando se trata da forma de reivindicar, os petroleiros têm uma ação bastante 

específica, trazendo à tona a defesa da empresa e a luta contra a política do 

governo.

Druck entende que a defesa da empresa seria um dos elementos que 

caracterizaria um sindicato de empresa, como o dos trabalhadores da Petrobrás. Em 

seu estudo sobre o Complexo Petroquímico na Bahia, afirma que esta defesa é uma 

especificidade do sindicato desses trabalhadores, em virtude da Petrobrás se 

configurar como uma empresa estatal que, além de pagar salários acima da média 

de mercado, inclui uma política previdenciária que eleva o padrão salarial dos seus 

trabalhadores, o que se aproxima de um welfare state empresarial (DRUCK, 

1999:173-174).

Do ponto de vista de Oliveira, isto significa que 

o sindicato de trabalhadores da indústria do petróleo é singular: é 
praticamente o sindicato para uma empresa só (...) onde o sistema 
sindical é erigido sobre a base de toda uma categoria: metalúrgicos, 
têxteis etc. portanto, ele representa os trabalhadores no interior de 
uma única empresa. (...) ele não representa contra a empresa, mas 
a favor dela, de seus objetivos (OLIVEIRA, 1987:68). 
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Há, portanto, a probabilidade de que o caráter corporativo da ação 

desses sindicatos possa, de certa forma, ter prejudicado ou até mesmo retardado a 

politização dos interesses dos petroleiros em relação aos da empresa.

Scaletsky destaca que a greve de 1983 foi necessária para provar que 

os petroleiros não eram meros espectadores, sendo, provavelmente, uma 

demonstração de que este sindicalismo de empresa tomou, a partir do “novo 

sindicalismo”, uma outra atitude bem mais politizada no sentido da defesa dos 

interesses dos petroleiros (SCALETSKY, 2003:90-91). 

Tal padrão de ação ampliou-se no decorrer dos anos 80 e o 

sindicalismo petroleiro transformou-se numa referência nacional quanto à forma de 

agir em relação aos interesses dos seus filiados, destacando-se a greve de 1983, 

que expressou estratégias sindicais mais combativas e de enfrentamento à direção 

estatal da empresa, de modo que teve importância capital na revelação de uma ação 

sindical inovadora e alicerçada no “novo sindicalismo”, como já colocado. Todavia, é 

a partir dos anos 90, que esse sindicalismo tem seu padrão de ação testado, e 

diante das alterações no padrão produtivo e do trabalho na Petrobrás, nessa 

década, em nível nacional, sofreu as represálias do governo quanto à postura de 

confronto.

Isso resultou no que concebemos como resquício de uma ação sindical 

fundamentada em princípios estabelecidos na década anterior com o “novo 

sindicalismo”, a greve de maio de 1995, da qual saiu com prejuízos financeiros e 

com sua representatividade abalada, apesar de afirmar uma vitória política sobre o 

neoliberalismo.

A referida greve foi deflagrada em 03 de Maio/1995 pela categoria que 

reivindicava o cumprimento do Acordo de 25 de novembro/1994, cujo conteúdo 
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renovava o estabelecido no Acordo Coletivo de 1993/1994, no qual a estatal se 

comprometia a rever a situação de interníveis, significando um reajuste nos salários. 

Tal Acordo foi assinado no governo de Itamar Franco, mas não foi implementado 

pela empresa e, no governo posterior, teve sua negociação inviabilizada, conforme 

Scaletsky (2003:161). 

Todavia, dois dias após deflagrar a greve, o governo anunciou a 

quebra de monopólio. E no julgamento do dissídio pelo Tribunal Superior do 

Trabalho - TST, a greve foi considerada abusiva e o Acordo de novembro/1994 foi 

anulado por não possuir assinatura por parte da empresa.

Desse modo, é provável que a greve de 1995 tenha sido utilizada pelo 

governo para debilitar e enfraquecer o sindicalismo petroleiro, pois num estudo sobre 

os efeitos da reestruturação produtiva na segurança e na saúde dos petroleiros, em 

São Paulo, realizado por Gil (2000), alguns sindicalistas entrevistados deixam 

evidente que a empresa alimentou 30 dias de greve, negando-se a negociar com a 

categoria para desmantelar o sindicato que, como já mencionado, era referência 

nacional no que corresponde às lutas sindicais. 

(...) qual a empresa que banca uma greve de trinta dias? Não por 
parte dos trabalhadores, mas sim por parte da empresa. Ela bancou 
trinta dias pra derrotar os trabalhadores. Foi em 95, e estava vindo o 
FHC, então ele tinha que bancar isso aí e quebrar ... 
(cipeiro/Replan).

Outros autores salientam que os anos 90 representaram para o 

sindicalismo dos petroleiros o surgimento de grandes dificuldades, pois este, por ser 

considerado referência para luta sindical, foi o alvo do governo. Por isso, quando 

esse governo decidiu levar adiante a desregulamentação do monopólio estatal do 
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petróleo, acarretou uma “quebra-de-braço” com o sindicato e terminou sendo 

beneficiado, apesar do desgaste político.

A Federação Única dos Petroleiros – FUP, criada em 29 de 

Junho/1993, e filiada à Central Única dos Trabalhadores – CUT, estava presidindo a 

greve da qual os Sindipetros saíram financeiramente prejudicados mesmo com a 

Federação entrando com ações contra o governo que, por meio da coerção 

expressa pela entrada do exército nas refinarias e aplicação de multas aos 

sindicatos, tentou coibir a livre expressão sindical (CARVALHO NETO, 2001:104). 

Tal situação, também, é revelada por Rizek (1998) que destaca, em 

relação à greve de 1995, as ações que o governo empreendeu no sentido de 

pressionar o movimento sindical dos petroleiros, incluindo demissão dos 

funcionários, por justa causa; acordos no sentido de omitir os estoques dos 

derivados, como o gás de cozinha, transferindo a culpa para a categoria; e a 

veiculação da imagem de que o movimento era para manter privilégios, de que devia 

ser visto como político, e como tal, era uma greve ilegítima.

Assim, o governo conseguiu a adesão da opinião pública contra a 

greve, e após as demissões, com todos os fatores avessos à abertura de 

negociações, os petroleiros decidem pôr fim à greve, saindo gravemente afetados a 

ponto de penhorar bens do sindicato para pagamento das multas aplicadas pelo 

governo, como foi o caso do Sindipetro/RN comentado adiante.

Era a constatação de uma nova conjuntura política e econômica no 

país e um novo cenário que se firmava na Petrobrás, agora, primando pela 

competitividade e voltada para buscar melhores níveis de produtividade e qualidade 

compatíveis com um mercado externo, ao qual os trabalhadores teriam que se 

adequar. Tais adequações acarretaram mudanças no âmbito do trabalho que 
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afetaram a pauta de reivindicações da categoria, e por fim no padrão de ação dos 

Sindipetros, como se constatou no caso estudado, o Sindipetro/RN. 

3.5 Sindipetro/RN e FUP: construindo juntos 

Foi no início dos anos 80, num contexto de combatividade sindical e 

ampliação de espaço político, que foi criado o Sindicato dos Trabalhadores das 

Empresas de Pesquisa, Exploração, Perfuração, Produção, Refino, Armazenagem, 

Transporte, Transferência do Petróleo e Distribuição de seus Derivados e de Gás 

Natural, Geração de Energia Oriunda do Petróleo, Petroquímicas, Químicas, e, 

Empresas Prestadoras de Serviços nas Aludidas Atividades Econômicas de Petróleo 

no Estado do Rio Grande do Norte – SINDIPETRO/RN, hoje, com sede na Av. 

Prudente de Morais, 357 Petrópolis, em Natal/RN e subsedes em Mossoró e Açu. 

O Sindipetro/RN, como o chamaremos, alimentou-se do cenário de 

redemocratização do país, compartilhando dos ideais de sua categoria, que, como já 

visto, foi intensamente influenciada pelo “novo sindicalismo”, adotando uma postura 

mais ofensiva à empresa e ao governo. Contudo, segundo entrevistados27, os 

dirigentes atuais do Sindipetro/RN consideram sua origem em 1980, com a 

Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinaria do 

RN – ASPERN, entretanto, somente em 1984 conseguiram a carta sindical. 

Vejamos o relato de uma diretora do Sindipetro/RN: 

O SINDIPETRO nasce em 80, porque em 80 é quando é criada uma 
associação chamada ASPERN, e esse é o primeiro passo voltado à 
organização dos trabalhadores da Petrobrás. Essa associação (...) 

27 VIANA, Maria de Fátima de Oliveira. (entrevista exploratória realizada em 15.10.2003 pela autora da 
pesquisa na sede do Sindicato dos Petroleiros do RN – Sindipetro/RN). 
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tem muita dificuldade de se estabelecer. Dois anos depois ela foi 
renovada, feita nova assembléia para reestruturar. Alugaram uma 
sede, mesmo assim, a ASPERN tem dificuldades. Mas, a partir 
desse segundo momento, conseguiu avançar na sindicalização, na 
eleição da direção, no número de sindicalizados. O que permitiu 
fazer o ingresso no Ministério do Trabalho solicitando a emissão da 
carta sindical, (...) em 1984 (...) A primeira diretoria do Sindipetro 
quase todo o seu mandato era o processo de redemocratização do 
país. Então, isso dá um impulso dentro da Petrobrás porque com a 
redemocratização as forças políticas passam a ter um ambiente 
mais livre de aproximação. Surgem por todo canto os grupos 
políticos, dentro da Petrobrás que era uma empresa, na época, de 
grande influência militar. O fim da ditadura permitiu o surgimento de 
várias agregações militantes de partidos de esquerda que até então 
tinham pouca atuação, até pelas condições de falta de democracia. 
Então, é em 85 eleita a primeira diretoria do Sindipetro. Ivanildo foi o 
primeiro presidente e já surge as primeiras diretorias com as 
oposições na categoria. Essas oposições se organizam. Existia um 
grupo de oposição ligado ao PT, na época, o partido vigente. Um 
grupo de oposição que se estrutura em 86 é com militantes do PC 
do B, militantes do PMDB. Essas duas oposições vão fazer parte da 
cena do Sindipetro nesse início, nessa primeira gestão. 

Essa conjuntura conferiu ao Sindipetro/RN capacidade de mobilização 

e espaço político para atuar e trouxe à tona a redefinição da prática sindical 

petroleira em nível nacional, conforme afirmado. Tal ação sindical combativa se 

expressa pela quantidade de movimentos na década de 1980, em relação às 

campanhas salariais. Das três greves nacionais em 1983, 1986 e 1989, observa-se, 

no caso do Sindipetro/RN, sua intensa participação na greve de 1989, conforme foi 

relatada na imprensa sindical desse ano, em que se abordam as principais 

reivindicações:

reposição de perdas salariais, turno de 6 horas, horas extras, 
adicional de confinamento, equiparação dos plataformistas; outras 
lutas: reforma agrária sob controle dos trabalhadores, pelo não 
pagamento da dívida, fora Sarney (NA LUTA n.º 10/1989). 

