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RESUMO 

A saúde do trabalhador busca compreender as relações entre o trabalho e o 

processo saúde/doença. A partir disso, há a necessidade de compreender 

melhor o trabalho e suas condições. O trabalho, na indústria petrolífera 

offshore, é desenhado por condições adversas, a saber: o perigo, a 

complexidade, o caráter contínuo e a dimensão coletiva. Este segmento de 

trabalho possui uma boa quantidade de mão de obra terceirizada, a qual é 

caracterizada por múltiplas formas de trabalho precário. Diante dessa 

conjuntura, o presente estudo tem como objetivo analisar as memórias 

coletivas presentes em narrativas de trabalhadores offshore terceirizados sobre 

suas condições e organizações de trabalho. Trata-se de um estudo de caso, 

com abordagem qualitativa, desenvolvido em Paracuru-CE. A amostra foi 

composta por 13 profissionais de uma empresa de terceirização de serviços de 

manutenção, no setor petrolífero offshore. Para a coleta de dados, foi utilizado 

um questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada. Os dados 

dos questionários sociodemográficos foram tabulados em planilha do software 

Microsoft Office Excel e analisados mediante a análise estatística descritiva. 

Para as entrevistas, foi utilizado o auxílio do software IRAMUTEQ, e a análise 

valeu-se da análise de conteúdo de Bardin. Os resultados demonstram que, na 

visão dos entrevistados, o trabalho offshore é regido e fiscalizado por diversas 

normas. Contudo, apresenta ainda um alto risco para acidentes, o que gera 

tensão em seus trabalhadores. As condições de trabalho precisam melhorar já 

que, mesmo sendo uma queixa antiga, ainda há relatos de falta de material e 

ferramentas, algumas vezes tendo que agir em desconformidade com a 

normas técnicas para não paralisar a produção. No processo de trabalho, há o 

chamamento para atendimentos a demandas de trabalho no horário de 

descanso em virtude de os profissionais trabalharem em regime de sobreaviso. 

O social, na plataforma, é regado por relações de diferenciação entre o chefe 

(efetivos da estatal) e os terceirizados e, embora não relatado por todos os 

entrevistados, percebe-se que alguns se sentem afetados e constrangidos. Nas 

horas livre, na plataforma, é comum assistir à televisão. Alguns dos 

entrevistados relaram praticar atividade física embora não haja incentivo à 

prática e a academia seja pequena e sucateada para a demanda. Nestes 

horários, também há interação entre os colegas de trabalho, com muitas 

conversas, brincadeiras e descontração. Eles destacam que, com os colegas, 

há uma relação de família. A relação dos trabalhadores offshore com seus 

familiares, os quais ficam em terra, é marcada por desencontros e ausências 

em momentos sociais importantes, além da dificuldade de comunicação 

existente nos dias em que estão embarcados, minimizada pelas redes sociais 

para os que têm acesso à internet. No período de realização deste estudo, nem 

todos os profissionais tinham a chave de acesso à internet, cujo 

compartilhamento não é permitido. Fica evidente a necessidade de haver 

maiores e melhores investimentos em pesquisas e políticas que venham a 

intervir e promover a saúde dos profissionais offshore terceirizados, de modo a 

modificar a realidade posta e valorizá-los, não só por eles contribuírem 
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significativamente para o rendimento de bilhões às empresas e aos cofres 

públicos, mas principalmente pela dignidade da pessoa humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Condições de trabalho. Saúde do Trabalhador. 

Organização do trabalho. Terceirização. Indústria petrolífera offshore. 
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ABSTRACT 

 

The health of the worker seeks to understand the relationship between work 

and the health / disease process. From this, there is a need to better 

understand the work and its conditions. Work in the offshore oil industry is 

designed by adverse conditions, namely: danger, complexity, continuous 

character and collective dimension. This segment of work has a large part of 

outsourced labor, which is characterized by multiple forms of precarious work. 

Given this conjuncture the present study aims to analyze the collective 

memories present in narratives of outsourced offshore workers on their 

conditions and work organizations. This is a case study with a qualitative 

approach, developed in Paracuru-CE. The sample consisted of 13 professionals 

from a maintenance outsourcing company in the offshore oil sector. For data 

collection, a sociodemographic questionnaire and a semi-structured interview 

were used. The data of the sociodemographic questionnaires were tabulated in 

a Microsoft Office Excel spreadsheet and analyzed using descriptive statistical 

analysis, the IRAMUTEQ software was used for the interviews and the analysis 

was based on the Bardin content analysis. The results show that, in the view of 

the interviewees, offshore work is governed and supervised by various norms. 