O Sindipetro/RN estabeleceu como propósito ao constituir-se enquanto 

sindicato, promover a consciência crítica e política da categoria, objetivando plena 
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adesão nas lutas implementadas pelo sindicato, além de mostrar seu envolvimento 

com interesses gerais que transcendem as reivindicações da categoria por melhores 

condições de trabalho. Desse modo: 

esforçando-se para desenvolver um trabalho de conscientização 
junto à categoria petroleira visando despertar e fortalecer a sua 
consciência crítica e política, em função de um verdadeiro 
engajamento na luta por melhores condições de vida e 
trabalho.Entendendo que esta luta não se esgota na simples 
conquista de algumas reivindicações dos trabalhadores, mas é uma 
etapa de um processo global de transformação social, no qual, o 
sindicato tem, como os demais segmentos da sociedade civil, um 
papel relevante a cumprir, o SINDIPETRO/RN assume esse 
compromisso . (NA LUTA n.º 02, 1986).

Isso ratifica o caráter reivindicativo do Sindipetro/RN, além de 

engajamento nas lutas nacionais, com destaque para a questão da defesa das 

estatais e do monopólio do petróleo, peculiaridades que acompanham o sindicalismo 

petroleiro em nível nacional, ideais expressos na imprensa sindical da década de 

1980.

O exposto acima permite associar a forma de reivindicar do 

Sindipetro/RN ao que ocorre com o sindicalismo público. Tal semelhança pode ser 

identificada na transcendência de seus objetivos, que vão além das melhoras nas 

condições de trabalho da categoria, mas que abrangem também interesses mais 

gerais, pois no dizer de Cheibub (1999), o sindicalismo público não tem uma “ação 

concertada e continuada” porque oscila entre a defesa de direitos gerais e a busca 

de ganhos individuais. 

A evidência das reivindicações de causas que extrapolam os 

interesses da categoria é de fácil constatação no decorrer dos anos 80, através da 

imprensa sindical, e essa situação não se limita apenas a essa época, visto que nos 
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anos 90, também pode ser detectada, em especial, quando faz alusão à política 

neoliberal, lutando contra a privatização das estatais e participando de movimento 

de outras categorias, como os professores públicos federais e as agências 

bancárias.

É pois, por essa peculiaridade, que sua estratégia de ação pode ser 

confundida com o que Ferreira (2001) define como “sindicato cidadão”, por esse 

possuir uma postura que extrapola os propósitos da categoria, abrangendo 

interesses comuns à sociedade em geral. 

Entretanto, parece que a postura em questão é intrínseca ao 

Sindipetro/RN em virtude de possuir uma natureza pública e privada, ou seja, é um 

sindicato misto que, assim como a Petrobrás, é marcado pela bifacialidade28, ora 

defende interesses relacionados à categoria, ora pressionado pela política adotada 

pela empresa e submetida à lógica do mercado, abrange interesses gerais no 

sentido de defesa do patrimônio público.

Desde seu nascimento, o Sindipetro/RN passou por diretorias sempre 

permeadas por visões políticas diferentes que interferem no modo de agir e na 

definição das suas prioridades. As pesquisas mostram que as diretorias têm grande 

influência sobre a dinâmica interna e na postura sindical desse Sindicato porque são 

elas que, conforme direcionamento político de seus membros, definem as 

estratégias de ação sindical. Elas tomam posse por período de três anos e ao fim do 

referido período convocam nova eleição29.

Tais circunstâncias explicam as disputas políticas internas pela direção 

do Sindipetro/RN, revelando os vários segmentos políticos presentes na categoria, e 

28 Termo utilizado por SCALETSKY, 2003 para referir-se à natureza mista da empresa e que segundo ele 
perpassa todos os funcionários. 
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associados às correntes políticas que fazem parte da arena política do país, como o 

Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil – PC do B etc. Assim, este 

Sindicato apresenta um total de 07 diretorias eleitas no decorrer de sua trajetória 

histórica, e nas quais todos os segmentos políticos participam, dentre eles, destaca-

se a Corrente Sindical Classista, que até 1988 era conhecida como Unidade 

Petroleira, e que desde 1991 ocupa a direção deste Sindicato. 

Em 1991, tal segmento em aliança com a Nova Esquerda, tinha como 

oposição a Convergência Socialista, hoje, o chamado Movimento por uma 

Tendência Socialista, que fazia aliança com a Democracia Socialista, e com 

Movimento Revolucionário de 08 de outubro, o chamado MR-8. Esta direção 

enfrentou uma conjuntura difícil quanto à política nacional, pois se deparou com o 

governo Collor e sua política neoliberal, além da intensificação da concorrência com 

a abertura da economia nacional. Tudo isso resultou na greve de 1991, quando 

vários militantes e membros da direção sindical foram demitidos, só conseguindo 

reintegrar-se em 1993, como será exposto no decorrer do texto.

A seguir, a Corrente Sindical Classista aliou-se com os chamados 

independentes, ou seja, aqueles militantes que se dizem isentos no embate político 

em relação aos segmentos envolvidos na disputa, dessa vez em oposição à Nova 

Esquerda que se aliava ao Movimento por uma Tendência Socialista e à Democracia 

Socialista, em que se confirma a direção para a Corrente Sindical Classista e seus 

aliados. Foi a quarta diretoria e a mais disputada na história do Sindipetro/RN, em 

que a vantagem foi de apenas 59 votos para os eleitos.

Uma margem estreita de votos para os que representavam a Corrente 

Sindical Classista, demonstrando uma eleição de grande disputa e embate político 

29 Quanto à primeira (1985) e segunda (1989) diretorias, o Sindipetro/RN não disponibiliza, em seu arquivo, 
informações que possam servir de base para a afirmação acima, porém a partir de 1991, ano da eleição para 
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interno. É nessa gestão que temos a intensificação dos conflitos provenientes da 

política governamental a qual afasta qualquer possibilidade de negociação com a 

categoria, resultando nas dificuldades de negociação com a empresa que acarreta 

na greve de 1995, marcando o esmaecimento da ação combativa do Sindipetro/RN, 

postura adotada pelas primeiras diretorias. Fato ignorado pelos dirigentes da época, 

posto que acreditavam na continuidade dos movimentos de rua, envolvendo a 

população como forma de enfrentar o governo (vide Na Luta n. 62,1995). 

Nessa conjuntura de difícil negociação, ocorre em 1997 a aliança da 

Corrente Sindical Classista com o Movimento por uma Tendência Socialista em 

oposição à Articulação do PT e à Nova Esquerda. Era a 5ª diretoria, na qual mais 

uma vez a Corrente Sindical Classista permanecia, esta situação manteve-se como 

uma constante desde a 3ª diretoria, como observado, e vai estender-se até os dias 

atuais. Quanto a sua aliança com o Movimento por uma Tendência Socialista é 

mantida na 6ª diretoria e, somente, desfeita em 2003 na disputa pela 7ª diretoria do 

Sindipetro/RN.

Do exposto, observam-se dois aspectos: o primeiro diz respeito ao 

crescimento gradual da Corrente Sindical Classista, hoje, bastante influente e 

majoritário na categoria, apesar de constatarmos uma queda no número de votantes 

nas duas últimas eleições, conforme as atas analisadas; o segundo trata da 

conjuntura política em que atuaram as gestões pós-95, quando diante dos 

obstáculos impingidos pelo governo, que se fazia representar pela empresa através 

de seus gerentes, a diretoria conscientizou-se de que teria que buscar novas formas 

de agir sindical, primando pela manutenção dos direitos trabalhistas e adotando uma 

postura mais defensiva, embora continuasse a mobilizar a categoria, agora, de forma 

terceira diretoria, todos os documentos, envolvendo atas e listas de votantes, estão à disposição para consultas. 
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diferente, procurando conscientizá-la do novo ambiente das relações de trabalho, 

através dos boletins sindicais, assembléias e reuniões por local de trabalho.  As 

pesquisas mostram que era uma forma para se manter numa correlação de forças 

desfavorável ao trabalhador, conforme apontado pela imprensa sindical: 

(...) por se tratar de uma nova conjuntura e de uma nova realidade 
na indústria do petróleo, cujo futuro é bastante incerto para a 
categoria petroleira. Daí, desde já, precisarmos nos preparar para 
sairmos desta data-base com garantias do atual Acordo Coletivo e 
tendo como perspectiva avançar em outros pontos. Não será fácil, 
pois a cada data-base a conjuntura política e econômica do país 
impõem enormes desafios aos petroleiros. (NA LUTA n. 104, 1999). 

A partir dessa eleição, no ano de 2003, tem-se uma quebra na aliança 

entre a Corrente Sindical Classista e o Movimento por uma Tendência Socialista. 

Houve uma articulação com todas as correntes ligadas ao Partido dos Trabalhadores 

- PT, incluindo o crescimento da Articulação do PT, mas sempre presidindo chapa a 

Corrente Sindical Classista, nesse ano, enfrentando a oposição do MTS, que decidiu 

afastar-se de qualquer ligação com a atual diretoria por considerá-la “governo”. 

É o prenúncio de uma conjuntura política diferente do período 

vivenciado no governo anterior, que vigorou de 1995 a 2002, com a vitória de um 

candidato apoiado pela classe trabalhadora e seus sindicatos, gerando uma 

expectativa de melhor cenário para negociações coletivas. Isso permitiu a junção de 

todos os partidos vinculados ao Partido dos Trabalhadores ou afins estabelecendo 

uma aliança, como a que aconteceu no Sindipetro/RN. 

Quando questionado sobre a experiência de compor a diretoria na 

gestão de 2000 a 2003, o ex-diretor e militante do MTS 30 responde: 

30 Entrevista realizada em 04.06.2005 pela autora do estudo. 
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houve muita contradição, na realidade não só na parte dos 
companheiros da Corrente Sindical Classista como na nossa parte 
também que ficava como a diferença de pensamento, você começa 
discutindo algumas questões e até então você se alinha com aquele 
bloco e a partir de quando começa a detalhar de que forma vai dar-
se o enfrentamento e ação direta a luta em si, começa a ver as 
diferenças que existe entre as correntes políticas... 

No XX CEPETRO/RN, ocorrido em 04 de junho/2005, foram 

entrevistados 04 militantes sindicais (diretores e ex-diretores) sobre o que pensam, 

em relação à atual diretoria, e, conseqüentemente, o modo de agir do Sindipetro/RN 

no que diz respeito à defesa da categoria, conforme exposto abaixo a partir da fala 

de alguns entrevistados: 

Quanto aos aliados, o representante da Articulação do PT31 comenta o 

modo de agir do Sindipetro/RN: 

o sindicato, de um modo geral, e dos petroleiros tem procurado e o 
Sindipetro/RN também, (...) manter uma autonomia em relação à 
direção da empresa. Existe, é claro, um ambiente sindical diferente, 
tem um acesso melhor, mas o sindicato está procurando se manter 
autônomo, colocando suas posições, criticando quando é 
necessário...

Na fala da oposição, o militante do MTS considera que a atual diretoria 

não tem uma postura de enfrentamento à empresa, nem ao governo, e que, 

portanto, não tem a luta direta como princípio e construída na base da categoria.  

Quando questionado sobre o que seria a luta direta, o militante responde: 

são as ações diretas, a greve, é o piquete (...). Isso é o que 
chamamos de ação direta é a greve em si, é a luta que não pode ser 
renegada a segundo plano, decorrente desse princípio de burocracia 
de acertos de política, a política dos anéis (...). A ação direta, 
inclusive dentro dos petroleiros, quando houve a luta na realidade 
(...) que nós chamamos a greve em si (...) nós conseguimos 
recuperar alguma dignidade...

31 Entrevista realizada em 04.06.2005 pela autora do estudo 
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O embate interno no Sindipetro/RN é visível pelas falas acima, no que 

podemos conceber que as correntes políticas majoritárias, como a Corrente Sindical 

Classista, que compõem a atual diretoria, influem na forma de reivindicar ou no agir 

sindical, como já foi mencionado. Posto que, se hoje na diretoria tivesse na 

composição central o MTS, é provável que agisse de modo mais aguerrido e 

combativo, visto que é este o ponto de vista defendido, ou seja, não teria por 

prioridade a mesa de negociação. 

Esse embate nos remete à discussão teórica sobre a ação sindical no 

Brasil e em nível internacional mediante o processo de reestruturação produtiva e 

política neoliberal, ou seja, os que priorizam um sindicato “propositivo” como 

estratégia ante a correlação de forças do momento (RODRIGUES, 1995), e os que 

defendem o retorno ao sindicalismo combativo e anticapitalista (ANTUNES, 1998), 

como já abordado.

A prioridade da ação do Sindipetro/RN nos anos 90, como da 

representação da categoria no resto do país, passa a ser a banca de negociação, 

tendo a Federação Única dos Petroleiros – FUP como representante legal diante da 

direção da estatal. Grandes foram as dificuldades nesses processos, conforme foi 

indicado por Cardoso (2003), o governo Fernando Henrique tinha a finalidade de 

enfraquecer o sindicalismo dos petroleiros, tendo em vista que este representava um 

exemplo para a ação sindical de outras categorias de trabalhadores na época.

Apesar dessas dificuldades, o coordenador do Sindipetro/RN 

acreditava que o Sindicato ainda era uma referência de credibilidade para os 

trabalhadores e que o grande desafio era mostrar que, através da resistência 

poderiam construir um cenário mais promissor. 
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Quanto à mobilização dos petroleiros nas campanhas salariais e 

assembléias sindicais, o mesmo coordenador da entidade considera que: 

a diretoria tem uma atuação de muita proximidade com a categoria. 
Tem aqueles que entregam os boletins do sindicato na porta da 
empresa, e temos os diretores que não são liberados (...). A gente 
ouve os trabalhadores no sentido de pegar as demandas que eles 
estão falando (...). É por isso que a gente se movimenta tanto (...). 
Têm áreas que até semanalmente a gente está lá cobrando, 
discutindo política (...) principalmente situando o petroleiro, a 
Petrobrás dentro do contexto nacional (...). E na data base têm as 
instâncias, realizamos um Congresso estadual (...) monta-se uma 
pauta de reivindicações, analisa-se etc (...) [A seguir realiza-se o 
Congresso] nacional (...) estabelece-se um consenso em torno de 
uma pauta, de uma data, de um calendário e entrega-se à 
Petrobrás, dando um prazo para começarem as movimentações... 

A pauta sindical dos petroleiros foi prioridade nos três últimos 

Congressos estaduais da categoria, observados pela autora. Estes iniciam as 

discussões levando em consideração os temas previamente definidos pelo 

Sindipetro/RN para cada Congresso, trazendo à tona os assuntos em torno da 

conjuntura política e econômica, cujas discussões revelam os posicionamentos das 

diferentes correntes políticas que permeiam esse Sindicato. Diante disso, propõem 

uma pauta de reivindicações que será enviada ao Congresso Nacional dos 

Petroleiros – CONFUP e, finalmente, elegem os representantes da categoria que 

irão participar do referido Congresso.

Para elaborar a pauta de reivindicações nesses Congressos estaduais, 

a partir de 1997, os petroleiros efetivos, aposentados e terceirizados passaram a 

apresentar as suas respectivas demandas trabalhistas, que são avaliadas, 

consolidadas em duas pautas diferentes, terceiros e efetivos, e aprovadas pela 

plenária final desses Congressos da categoria. Essas reivindicações são destinadas 

ao Congresso Nacional dos Petroleiros, que uma vez discutidas, analisadas e 
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aprovadas constituem a pauta de reivindicação da categoria em nível nacional, que 

será objeto de negociação entre a Federação Única dos Petroleiros – FUP e a 

direção da Petrobrás, durante os meses que antecedem a data-base da categoria, 

qual seja, o mês de setembro, quando esse processo de negociação se consuma 

com a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho.

No caso dos terceiros, estes têm pauta diferenciada devido às 

reivindicações pautadas em condições de trabalho diferentes, esta é constituída 

ainda no Congresso Estadual, sendo também negociada pela Federação com as 

empresas contratadas, mas o Acordo somente é válido para os sindicatos que o 

assinarem.

Para assegurar melhores condições de negociação entre petroleiros e 

representantes da estatal, os sindicatos dos petroleiros, no caso, o Sindipetro/RN 

mantém as suas bases mobilizadas, via de regra, através de assembléias sindicais, 

reuniões setoriais, greves de advertência, operação tartaruga etc.

Como existem outras concepções político-sindicais no seio do 

movimento da categoria dos petroleiros, nem todas as facções políticas que 

compõem a base do Sindipetro/RN concordam com esse processo de negociação, 

conforme ficou constatado ao longo deste capítulo. Neste sentido, o segmento 

político coligado ao Movimento por uma Tendência Socialista – MTS, que inclui 

militantes do Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos – PSTU, não compartilha 

com a atual forma de ação do Sindipetro/RN, por este defender a criação de uma 

outra Coordenação Nacional de Lutas – a “CONLUTAS”, que, por sua vez, primaria 

por uma ação sindical mais combativa e unificada por setores, congregando 

universitários, metalúrgicos, servidores do INSS, petroleiros, sendo, pois, uma forma 
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de enfrentamento ao governo que a Central Única dos Petroleiros – CUT deixou de 

fazer.

3.6 Implicações da reestruturação produtiva na Petrobrás/RN: com a palavra o 

Sindipetro/RN

Uma dirigente do Sindipetro/RN em seu relato, quanto à reestruturação 

produtiva, aponta o seguinte quadro na Petrobrás/RN: 

a utilização das técnicas da qualidade total foi o primeiro momento. 
A empresa investiu muito na área de recursos humanos: foram 
realizados vários cursos para ensinar utilizar as ferramentas da 
qualidade e a absorver novos valores organizacionais.

Com efeito, a afirmação da dirigente nos remete ao comentário de 

Leite (2003:80) quando menciona que tal prática era uma forma de incutir no 

trabalhador uma postura de cooperação com a empresa em relação às novas 

técnicas gerenciais, e não apenas para capacitá-los. 

Ainda, nesse sentido, a diretora comenta a demissão desmotivada ou 

com conveniência da empresa.

Até o governo Collor, os funcionários da Petrobrás tinham 
estabilidade pelo concurso a partir de cinco anos de efetivo (...). 
Então, não conhecia a demissão desmotivada ou com conveniência 
da Petrobrás (...). Em 90, na discussão das modificações das 
empresas, o enxugamento das empresas, a Petrobrás foi orientada 
a fazer um corte de funcionários em que era levantado o número (...) 
para o RN 120 funcionários.... 

A dirigente afirma que tal fato contribuiu para que o Sindipetro/RN 

entrasse na greve geral de 1991. Esta teve duração de 24 dias, entre os meses de 
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fevereiro e março, exigindo da Petrobrás a reposição das perdas e reajuste salarial, 

e foi julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho e considerada abusiva. Também é 

vista pelo sindicato como radicalizada, isso porque resultou na demissão conjunta de 

seis ativistas sindicais, quais sejam: 

Humberto Campos, delegado sindical da sede, Divanilton Pereira, 
hoje coordenador geral, que na época era delegado sindical do pólo 
de Guamaré, eu que não era diretora era apenas delegado sindical, 
o vice-presidente do sindicato na época Geraldo Pinto e o delegado 
sindical de Mossoró...

Esse radicalismo que Scaletsky (2003) também menciona ao referir-se 

à greve de 1991. Avalia-se que seja em decorrência da invasão das empresas pelo 

Exército, lembrando a greve de 1983, ainda, na ditadura militar cuja ação do governo 

foi semelhante. Mas o que importa é que a greve de 1991 inicia os embates externos 

contra a política neoliberal implementada pelo governo direcionada ao 

“enxugamento” das estatais.

Conforme a referida dirigente, na época, o Sindipetro/RN adotou uma 

postura de solidariedade relatada a seguir: 

compreendendo que a categoria precisava dos dirigentes sindicais, 
as pessoas que foram demitidas em função da greve, a categoria 
aprovou o sindicato a manter a remuneração dessas pessoas até 
que houvesse uma decisão da justiça sobre o caso (...). Essa 
discussão da reintegração dos demitidos passou a ser assim, para a 
categoria, uma condição política para qualquer discussão era a 
bandeira principal ...

Esse espírito solidário, provavelmente, era resquício ainda dos anos 

anteriores de luta sindical, contudo a perseverança resultou numa vitória para o 

movimento, posto que a dirigente ressalta que, em 1993, a categoria conseguiu a 
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reintegração dos demitidos sem perdas salariais, embora não retornassem para o 

mesmo local onde trabalhavam antes. 