However, there is still a high risk for accidents which generates tension in their 

workers. The working conditions need to improve, even though it is an old 

complaint, there are still reports of a lack of material and tools, sometimes 

having to provide unsuitable ways to not stop production. In the work process 

there is the call for attendance to work demands in the rest time, because the 

professionals work under a regime of warning. The social on the platform is 

watered by relations of differentiation between the boss (effective from the 

state) to outsourced, not reported by all respondents, but which affects and 

constrains some. In free time, on the platform, it is common to watch television, 

some have reported practicing physical activity although there is no incentive to 

practice and the gym is small for demand and scrapped. At these times, there is 

also interaction with co-workers, with many conversations, jokes and relaxation. 

They note that with colleagues there is a family relationship. The relationship of 

offshore workers with their families who stayed on land is marked by 

disagreements and absence at important social moments, in addition to the 

difficulty of communication existing on the days embarked. What minimizes this 

difficulty are the social networks, for those who have access to the internet. In 

the period of the study not all the professionals had key of access to Internet 

and the sharing of this one is not allowed. There is a clear need for greater and 

better investments in research and policies that will intervene and promote the 

health of outsourced offshore professionals, in order to modify the reality posed 

and value them, not only because they contribute significantly to the income of 

billions businesses and public coffers, but for the dignity of the human person. 

 

KEY WORDS: Working conditions; Worker's health; Organization of work; 

Outsourcing Services; Offshore oil industry.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O serviço de saúde brasileiro foi marcado pelo movimento da Reforma 

Sanitária, o qual foi constituído por discussões voltadas para uma reforma 

democrática dos serviços de saúde. A consolidação da Reforma Sanitária 

Brasileira foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e culminou na 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Constituição Federal de 

1988, sendo regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde (Leis nº. 8080/90 e 

8142/90). 

A lei nº. 8080/90, em seu artigo 3º, estabelece que os níveis de saúde de 

uma população são expressos através da organização social e econômica do 

País. Para isso, considerou os determinantes e condicionantes da saúde como 

sendo, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.  

Diante destes determinantes, em especial o trabalho, a constituição 

federal de 1988, também conhecida como constituição cidadã, estabeleceu em 

seu artigo 200 que compete ao SUS, além de outras atribuições, as práticas de 

saúde do trabalhador. Este feito foi regulamentado, também, na lei nº. 8080/90. 

Mendes (2016) destaca a saúde do trabalhador como sendo um campo 

que busca compreender as relações entre o trabalho e o processo 

saúde/doença por meio da realização de estudos, ações de prevenção, de 

assistência e de vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, com 

o objetivo de reduzir as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, bem 

como proporcionar uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores.  

Por esta razão, há uma necessidade de compreender melhor o trabalho 

e suas condições, a fim de traçar políticas e ações adequadas para a 

promoção da saúde dos trabalhadores. Assim, esta pesquisa parte da premissa 

de que as formas de inserção das pessoas nos espaços de trabalho 

contribuem, de forma decisiva, para a promoção da saúde e prevenção de 

doenças e agravos. 

Sabe-se que, no mundo moderno, as mudanças estão ocorrendo de 

modo acelerado, afetando diretamente a vida humana em todos os contextos e, 



16 

 

com isso, dando origem a várias demandas na vida em sociedade, dentre elas, 

a do trabalho. Marx (2017, p.211) define trabalho com sendo 

“[...] um processo de que participam o homem e a natureza, processo 
em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças 
naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 
vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-
a, ao mesmo tempo, modifica a sua própria natureza.”  
 

Nesta definição, torna-se evidente que o trabalho atinge diretamente a 

vida humana, pois modifica a natureza do homem. Destaca-se que a discussão 

aqui proposta considera que “a saúde e o trabalho são experiências humanas 

decisivas (...) e, portanto, é necessário entender como prioridade a afirmação 

da vida e a luta pela saúde a partir dos locais de trabalho” (BARROS DE 

BARROS; MORI; BASTOS, 2007, p.101). 

Para Antunes (2013), o trabalho estável vem sendo substituído por 

diversificados modos de informalidade, sendo estes efetivados por meio do 

trabalho atípico, cooperativismo, empreendedorismo, trabalho voluntário, além 

da terceirização, nas suas variadas formas de aplicação.  

Assim, todas as transformações acontecem em virtude das 

características do momento atual do mundo do trabalho: a valorização do valor, 

as tendências à precarização e informalização do trabalho, a expulsão de um 

contingente crescente de pessoas que não encontram espaço mais para o 

mercado de trabalho; assim como a expansão dos novos modos de extração 

da força de trabalho, através das novas tecnologias de comunicação e 

informação, impostas pelo mundo produtivista, as quais exigem qualificação e 

competência (ANTUNES, 2013). 

Dentre os aspectos que têm caracterizado o mundo do trabalho, a 

expansão dos assalariados médios e de serviços permite a incorporação de 

grandes contingentes provenientes do processo de reestruturação produtiva 

industrial, também da desindustrialização. Entretanto, é importante destacar 

que as mudanças organizacionais e tecnológicas, assim como as mudanças 

nas formas de gestão, também vêm afetando o setor de serviços que, a cada 

dia, mais se submete à racionalidade do capital, através da subordinação ao 

mundo produtivo (ANTUNES, 2003). 
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Destaca-se aqui a reestruturação produtiva como sendo um processo de 

implantação de inovações tecnológicas e organizacionais, oriundas do 

chamado modelo japonês de produção, que as empresas ocidentais tentaram 

incorporar, sob distintas configurações, a partir dos anos 80, inclusive o Brasil 

(FIGUEIREDO et al, 2007). 

As mudanças e transformações ocorridas em meados da década de 

1980 e, especialmente na década de 1990, foram de grande intensidade e 

ocasionaram um pacote de transformações, a saber: superexploração da força 

de trabalho, através de baixos salários; ritmos de produção intensificados e 

jornadas de trabalho prolongadas (ANTUNES, 2014). 

Com o advento do neoliberalismo no Brasil, a partir de 1990, o processo 

de reestruturação produtiva ampliou-se devido à imposição das empresas 

transnacionais que levaram as suas subsidiárias no Brasil a adotar técnicas 

inspiradas no toyotismo e nas formas flexíveis de acumulação, por meio das 

práticas de empresas enxutas (lean production), programa de qualidade total e 

sistemas just-in-time e karban, além dos ganhos salarias vinculados à 

lucratividade e à produtividade, com o programa de participação nos lucros e 

resultados (PLR) (ANTUNES, 2014). 

Este conjunto de fatores subsidiou uma intensa reestruturação produtiva 

no Brasil, provocando reflexos na classe trabalhadora com a ampliação da 

flexibilização, da informalidade e da precarização do trabalho, as novas formas 

de gestão do capital e ampliação das terceirizações (ANTUNES, 2014). 

A terceirização é entendida como todo processo de contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, cujo objetivo final é a redução de custos 

com a mão de obra e/ou a externalização dos conflitos trabalhistas 

(MARCELINO; CAVALCANTE, 2012). 

Druck (2011) afirma que a terceirização é uma “epidemia”. Ela tem se 

demonstrado como uma modalidade de gestão e organização flexível do 

trabalho, a qual se explica pela  

lógica da acumulação financeira que, no âmbito do processo de 
trabalho, das condições de trabalho e do mercado de trabalho, exige 
total flexibilidade em todos os níveis, instituindo um novo tipo de 
precarização que passa a dirigir a relação entre capital e trabalho em 
todas as suas dimensões (DRUCK, 2011, p. 49). 
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Os trabalhadores terceirizados estão expostos a múltiplas formas de 

trabalho precário: nos tipos de contratos, na remuneração, nas condições de 

trabalho e de saúde, além da representação sindical (DRUCK, 2011). O 

processo de terceirização, como consolidação da reestruturação produtiva, tem 

estado em franca disseminação, conforme já mencionado acima. Também, tem 

se dado em diversas áreas de trabalho, e a indústria do petróleo não foge a 

este contexto. 

O processo de propagação da terceirização no setor petrolífero teve 

início nas primeiras décadas do século XX, sendo realizado através da 

contratação de produtos e serviços especializados, oferecidos por firmas 

terceiras. O referido fato, que perdura até os dias de hoje, funciona como um 

fenômeno predisponente para o avanço da terceirização no setor de extração 

de petróleo, em especial o offshore1 (FIGUEIREDO et al, 2007). 

Neste aspecto, vale destacar a exploração de hidrocarbonetos, que 

entrou em plena e maior expansão no século XX, perdurando até os dias de 

hoje. Desta forma, constata-se que a humanidade ainda é muito dependente de 

combustíveis fósseis e, mesmo que atualmente haja um incentivo à utilização 

de energias renováveis, trata-se de um contexto impossível de ser modificado 

em médio ou curto prazo.  

Desde que o petróleo foi descoberto como fonte de energia, não houve 

um único ano em que as sociedades não o tenham consumido mais do que no 

ano anterior. Por isso, é possível concluir que o ser humano, nos últimos três 

séculos, tornou-se extremamente consumista e dependente deste tipo de 

energia (ADAMS, 2016). 

O segmento petrolífero emprega mão-de-obra considerável numa longa 

cadeia produtiva que envolve diversas empresas, contratantes e contratadas, 

na exploração e extração de óleo e gás. Este ramo envolve inúmeros setores, 

como o de logística, refino, indústria naval e tantos outros capazes de viabilizar 

a exploração, distribuição e comercialização, segundo as necessidades do 

mercado e de cada consumidor. Logo, trata-se de um ramo em que grandes 

                                                           
1
 De acordo com a revista de informação e debate do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) Offshore é uma expressão inglesa que significa "ultramar". Ela é aplicada para 
denominar categorias de embarcação marítima e uma técnica desenvolvida por empresas de 
extração de petróleo em águas profundas. 
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lucros são obtidos, porém construídos com a participação e o trabalho de 

muitas mãos além dos proprietários, acionistas, investidores e especuladores 

financeiros (ADAMS, 2016). 