Seu comentário permite lembrar das entrevistas realizadas no ano de 

2001 por Pedreira Filho, quando um dos coordenadores considera como um dos 

primeiros estímulos da Petrobrás nesse Estado, no tocante à reestruturação 

produtiva, a questão das transferências e demissões como forma de “eliminar” a 

resistência operária. 

O coordenador aborda dois passos em direção à reestruturação: o 

primeiro era uma forma de seleção realizada pela empresa, na qual esta buscava 

um perfil do trabalhador adequado às suas demandas, mantendo-o no local de 

trabalho, e os que não se identificavam eram transferidos; o segundo passo, foi a 

questão da qualidade total com dimensão para filosofia de cooperação com a 

empresa, em que os conhecimentos dos funcionários eram sugados, e, 

posteriormente, o operário era descartado.

Isso, também é detalhado por outra dirigente que considera esse 

processo de apropriação do conhecimento do funcionário como sendo uma 

racionalização do processo de trabalho e o que chama “ato de desarmar o operário”. 

Tal situação ocorre na empresa da seguinte forma: 

esse conhecimento a empresa não tinha até então (...). Como se 
apropriar dele? Ela precisava desse trabalhador para treinar outro 
trabalhador para que esse conhecimento continuasse no local de 
trabalho. A partir daí, fica diferente, porque o prolongamento, o 
desenvolvimento dessa gestão é no rumo da padronização de todos 
os atos do trabalho. Então, tudo o que você sabe, você tem que 
botar no papel. Todas as soluções que já conseguiu dar a um 
determinado problema, você tem que registrar. Você passa a 
transferir não para um outro trabalhador, mas para bancos de dados 
(...). Tudo isso aí era no desenvolvimento de equipe que aconteceu 
(...). No momento depois, vem a questão das auditorias para os 
selos de qualidade (...) é padrão ISO 9000, 9001,9002, (...). Ele está 
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baseado no registro do procedimento do processo. Ele não está 
relacionado à qualidade do produto (...). O resultado dessa 
implementação é a racionalização mais elevada do processo de 
trabalho...

Posteriormente, atos como esses apontados pelos entrevistados 

ocasionaram uma redução brusca e intensa da mão-de-obra, decorrendo na 

sobrecarga do trabalho e aumento da responsabilidade, prática comentada por todos 

os entrevistados. 

Um dos coordenadores, ainda, relata que o ataque do governo no RN, 

quanto ao processo de reestruturação na empresa, iniciou por Guamaré pela 

importância política e econômica que representava para o Estado, além de contar 

com uma forte representatividade sindical, que a empresa desarticulou para 

implementar o referido processo sem resistências. Com Guamaré reestruturada, 

outras conquistas se tornaram mais fáceis, ou seja, outros pólos no Estado foram 

reestruturados com mais facilidade. 

Acrescentem-se, além disso, as questões dos Planos de Demissão 

Voluntárias – PDVs, salientadas por outro entrevistado, um petroleiro aposentado32,

a automação na empresa e a intensificação da terceirização a partir da década de 

90.

Tal entrevistado afirma que a adesão dos petroleiros aos PDVs foi por 

necessidade financeira e falta de perspectiva futura na empresa. 

[O] problema [do PDV] está relacionado às pessoas de 40 até mais 
ou menos 60, é realmente um pessoal que não tinha uma 
perspectiva, não sabia se ia aposentar-se e devido a redução de 
empregados da Petrobrás, que o governo estava fazendo em todas 
as estatais, aí a Petrobrás ofereceu esse PDV que é um Plano de 
Saída Voluntária que a Petrobrás paga, no caso, retribui em dinheiro 

32 Entrevista em 04.12.2001 realizada por Pedreira Filho. 
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para a pessoa, incentiva para a pessoa sair e a maioria saiu mais 
com visão no lado financeiro... 

Mas, o que chama atenção é o fato desse sindicalista aposentado 

ressaltar, no caso do PDV, sua relação com uma nova política disseminada na 

Petrobrás que tem por objetivo apresentá-la como uma empresa pequena e em 

condições de ser privatizada. Assim: 

(...) Ela está preocupada em mostrar para o mundo como ela é a 
maior empresa do país que está uma empresa sanada, com pouco 
funcionário. Uma empresa, provavelmente, com condições de ser 
privatizada, que é o ideal que o governo tem (...). Para isso, foi que 
ela ofereceu esse plano de incentivo para os funcionários (...). 
Conseguiu levar muita gente ...

No caso da automação, como parte da dimensão tecnológica, vale 

frisar que é uma das características da indústria de processo contínuo, como a 

indústria química, petroquímica etc, conforme expõe Druck (1999:158) no seu relato 

sobre esse tipo de indústria. Porém, o que parece ter mudado no que diz respeito a 

essa prática na Petrobrás/RN é o caso da centralização da automação, fato que 

segundo outro dirigente entrevistado33 teve início em 1995. 

O dirigente sindical diz que, apesar de propor o afastamento do 

operador da atividade de risco, a automação centralizada serviu para reduzir custos, 

uma vez que essa foi a lógica de sua implantação, e que nem sempre se traduziu 

em eficiência, pois, ao contrário do que se propõe, precisa da intervenção humana.

Na minha opinião, não demonstra eficiência. Não demonstra até 
pelos equipamentos que foram instalados (...). Eles colocaram a 
automação como para afastar o operador da atividade de risco (...). 

33 Entrevista, 2001 por Pedreira Filho. 
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Mas não demonstra essa eficiência toda. Você tem lá um terminal 
que diz tudo, como está as condições do processo, mas nem 
sempre é confiável. O próprio equipamento às vezes está com 
problema, constantemente dá problema nos equipamentos. E têm 
certas operações que tem que ter o operador para fazer. A 
automação não vai resolver nunca (...) é uma questão de redução 
de custos. 

Quanto à questão da terceirização, encontra-se em algumas 

publicações do Sindipetro/RN, como a capa do Boletim “Na Luta” n.º 05 de agosto 

de 2003 “Vítimas da terceirização, até quando?”. A terceirização aparece 

relacionada à ocorrência dos inúmeros acidentes que aconteceram na empresa, 

certamente porque ela contribui com a redução do efetivo, precarizando as 

condições de trabalho. 

Diante do exposto, o que se ver é o quadro geral, vivenciado e 

abordado por alguns dirigentes e filiados do Sindipetro/RN, mas, sobretudo, 

petroleiros, que se revela numa intensa reestruturação interna, envolvendo difusão 

de técnicas administrativas, visando através do “desenvolvimento de equipe” à 

prática da qualidade total, redefinição do padrão gerencial, automação e 

reengenharia com vistas à racionalização do processo de trabalho, e aumento da 

terceirização, ou seja, implementação das novas tecnologias e formas de gestão 

relacionadas à subtração de custos. 

Entretanto, apesar da evidência de que a reestruturação na 

Petrobrás/RN tem o mesmo elemento propulsor que outras empresas, no caso, a 

concorrência internacional associada à competitividade com vistas a eliminar custos 

para permanecer no mercado, constatou-se que nela o processo ocorreu de forma 

diferente, principalmente, se relacionada a uma empresa metal-mecânica. Todavia, 

se comparados os efeitos sobre os operários e as organizações sindicais 

apresentam uma semelhança inegável. 
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É possível afirmar que a reestruturação produtiva na Petrobrás/RN 

consiste em três processos, revelados pelas pesquisas, quais sejam: num primeiro 

momento, uma implementação da filosofia da qualidade total com base na 

cooperação empresarial, requerendo mudanças no comportamento do trabalhador, 

ou seja, altera o perfil do operário através da incorporação de novos valores que são 

repassados por meio de treinamentos, tendo por fim adequá-los à empresa. É a 

difusão dos seus critérios norteadores, abordados anteriormente; no segundo, a 

automação permeada pelo ideal da reengenharia, tendo por base suprimir gastos; e 

no terceiro, a intensificação da terceirização que se estende por todas as áreas da 

empresa e que foi associada à subtração do efetivo, propiciando acentuada redução 

de custos. 

Com efeito, tais alterações, certamente, atingiram tanto os petroleiros 

quanto seu sindicato, primeiro, pelo fato de reformular as condições de trabalho, e, 

segundo, pela evidente redução do efetivo, inclusive a saída daqueles mais 

politizados e identificados com a luta sindical, como mostram as entrevistas. 

Quanto aos petroleiros efetivos, uma dirigente sindical enfatiza que a 

reestruturação produtiva na empresa acarreta stress, medo e insegurança, inclusive 

em relação à manutenção do próprio emprego. 

Ela aponta como fatores decorrentes da reestruturação a questão da 

diminuição do efetivo, sobrecarga de trabalho e a intensa contratação de terceiras, 

que em função dos processos licitatórios e da alta rotatividade, não investem em 

treinamentos, forçando os contratados a trabalharem em situações adversas “sem 

alojamentos e na incerteza de receber o salário do final do mês”, conforme a 

informante.
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Outros fatos que evidenciam as implicações para os petroleiros 

ganharam espaço nas edições dos boletins sindicais do Sindipetro/RN. Veja-se 

algumas matérias, sobre os acidentes na PUB334 e na sede da Petrobrás em Natal: 

vítimas da desestruturação (...) com o contingente, cada vez mais 
reduzido, áreas como o mar e pólo tornaram-se vulneráveis, 
inseguras. Nem mesmo pessoal mínimo para socorrer os 
acidentados há. A Desestruturação não tem se tornado outra coisa a 
não ser numa máquina de moer gente. (NA LUTA N.º 62, 1995). 

por pouco o laboratório de geologia não foi palco de um incêndio de 
grandes proporções. Devido a um curto-circuito, a estufa do 
laboratório pegou fogo e passou a noite torrando (...) é 
inquestionável que o reduzíssimo quadro da segurança interna não 
pode dar conta da proteção e fiscalização de uma área tão grande 
como a sede da Petrobrás, em Natal (...) A reestruturação tem 
dessas coisas. (NA LUTA N.º 114, 1996). 

Constata-se que, quanto ao impacto nos petroleiros, a reestruturação 

produtiva é relacionada à diminuição do efetivo, ocasionando aumento dos 

acidentes, o medo e a insegurança entre os operários. Além do que, os boletins 

mostram como o sindicato utilizou-se dos meios de comunicação para denunciar o 

que estava acontecendo na empresa. 

Tal situação também é apresentada por Druck (1999:238) no seu 

estudo sobre o Sindiquímica da Bahia, em que este sindicato limitou-se à denúncia 

cotidiana dos fatos relativos à terceirização e à qualidade total. A autora, ainda, cita 

as dificuldades de mobilização, ante as práticas da reestruturação produtiva, pelo 

número inexpressivo de associados nas assembléias e reuniões promovidas pelo 

sindicato.

No Sindipetro/RN, é possível que os danos da reestruturação também 

o tenha afetado nesse sentido, posto que o credenciamento dos Congressos 

estaduais da categoria (abaixo) mostra uma participação inexpressiva dos 

34 Plataforma de Ubarana. 
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petroleiros, quando se leva em conta o número de sindicalizados nos três últimos 

anos. Vale salientar que no período analisado, 1995 a 2003, o número de 

participantes nesses eventos da categoria apresenta-se de forma descontínua. 

Porém, isso revela que mesmo com dificuldades o sindicato procurou manter-se 

próximo.

Credenciamento dos Congressos dos Petroleiros no RN - CEPETROS/RN

MÊS / ANO CEPETRO / RN N. º CREDENCIADOS 

07/1995 X CEPETRO 104

07/1996 XI CEPETRO 182

05/1997 XII CEPETRO 60

07/1998 XIII CEPETRO 64

07/1999 XIV CEPETRO 103

05/2000 XV CEPETRO 89

06/2001 XVI CEPETRO 128

06/2002 XVII CEPETRO 106

05/2003 XVIII CEPETRO 205

05/2004 XIX CEPETRO 210

06/2005 XX CEPETRO 197

Fonte: Secretaria Geral do Sindipetro/RN – Junho/2005. 

Observa-se que o quadro acima evidencia as dificuldades do 

Sindipetro/RN na conjuntura política e econômica de 1995 a 2002, em que há uma 

descontinuidade no número de participantes nos Congressos, certamente, pelo 

desânimo da categoria frente ao governo neoliberal de Fernando Henrique, quando 

a reestruturação produtiva intensificou-se. Mas, tal situação sinaliza mudanças a 

partir da eleição do governo Lula em 2003, quando os dados apontam um acréscimo 
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na participação dos eventos, do que se conclui que a categoria apostava em tempos 

melhores para as negociações da pautas a serem definidas nestes eventos.

No que se refere à ação sindical do Sindipetro/RN, as implicações 

provenientes da reestruturação produtiva são expostas tanto no conteúdo da 

imprensa sindical quanto na fala dos entrevistados. 

Um dirigente entrevistado35 considera a questão do enfraquecimento 

sindical, e a dificuldade de mobilização da categoria, relacionadas à redução do 

contingente, além disso, chama atenção para a pressão sobre os sindicalizados: 

Eu já sofri muito, dos próprios supervisores (...). Eles chegam para 
mim e: rapaz, você está falando muito (...). Até um ex-chefe meu já 
chegou e disse: rapaz, você tome cuidado... 

É provável pelo exposto, que o ambiente de trabalho era hostil e 

desfavorável aos militantes do sindicato, e deduz-se, inicialmente, que em razão da 

diminuição do efetivo na empresa, o sindicato passou por um processo de 

dessindicalização. No entanto, quando questionada a esse respeito, a diretora 

sindical respondeu que em virtude dos aposentados serem filiados ao Sindipetro/RN, 

este não passou por um esvaziamento. 

Todavia, mesmo que não tenha ocorrido um acentuado processo de 

dessindicalização, algo que não foi possível averiguar, visto que o Sindipetro/RN não 

dispunha de dados relativos à quantidade de sindicalizados no período definido para 

estudo (conforme quadro seguinte), como visivelmente o número de efetivos é 

superado pelo de terceirizado, conclui-se que existem dificuldades na 

implementação da luta sindical por parte do Sindipetro/RN. 

35 Entrevista realizada em 01.08.2001 com o diretor do Sindipetro/RN, por Pedreira Filho. 
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Em dados levantados dos últimos três anos, no Sindipetro/RN, no que 

diz respeito ao quadro de sindicalizados, encontra-se o seguinte: 

Quadro 1 - Sindipetro/RN - N.º De Sindicalizados 
PETROBRAS/RN TERCEIRIZADOS

ANO ATIVO APOSENT  TOTAL 

2003 1514 120 560 2194

2004 1275 233 705 2213

2005 1701 241 *** 1942

Fonte: Secretaria Geral do Sindipetro/RN 06/2005. 

Sem dúvida, o esforço sindical existe quanto à adesão dos 

terceirizados, todavia os dados mostram que não há retorno na mesma proporção. 

Apesar de constatar-se que o número de filiados terceirizados está em ascensão, é 

inegável que se comparados ao total de contratados pela empresa parece 

inexpressivo, pois, hoje, esta apresenta um total de 6.500 contratados no RN para 

um total de 2.020 efetivos36, como já colocado. 

Logo, observa-se que as dificuldades com os terceirizados levou o 

Sindipetro/RN a ter uma postura aberta em aceitá-los como parte da categoria, fato 

revelado na fala de Spis37 no XX CEPETRO/RN em que afirma “terceirizados 

também são petroleiros”. Portanto, salienta-se que o acolhimento aos terceiros se 

constitui como especificidade do Sindipetro/RN, provavelmente, pelo motivo da 

dificuldade enfrentada ante o processo de reestruturação produtiva na empresa e 

como forma de fortalecer a luta sindical da categoria ante a conjuntura desfavorável 

para os trabalhadores. O fato é que esse sindicato aparenta uma certa proximidade 

36 PETROBRÁS, 2005. 
37 SPIS, Carlos. Ex-coord. da FUP e atual Secretário Nacional da CUT. XX CEPETRO/2005.
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com os contratados que os demais não têm, mesmo assim a dirigente afirma que um 

dos grandes desafios do Sindipetro/RN é abranger o terceirizado e diz que a 

participação dos terceiros neste Sindicato é recente e data de 1997, quando 

começaram a participar dos Congressos estaduais da categoria. 

Logo, a implementação da luta sindical encontra dificuldades quando 

se tem uma categoria em que os contratados representam o triplo do efetivo. Um 

dos coordenadores entrevistado mostra que a dificuldade sindical acentuou-se com 

o impacto da greve de 95, e, apesar de enxergá-la como uma vitória política para 

todo o movimento sindical petroleiro, ele salienta que a categoria não tem essa 

consciência, “isso repercutiu no pensamento da categoria, eles só entendem uma 

conquista imediata, mas não um acúmulo político”.

Ele considera que a greve desmascarou o governo neoliberal de 

Fernando Henrique Cardoso, trazendo à tona o autoritarismo e a truculência dos 

seus atos que se assemelharam aos piores momentos da ditadura militar. 

Todavia, como salienta Cardoso (2003:45) parece que o governo 

conseguiu o seu objetivo que era a quebra do movimento sindical petroleiro 

expressa numa greve de 30 dias, como indicam as várias demissões anunciadas 

pela imprensa, além de outros meios utilizados pelo governo para cooptar o 

sindicalismo petroleiro, já abordados no decorrer desse texto. 

Quanto ao Sindipetro/RN, saiu arrasado da greve de 95, penhorou 

bens, perdeu patrimônio, entre outras instabilidades. O período de 95 a 98 foi 

pautado pelo resgate desse sindicato, segundo os dirigentes entrevistados. Um dos 

diretores revela que nesse período, o Sindicato foi inviabilizado legalmente de 

continuar na prática de suas ações, e por isso criou-se a Fundação Eusébio Rocha 
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na qual a categoria fazia a contribuição sindical diretamente, e que vários 

engenheiros aderiram ao ato. E assim permaneceu por três anos. 

Salientando esse clima de tensão, na época, Humberto Campos38,

expõe que a negociação, após a greve de 95, com a empresa era inviável, e que 

não se tinha acesso nem aos associados do próprio Sindipetro/RN, em virtude da 

pressão das gerências locais que aderiram às recomendações do governo. 

No entanto, esta greve foi o segundo enfrentamento do sindicalismo 

petroleiro às mudanças implementadas ao nível nacional, pois, nesse governo, 

acentuou-se a pressão da política neoliberal direcionada à privatização das 

empresas estatais. A Petrobrás encontrava-se nesse processo, e ao contrário do 

que pensa Cardoso (2003) os sindicatos petroleiros, representados pela Federação 

Única dos Petroleiros, conseguiram a não privatização da Petrobrás. 

Porém, desse momento em diante, é evidente que a ação sindical e a 

mobilização da categoria não seriam os mesmos, ante o quadro de precarização do 

trabalho e com uma categoria abalada por não compreender o movimento de 1995 

como ganho político. Diante do ocorrido, tem-se uma reformulação na agenda 

sindical e, portanto, na forma de agir dos Sindipetros, decorrentes das “novas” 

condições de trabalho, propiciadas pela adoção e implementação das inovações 

tecnológicas e de gestão do trabalho, bem como pela nova conjuntura política e 

econômica pela qual passava o país, e, conseqüentemente, a empresa. 

George Câmara39 num depoimento sobre sua vida profissional e 

sindical afirma que: 

A partir do ano 1990, quando teve a implementação de um projeto 
no país que atacou duramente o Estado brasileiro, as estatais, 
particularmente, a Petrobrás, os direitos sociais dos trabalhadores, 

38 Boletim “Na Luta” n.º 62, 1995. 
39 CÂMARA, George.(diretor sindical). Depoimento – Site da Petrobrás (200?). 
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nós passamos a ter outro tipo de enfretamento. A resistência contra 
demissões, as retaliações, vários tipos de perseguição, que se 
refletia (...) no chão da fábrica. Então, postura gerencial passava a 
ser de confronto, não só com os dirigentes sindicais, com os 
militantes, mas, também, com as pessoas em geral que 
questionavam uma situação adversa. Então foi um novo ambiente. 
(...) se aquela conjuntura anterior nos colocava para avançar, 
conquistar aquilo que nós entendemos como uma coisa digna, a 
conjuntura subseqüente, de Collor para cá, nos obrigou a aprender 
outras coisas, aprender como não perder, como preservar. 

Referindo-se ao mesmo assunto, outro expõe o mesmo quadro quanto 

aos anos 90, mas afirma que tal situação não significa um avanço na luta sindical, 

devido à redução das condições. No entanto, a partir de 2001 a categoria vê 

possibilidade de esboçar reações por ocasião de uma nova greve. 

A esse respeito, tem-se o seguinte comentário: 

todo o processo do neoliberalismo que veio na década de 90 fez 
com que a empresa viesse como um rolo compressor pra cima [dos 
trabalhadores]. Teve uma greve que marcou bastante, em 2001, 
[foram] cinco dias parados. (...) houve repressão, cassação ao 
direito de greve, ao direito de participar de movimentos.40

Os dirigentes confirmam o que já foi relatado no decorrer do texto, 

posto que a empresa passou por adequações ao mercado externo ao qual se 

submetera, e dessa forma, é pressionada a adequar-se permanentemente tanto em 

relação aos níveis de qualidade como produtividade. Essa é a lógica do mercado 

capitalista. O que proporciona outro ambiente de trabalho e de demandas por parte 

dos trabalhadores. 

Tais modificações interferem nos processos de trabalho atingindo os 

petroleiros, inclusive a forma de ação dos seus sindicatos, tendo como conseqüência 

uma redefinição na ação sindical, como afirmam os relatos acima. 

40 PETROBRÁS. Almanaque memória dos trabalhadores da Petrobrás. 2003,36  
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Para isso, houve uma alteração na agenda sindical, pois, conclui-se 

que a mudança na conjuntura política, no ambiente de trabalho, certamente acarreta 

em alterações nas demandas que decorrem numa mudança na agenda sindical ou 

na pauta de reivindicações. 

Tal alteração pode ser verificada nos diversos boletins sindicais, se 

comparadas as duas décadas anteriores. Nos anos 80, verificou-se uma pauta 

sindical direcionada pela defesa do monopólio de petróleo contra as privatizações 

das estatais, a equalização de direitos entre novos e antigos petroleiros etc. 

Enquanto que na década de 90, têm-se as seguintes reivindicações: 

garantia no emprego; a reintegração dos demitidos; a defesa da 
liberdade sindical; a unificação da campanha salarial com outras 
categorias com data-base no segundo semestre, o combate às 
reformas neoliberais de FHC. (NA LUTA n.º 111, 1996). 

A partir da segunda metade dessa década, constatou-se que a pauta 

de reivindicação se repetiu, acrescentando a questão da Política de Lucros e 

Resultados – PLR em 1996, quando foi contemplada nos Acordos Coletivos, 

abordados adiante. Esta pauta sindical refletiu a dificuldade dos trabalhadores ante 

uma conjuntura que os leva a defender o emprego e a propor a unificação das 

categorias de trabalhadores na busca de um fortalecimento diante do governo. 

Acredita-se que o sindicalismo operário tem chances de manter-se 

nesta conjuntura, e a redefinição da ação sindical é uma das formas de continuar na 

relação capital-trabalho. 

Ademais, o deslocamento ocorrido na pauta de reivindicações do 

Sindipetro/RN é uma amostra do que vem acontecendo na agenda sindical de outras 
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categorias de trabalhadores nos anos 90, em nível nacional, conforme foi observado 

por Ferreira (2001): 

a remuneração da força de trabalho foi deslocada do centro de suas 
reivindicações, sendo substituída por novas estratégias de luta com 
vistas à manutenção dos postos de trabalho, geração de novos 
empregos e, especialmente, em defesa dos direitos sociais 
ameaçados no interior da cena produtiva flexibilizada. (FERREIRA, 
2001:22).

Cardoso ressalta ainda que os fracassos dos planos econômicos do 

governo foram um estímulo às lutas trabalhistas e aos movimentos sociais ocorridos 

na década de 1980. Todavia, tudo mudou na segunda metade da década de 1990, 

quando os sindicatos passaram a lidar com o sucesso do Plano Real que 

transformou a conjuntura econômica e político-sindical, tendo em vista que, às 

custas do desemprego e da perda de direitos trabalhistas, a estabilidade monetária 

levou os sindicatos a buscarem outros elementos que motivassem a continuidade de 

suas ações em defesa dos trabalhadores. (CARDOSO, 2003:50-51). 

Apesar do Sindipetro/RN ter sido criado beneficiando-se da conjuntura 

dos anos 80, é certo que a partir dos anos 90, teve que buscar outras formas de 

fomentar suas lutas em favor de melhores condições de trabalho e de vida da 

categoria dos petroleiros. A redefinição de prioridades dessas lutas não foi privilégio 

apenas do Sindipetro/RN, trata-se de uma mudança de atuação que atingiu a 

maioria do sindicalismo mais combativo dos trabalhadores brasileiros, até mesmo os 

sindicatos de trabalhadores filiados à Central Única dos Trabalhadores, que eram os 

mais aguerridos no confronto ao desemprego e à política econômica do governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 

Entende-se que esse processo de redefinição da agenda e da ação 

sindical resulta, em primeiro lugar do surgimento de uma nova conjuntura político-
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sindical em que não havia mais espaço para uma ação sindical classista semelhante 

à praticada nos anos oitenta; e, em segundo, lutar porque nessa condição os 

trabalhadores eram desfavorecidos na relação de forças diante do patronato e do 

Estado, tendo em vista que a política neoliberal adotada pelo governo mantém altos 

índices de desemprego numa economia em recessão associada ao emprego de 

novas tecnologias cada vez maior pela empresas, novas formas de organização do 

trabalho e de gestão da sua força de trabalho. Essas mudanças implementadas no 

ambiente de trabalho demandam dos sindicatos dos trabalhadores uma redefinição 

de suas pautas de reivindicações e de sua atuação política diante das empresas e 

do governo, conforme Rodrigues (1995), Ramalho e Santana (2003). 

3.7 Temas e variáveis das condições de trabalho em negociação  

Desse modo, consideram-se os Acordos Coletivos de Trabalho41 da 

categoria dos petroleiros no período de 1998/1999 a 2002/2003, em virtude de que 

com a greve geral da categoria, em 1995, as condições de negociações desse 

Acordo foram inviabilizadas, o que ocasionou na edição do Dissídio Coletivo de 

Trabalho do ano 1995/96. Todavia, nessa abordagem foram analisados temas e 

variáveis das condições de trabalho, priorizando os Acordos negociados a partir de 

1998/99, tendo em vista que as pautas anuais de reivindicações dos petroleiros dos 

anos anteriores não estavam disponíveis no Sindipetro/RN.

Do ponto de vista dos temas e variáveis em estudo, a pauta de 

reivindicações dos petroleiros do ano de 1998 foi reapresentada sem alterações pela 

FUP à direção da Petrobrás, por ocasião da negociação do Acordo Coletivo ano 

41 Acordos Coletivos das campanhas salariais com data base em 01 de Setembro. 
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1999/2000. Nos anos subseqüentes, algumas dessas demandas foram alteradas, 

mas agregadas às primeiras serviram de referência para avaliar em que medida tais 

Acordos contemplaram as reivindicações da categoria dos petroleiros no RN e para 

avaliar a atuação do Sindipetro nesse processo de negociação, por intermédio da 

FUP.

No que concerne ao tema da remuneração, destacam-se duas 

variáveis, a saber: o reajuste salarial e a Política de Lucros e Resultados, a PLR. Em 

relação aos salários, em 1998, no Congresso Nacional da categoria, os petroleiros 

reivindicaram um reajuste salarial de 100% do Índice de Custo de Vida do DIEESE 

(ICV-DIEESE)42 que no acumulado do ano 01/09/98 a 31/08/99 correspondeu a 

5,66%. Constatou-se que no Acordo Coletivo desse ano essa demanda não foi 

contemplada pelos petroleiros, pois não houve reajuste. No ano seguinte 1999/2000, 

com um ICV-DIEESE acumulado em 01/08/99 a 31/08/00 o percentual foi de 8,88%, 

o reajuste da categoria foi de 3,9% correspondendo a 43,92% do percentual 

reivindicado.

Em 2000/2001, os petroleiros reivindicaram o mesmo percentual de 

reajuste salarial correspondente a 8,02%, acumulado entre 01/09/00 e 31/08/01, 

além do reajuste de 2% quando a inflação acumulada no referido período atingir um 

índice de igual valor. O Acordo desse período contempla um reajuste de 6,8%, ou 

seja 84,79%, e o conteúdo não menciona a correção dos salários no caso da 

inflação atingir o percentual indicado, de modo que a reivindicação não foi deferida 

nos termos em que foi solicitada. 

42 Esta reivindicação permanece em todas as pautas em que o percentual é sempre 100% do ICV-DIEESE, do 
que altera-se apenas os índices acumulados do DIEESE. Os índices apresentados no que compete ao ICV-
DIEESE acumulado nos períodos intercalados das campanhas salariais foram estimados e calculados tomando-se 
por base a tabela abordada pelo DIEESE no site: www.portalbrasil.net/ICV.htm . Isso porque nas pautas de 
reivindicações da categoria quando foram expostos eram apenas projeções, visto que esta era entregue antes do 
índice ser apresentado pelo DIEESE.  
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A reivindicação em 2001/2002 é semelhante a anterior, contemplando 

100% do ICV-DIEESE com um percentual de 9,14%, porém o reajuste firmado no 

Acordo foi de 7,4% equivalente a 80,97% do percentual reivindicado.

Em 2002/2003, a pauta mantém a reivindicação anterior, ou seja, o 

reajuste dos salários em 100% do ICV-DIEESE com um percentual de 15,50% e a 

correção desses, caso a inflação atinja 2%. Nesse período, o Acordo firmado 

contempla na íntegra a referida demanda, o que se constata por este apresentar 

conteúdo semelhante à pauta de reivindicação.

Do exposto, observa-se que os dados revelam a dificuldade de 

negociação em torno do reajuste dos salários. Isso pode ser explicado, dentre outras 

razões, por uma conjuntura em que o sindicalismo nacional estava sofrendo perdas 

irreparáveis de direitos, como conseqüência da política neoliberal do governo 

Fernando Henrique cuja expressão se dava na exclusão dos sindicatos nos 

processos de negociações das empresas, e na intensificação da reestruturação 

produtiva que ocorria nas empresas, em especial, na Petrobrás. Todavia, apesar 

dessas circunstâncias, o sindicalismo petroleiro conseguiu manter-se atuante nessa 

correlação de forças.

Quanto à política de lucros e resultados - PLR, as pautas de 

reivindicações, no período de 1998/99 a 2002/03, mostram demandas constantes 

quanto aos valores a título de participação nos lucros reivindicados pela categoria, 

primando pelo maior percentual aplicado pela empresa, pelo pagamento linear e 

pela formação de comissão para se discutir o possível repasse da PLR. Todos os 

Acordos Coletivos referentes a essa variável contemplam a reivindicação da 

formação da comissão, incluindo representantes da empresa, membros da FUP e 

dos sindicatos, porém em relação à linearidade e o valor repassado, estes não são 
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mencionados explicitamente nos referidos Acordos, com exceção dos Acordos 

efetivados a partir do ano 2000, quando a categoria foi atendida na reivindicação de 

retirar a PLR da pauta de reivindicações preparada para a data-base. A partir de 

então, a PLR tem Acordos Coletivos específicos. 

Como observado, a PLR passou a fazer parte dos Acordos Coletivos 

no ano de 1996, porém, vale salientar, conforme entrevistas, que desde 1982, os 

petroleiros recebiam o que era pago como a participação nos lucros – PL, cujo 

pagamento era de forma duodecimada, e passou a compor o Acordo Coletivo como 

um percentual inerente ao salário, sendo posteriormente incorporado ao salário 

como vantagem pessoal. 

Alguns relatos apontam a trajetória da PLR: 

A reivindicação da PLR não caiu do céu. Prevista desde a 
Constituição de 1946, foi regulamentada em 1994, em MP do 
Governo Itamar. Até 94, constava no Acordo Coletivo dos petroleiros 
o pagamento da PL (Decreto Lei de 1971), embora não fosse 
efetivamente uma participação nos lucros, já que era pago como 
adicional sobre os salários, tivesse a empresa lucro ou não. Em 95, 
a empresa transforma PL em vantagem pessoal (NA LUTA n. 05, 
1997).

Entrevistou-se um dos dirigentes43 sobre as reivindicações da PLR, o 

que revelou o seguinte cenário: 

Nesse Acordo de 1996, surgiu a discussão da PLR (...). A empresa 
apresentando como um valor. Não havia discussão e esse valor ele 
funcionou em 96 como uma chantagem para assinar o Acordo. Se a 
gente assinasse o Acordo, os petroleiros recebiam aquele valor a 
título de PLR. Ao mesmo tempo, a empresa se comprometia (...) em 
formar comissão (...). Essa comissão não aconteceu (...). Nos 
Acordos de 98 e 99, [a empresa] chantagiou (...). Ela chamava de 
PLR, a gente chamava abono. 

43 Entrevista em 24.06.2005 na sede do Sindipetro/RN pela autora do estudo. 
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Segundo a dirigente, a partir do ano 2000 no Congresso Estadual do 

RN discutiu-se a retirada da PLR do Acordo Coletivo referente à campanha salarial, 

e assim, houve os Acordos Coletivos próprios da campanha para PLR que iniciavam 

sempre ao final do balanço da empresa. 

Percebe-se no relato da dirigente, que considera a PLR uma estratégia 

do capital para desarticular a recomposição salarial, dois pontos a serem abordados: 

o primeiro é a despolitização da campanha salarial, algo que foi amenizado ao retirar 

a PLR da pauta da data-base; o segundo é que mesmo regulamentada por Lei, 

como foi visto no Acordo 2001/2002 não há menção da obrigatoriedade na Lei em 

relação à PLR, por parte da empresa, ou seja, continua ao seu critério repassá-la ou 

não aos trabalhadores. 

A Lei 10.101/2000 dispõe da forma de pagamento dividido no máximo 

em duas parcelas, num percentual máximo estipulado na resolução de até 25% do 

valor repassado aos acionistas. Ao que tudo indica são esses os critérios que 

orientam a luta sindical pela PLR, lutam pelo percentual máximo aplicado pela 

Petrobrás e pelo pagamento linear e dividido, em virtude do impacto causado no 

caso dos impostos, evitando que o valor seja repassado em parcela única, mesmo 

que só incida sobre a PLR o imposto de renda. Segundo a dirigente, como é 

colocado no contracheque, esse imposto reduz uma quantia considerável do valor 

total da PLR quando repassado em parcela única.

Observando os valores repassados a título de PLR (exposto a seguir), 

entende-se o motivo da dirigente ressaltar a desarticulação da campanha salarial, 

pois nota-se os valores sempre em ascensão, o que não pode ser diferente, já que a 

empresa apresenta um acúmulo de lucros. Tal fato diminui a pressão da campanha 
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salarial, principalmente se o repasse do valor é feito próximo à data-base, como 

enfatizado pela dirigente entrevistada. 

Política de Lucros e Resultados – PLR (1996 – 2003) 

ANO ANO BASE VALOR

1997 PLR / 1996 1 Sal. Básico 

1998 PLR / 1997 1,3 Sal. Básico 

1999 PLR / 1998 1,3 Sal. Básico 

2000 PLR / 1999 R$ 500,00 + 1,2 Sal. Bás. 

2001 PLR / 2000 R$ 1.800,00 ou 1,5 Sal. Básico (o que for maior). 

2002 PLR / 2001 R$ 5.000,00 ou 3,3 Sal. Básico (o que for maior). 

2003 PLR / 2002 R$ 7.600,00 Nível 201 – R$ 11.453,26 Nível 618 

 Fonte: Secretaria Geral do Sindipetro/RN –  Julho/2005

Tal situação auxilia de um lado e prejudica de outro, pois como não é 

obrigatório, é pautado pela incerteza. Outro aspecto é que como a PLR, em alguns 

casos, apresenta um valor maior que o salário recebido, sua campanha ganha uma 

dimensão maior, sendo possível esvaziar a campanha salarial e por esse prisma a 

recomposição salarial torna-se difícil. 

No entanto, pode até ser considerada como estratégia do capital, 

porém, hoje, é questão de luta e envolve reivindicação por parte do sindicato e como 

observado, mesmo numa conjuntura desfavorável, como em meados dos anos 90, a 

categoria conseguiu, a partir de 2000, negociar os percentuais sempre enfatizando a 

importância da participação dos petroleiros na campanha reivindicativa, como 

exposto abaixo: 

Sem os 25% e sem a linearidade (...), a última proposta da PLR 
tornou-se aceitável em função da estratégia adotada pela direção da 
FUP de priorizar a negociação com a direção da empresa. Sem a  
mobilização da categoria, a correlação de forças tornou-se favorável 
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à empresa. E isto foi determinante. (...) Com a distribuição 
escalonada e por piso diferenciado, a empresa insiste no paradigma 
das gestões anteriores, de usar a PLR para discriminar e dividir a 
categoria. (NA LUTA n.73, 2003). 

Ao que se percebe, parece constituir-se em nova oportunidade de luta 

para o sindicato, embora que dependendo da conjuntura e, em especial, da 

mobilização da categoria para haver ou não um resultado satisfatório para os 

trabalhadores, além de exigir do sindicato o cuidado de não relegar a questão 

salarial ao segundo plano. 

No que compete ao tema, segurança e saúde, optou-se pelas 

variáveis: segurança e insalubridade-periculosidade. No que diz respeito à 

segurança, as pautas de reivindicações, no período de 1998/99 a 2002/2003, 

apresentam demandas constantes em torno de treinamentos dos empregados e 

seus direitos quanto às informações sobre os riscos de trabalho e a forma de 

prevení-los até o ano de 2000, pois em 2001 acrescenta-se a reivindicação da 

participação de membros da CIPA, FUP, e membros dos sindicatos para exibirem 

em locais visíveis, na empresa, as fichas técnicas de todos os produtos químicos 

existentes no ambiente de trabalho.

Quanto aos Acordos Coletivos, observa-se a semelhança de conteúdo 

com o exposto na pauta sindical, em relação à segurança, revela que foi acordado 

entre as partes, FUP e Petrobrás, as demandas presentes nas pautas de 

reivindicações. Porém, isso pode ser questionado se comparado ao que é 

apresentado pela imprensa sindical, no caso dos boletins sindicais, que mostram o 

contraste de uma empresa que investe em cursos e prevenção, e que continua com 

um número crescente de acidentes, no período estudado, inclusive implicando em 

mortes.
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É evidente pelos anúncios que grande parte dos acidentes na 

Petrobrás/RN, como já mencionado, estão relacionados à terceirização, mas em 

especial, à redução do contingente, e que em sua maioria atinge mais os 

terceirizados que os efetivos. Tal situação permite afirmar que isso é possível, em 

virtude da alta rotatividade nas terceiras, porque o contratado não tem um 

treinamento adequado para desempenhar suas atividades, decorrendo na falta de 

segurança geral dentro da empresa, refletida não apenas no RN, conforme o 

exposto abaixo que mostra um acidente que ocorreu em Candeias (BA): 

descaso da Petrobrás mata três petroleiros (...) todos trabalhadores 
da Petrobrás, vítimas de explosão (...) a direção da Petrobrás diz 
que lamenta o acontecimento e informa que já formou uma 
comissão para apurar as causas do acidente. Mera formalidade (...) 
só este ano, registra-se uma média de uma morte de trabalhador a 
cada mês. Sem contar que desde 1998, já são 117 mortes, incluindo 
trabalhadores do setor privado (87) e empregados próprios da 
Petrobrás (30) (...) como uma empresa pode matar tanta gente? (...) 
os acidentes e as mortes não acontecem por acaso. A direção da 
Petrobrás insiste em impor política de segurança, a tal SMS, que 
não passa de inócua peça publicitária (...) pois não vem contendo o 
alarmante índice de acidentes nas áreas  que clamam por medidas 
urgentes como a recomposição do efetivo (“NA LUTA” n. 59, 2002). 

Em relação à insalubridade-periculosidade, nas reivindicações em 

torno do pagamento do adicional de periculosidade, os petroleiros reivindicam  

formação de comissão, incluindo representantes da empresa, da FUP e do 

Sindicato, para discussão dos critérios de pagamento do referido adicional. Tais 

demandas permanecem inalteradas até o ano 2000, quando a empresa estabelece 

que tal adicional será concedido, tomando por base se o funcionário está ou não 

exercendo atividades em locais periculosos e todas essas reivindicações são 

contempladas pelos Acordos. Em 2001 foi acrescentada à pauta a demanda de 

repassar o referido adicional a todos os empregados, independente de que estejam 
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ou não em ambiente periculoso ou em atividades do gênero, esta demanda só foi 

contemplada no Acordo de 2002/03.

Do exposto, tem-se uma mudança que pode ser considerada um 

avanço em 2002, que foi o repasse do adicional de periculosidade a todos os 

funcionários, mesmo aqueles que exerciam atividades em locais não-insalubres. 

Possivelmente, em virtude do momento de disputa política para campanha 

presidencial e também pelo nível de mobilização e participação da categoria. 

No que diz respeito ao tema relação sindicato-empresa, apesar de 

inicialmente, optar-se por duas variáveis, a prioridade foi a liberalização de dirigentes 

na empresa. Isso porque a variável “presença do sindicato na empresa” não foi 

localizada nas pautas de reivindicações, nem nos Acordos Coletivos analisados, 

porém pelas falas dos dirigentes entrevistados que afirmam a realização de 

assembléias na empresa e a procura por manter uma proximidade com os operários, 

no sentido de identificar seus problemas diários, é possível que tenham uma certa 

facilidade quanto à presença no ambiente de trabalho dos petroleiros. Ademais, os 

diretores sindicais têm imunidades políticas que os permite ter acesso aos 

trabalhadores nos seus locais de trabalho. 

Quanto à liberalização de dirigentes na empresa, verifica-se uma 

constância na pauta de reivindicação, no período de 1998/99 a 2003, no que diz 

respeito à liberação de um dirigente sindical, sem prejuízo de remuneração, para 

mandato no sindicato até o ano de 2001, quando a categoria passou a reivindicar 

por 02 dirigentes nas mesmas condições anteriores. Quanto aos Acordos, estes 

apresentam conteúdo similar à pauta de reivindicação até 2000, do que se conclui 

que acolheu as reivindicações da categoria, porém só contemplam o que foi 
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reivindicado na pauta 2001/2002, no Acordo de 2002/2003, provavelmente pelas 

mesmas razões apresentadas no caso do adicional de periculosidade. 

Do exposto sobre os Acordos analisados, verificou-se que há 

percepções diferentes, no que diz respeito a algumas variáveis das condições de 

trabalho contempladas nos Acordos Coletivos, se comparados às entrevistas e ao 

exposto na imprensa sindical, em especial, quando menciona a questão da política 

de lucros e resultados - PLR que nos Acordos apresentam-se de modo 

“aparentemente” favorável e “acordado” com a categoria. As entrevistas indicam que 

Acordos de 1997, 98 e 99 foram, de certo modo, usados como estratégia da 

empresa, primeiro, para esvaziar a campanha salarial, e, segundo, como forma de 

pressionar a categoria, em que a FUP era forçada a assinar o Acordo em troca da 

PLR definida nos termos da empresa sem discutir com os petroleiros.

Outra situação semelhante ocorre com a variável segurança e saúde, 

pois vários relatos expostos na imprensa sindical revelam a contradição do conteúdo 

presente nos Acordos Coletivos quando comparado às denuncias nos boletins 

sindicais, como já exposto. 

De modo que os Acordos revelam, ainda, períodos de avanços e 

recuos na luta sindical dos petroleiros, em especial, do Sindipetro/RN. Dos quais 

inferimos que o período de 1998 a 2003 foi um momento em que os trabalhadores 

se ressentiram, em virtude da política econômica adotada tanto pela empresa como 

pelo governo. Foi uma conjuntura política adversa à ação sindical, visto que no 

período citado as negociações aconteceram de forma dificultosa por parte da 

empresa. Tal fato foi revelado nesses Acordos, em especial, no caso da PLR, 

verificando que o sindicato “propositivo” não acontece num primeiro momento, 

porque a empresa não discutia os possíveis valores repassados, inviabilizando a 
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interlocução entre Petrobrás e Federação, usando a PLR como garantia de 

assinatura dos Acordos nos anos de 1997 a 1999, e apesar da categoria conseguir 

retirar tal demanda da pauta da data-base, mesmo assim evidenciam a necessidade 

de mobilização e apoio da categoria para negociar um percentual favorável aos 

trabalhadores.

A dificuldade de negociação com representantes da empresa, também, 

é demonstrada na imprensa sindical, na qual a denúncia da necessidade de 

recomposição do efetivo é assunto constante e reivindicação não atendida até o fim 

do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Todavia, não pode negar que o sindicalismo petroleiro, mesmo 

recuando de uma postura de confronto à empresa e ao governo, não deixou de ser 

um sindicato combativo, como se constatou no incentivo à mobilização da categoria 

nas campanhas salariais e da PLR, com resultados consideráveis, tendo em vista 

que conseguiu aumento real na remuneração dos petroleiros, já que tanto os 

adicionais de periculosidade quanto a Política de Lucros e Resultados alteram os 

salários.
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4. Considerações finais 

É evidente que as novas exigências de um mercado globalizado, 

alimentado pelas inovações tecnológicas e viabilizado por arranjos políticos 

institucionais, encontram no aparelho estatal uma espécie de apoio através da 

política neoliberal, implicando em mudanças na empresa, no mercado de trabalho, 

no Estado e na sociedade. Assim, é a reestruturação produtiva uma estratégia de 

sobrevivência do capital que exige adequações à permanência no mercado 

internacionalizado. Ao que parece, ela traz à tona a nova lógica do capital pautada 

num novo paradigma produtivo, qual seja, o chamado modelo japonês ou toyotismo.

A Petrobrás/RN, buscando manter-se nesse mercado globalizado, 

submeteu-se à lógica da concorrência e da competitividade a partir dos anos 90, em 

especial, em meados dessa década. Isso levou a difusão, entre seus operários, de 

uma nova filosofia gerencial, qual seja, a qualidade total, e o implemento de 

inovações tecnológicas e organizacionais de modo a incutir uma nova gestão de 

produção e trabalho. 

Tais medidas remodelaram as condições e relações de trabalho, 

reduzindo o efetivo e intensificando a contratação de serviços, inclusive para as 

atividades relacionadas ao petróleo, implicando na precarização das condições de 

trabalho e na subtração de custos, incluindo a redução de benefícios. O que confere 

à Petrobrás/RN, no período estudado, sob a orientação do governo, uma conduta 

anti-sindical, negando-se a negociar e procurando cooptar os trabalhadores. Essa é 

uma peculiaridade da empresa em nível nacional. 
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Diante do exposto, compreende-se que o Sindipetro/RN vivenciou, ao 

longo dos anos 90, dois momentos distintos em relação ao padrão de ação sindical e 

às estratégias utilizadas em defesa da categoria.

O primeiro é anterior a 1995, quando esse Sindicato conserva uma 

ação sindical remanescente da conjuntura dos anos 80, resultando na participação 

de forma intrépida na greve de 1991, culminando na maior greve da categoria em 

maio de 1995, quando o movimento sindical petroleiro esgotou todas as 

possibilidades de negociação e mostrou, ao que tudo indica, que a prática da greve, 

numa conjuntura de intensificação da política neoliberal, não resultou nos frutos 

esperados pela categoria, apesar de alguns dirigentes considerarem que a 

Petrobrás continua estatal em decorrência dessa greve. 

Ademais, ao que parece, as práticas sindicais anteriores não surtem 

efeito na atual correlação de forças entre capital e trabalho, de modo que a greve de 

1995 foi o último resquício da prática combativa dos anos 80 no sindicalismo 

petroleiro. Assim, considerando o depoimento de Câmara, cujas considerações 

apontam o recuo sindical, revelado pela estratégia da conservação de benefícios 

adquiridos, já no início da década 90, entende-se que tal postura intensificou-se 

após a referida greve que coincide também com o acentuado processo de 

reestruturação na empresa.

Portanto, num segundo momento, o Sindipetro/RN, consciente de tais 

dificuldades de implementar a ação sindical, assumiu uma nova postura sindical 

defensiva, como estratégia de ação em relação à defesa de seus filiados, buscando 

manter os direitos e benefícios da categoria, entretanto admite-se que alimentando 

um processo de transição para o que veio acontecer em 2003, quando de fato 



150

assume o caráter “propositivo”, evidenciado pelas demandas contempladas nos 

Acordos neste ano, conforme exposto.

Assim, percebe-se diante das análises realizadas, em relação aos 

Acordos, pautas de reivindicações, entrevistas e imprensa sindical os quais expõem 

as dificuldades pelas quais passaram a categoria e o Sindipetro/RN, ante as 

medidas de reestruturação produtiva na empresa e à política neoliberal do governo, 

que a ação sindical “propositiva” somente ocorreu com a mudança de conjuntura 

política em 2003, quando o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do 

país.

Como constatado, vale salientar que tal prática sindical não é unânime 

na base do Sindipetro/RN, posto que os militantes do Movimento por uma Tendência 

Socialista pensam que tal governo não atende as expectativas da classe 

trabalhadora, representando a continuidade da política neoliberal, e por esse motivo 

buscam convencer a categoria da necessidade de uma ação direta, ou seja, uma 

ação de enfrentamento à direção da empresa e ao governo. 

No entanto, constata-se que o Sindipetro/RN, ante as medidas 

adotadas pela empresa no que concerne ao processo de reestruturação produtiva, 

foi forçado a redefinir sua prática sindical, recuando de uma atitude de confronto 

para uma ação que prioriza a banca de negociações, como forma de manter-se na 

atual correlação de forças entre capital e trabalho, defendendo os interesses de sua 

categoria, e, a partir de 2003, de forma “propositiva”. 

Concebe-se que esta reformulação aconteceu porque o Sindipetro/RN, 

consciente da nova conjuntura, entendeu que as práticas combativas não têm 

espaço no novo âmbito das relações capital-trabalho e, portanto, não oferecem 

resultados considerados positivos para o sindicato. 
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Acredita-se que, quanto aos militantes em oposição à atual direção e, 

por conseguinte, à conduta sindical adotada ante a direção da empresa e ao 

governo, vale salientar que o retorno de práticas combativas e do enfrentamento 

direto na referida conjuntura da relação capital-trabalho não proporciona aos 

trabalhadores avanços em suas reivindicações. Portanto, a “negociação propositiva” 

é uma alternativa de manter-se na aludida relação, e como forma de conservar 

direitos e benefícios já adquiridos e, quiçá, agregar outras oportunidades de ganho, 

como vimos no caso da Política de Lucro e Resultados - PLR. 

No discurso dos dirigentes entrevistados, constatou-se a consciência 

de que, hoje, atuam numa conjuntura diferente da anterior cuja expressão dar-se 

num novo âmbito das negociações entre a Petrobrás e a Federação, onde é possível 

a questão da “proposição”, refletida na recomposição do efetivo tão solicitado no 

governo anterior, na discussão do valor da Política de Lucros e Resultados, além 

das várias mudanças nas direções da empresa. Contudo, os diretores entrevistados 

enfatizam a necessidade de implementar a mobilização como forma de eliminar os 

traços da política neoliberal que se mantém, adotando uma postura crítica, ao 

mesmo tempo, que tentam auxiliar um governo, que é concebido por eles como 

favorável à classe trabalhadora, pelo fato de ter sido eleito por ela. 

Ademais, vale lembrar que a natureza de sindicato público, inerente ao 

Sindipetro/RN e a todo sindicalismo petroleiro, vem à tona sempre que invoca a 

população como forma de apoio em suas reivindicações de cunho mais geral, em 

defesa da empresa pública, que continua existindo, e em oposição a outras políticas 

do governo tidas como neoliberais. 

O caso é que as negociações entre o sindicato petroleiro, Petrobrás e 

governo se encontram, hoje, num novo patamar, apesar da manutenção da política 
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neoliberal, uma vez que os sindicalistas conseguem, por meio da prática da 

negociação “propositiva”, obter avanços consideráveis nas suas reivindicações. 

Por fim, é evidente que a riqueza dos dados e das falas coletados nos 

concede uma margem de análise que vai além dos nossos propósitos, de modo que 

cada dado suscita questões que estimulam a continuidade e estudos posteriores. É 

provável que este estudo seja apenas o início, do ponto de vista abordado, de vários 

outros que possam surgir em torno do tema que se analisou. 
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