Figueiredo (2015) afirma que os profissionais que trabalham em 

plataformas de extração de petróleo offshore possuem características 

marcantes, pois são submetidos a condições de trabalho adversas: o perigo, a 

complexidade, o caráter contínuo e a dimensão coletiva. 

Neste sentido, o perigo está relacionado ao elevado e constante risco de 

acidente a que estão expostos; a complexidade, à existência de diversas 

atividades coexistindo em um mesmo ambiente, cada qual comportando seu 

respectivo risco; o caráter contínuo, por sua vez, é em virtude da produção 

ininterrupta e, consequentemente, do trabalho; e a dimensão coletiva, por fim, 

resulta do fato de todos estarem sujeitos ao risco, podendo este vitimar a 

todos, independente de estarem dentro ou fora da área de produção 

(FERREIRA; IGUTI, 2003). 

O trabalho em regime de embarque offshore possui algumas 

especificidades importantes quanto ao tempo e ao espaço. Os profissionais sob 

esse regime trabalham jornadas de 12h diárias, alguns com sobreaviso no 

período noturno, e permanecem nas instalações onde atuam ao final da 

jornada diária de trabalho, ficando reclusos por 14 dias (período de embarque 

para os trabalhadores terceirizados) sem atividades de lazer, convívio familiar e 

vivência da interface casa-trabalho (ALVAREZ; FIGUEIREDO; ROTENBERG, 

2010). 

Nesta perspectiva, Dejours (1992, p.23) reconhece que “o 

desenvolvimento destas indústrias confronta os operários a novas condições 

de trabalho e fazem-nos descobrir sofrimentos insuspeitos...”. Por esta razão, é 

importante evidenciar as características da organização do trabalho no setor 

offshore, visto que propiciam a exposição dos profissionais aos riscos 

associados às possíveis ocorrências de acidentes, como é caso do risco 

psíquico (cognitivo, afetivo), proveniente das atividades desenvolvidas e 

potencializado pelo regime ao qual são submetidos (ALVAREZ; FIGUEIREDO; 

ROTENBERG, 2010). 
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A indústria petrolífera offshore é marcada por diversos acidentes, 

inclusive com perdas humanas nas instalações das plataformas, além de 

consequências ambientais, como: o vazamento de óleo na Baía de Guanabara 

– RJ (2000); o naufrágio da Plataforma P-36, situada no campo de 

Roncador, Bacia de Campos – RJ (2001); o adernamento (inclinação) do navio-

plataforma P-34, situado no campo de Barracuda-Caratinga, Bacia de Campos 

- RJ (2002); o vazamento de óleo em um poço da empresa norte-americana 

Chevron, no campo de Frade, Bacia de campos – RJ  (2011) e a explosão do 

navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, no Espírito Santo (2015), entre 

outros. 

Neste trabalho, foram adotadas as definições de Condição de Trabalho e 

Organização do Trabalho de Dejours. As condições de trabalho estão atreladas 

ao ambiente físico, ambiente químico, ambiente biológico, condições de 

higiene, à segurança e às características antropométricas do posto de trabalho. 

A organização de trabalho, por sua vez, relaciona-se à divisão do trabalho, ao 

conteúdo da tarefa, ao sistema hierárquico, às modalidades de comando, às 

relações de poder e às questões de reponsabilidade (DEJOURS, 1992). 

As condições de trabalho em plataformas de petróleo são caracterizadas 

por não haver pausas em seus processos e operações durante os 365 dias do 

ano, demandando apenas substituições nas equipes de trabalho, as quais se 

revezam de forma ininterrupta. Por isso, assumem complexidades 

consideráveis, uma vez que em todas as atividades e etapas produtivas há 

riscos intrínsecos e variados, decorrentes dos numerosos processos físicos e 

químicos formadores da indústria offshore (LEITE, 2009). 

De acordo com Leite (2009, p. 2182), a indústria de petróleo offshore 

está caracterizada por processos e atividades: 

complexas, perigosas, contínuas e coletivas que envolvem os mais 
diversos riscos. Acrescenta-se a essa complexidade a permanência 
durante catorze dias em confinamento em alto mar, o que eleva 
substancialmente as proporções do resultado dessa equação para os 
trabalhadores. 
 

Sampaio, Borsoi e Ruiz (1998), em estudo realizado em plataformas da 

costa do estado do Ceará, afirmam que os profissionais terceirizados offshore 

enfrentam, ao longo de 14 dias, uma diversidade de más condições de trabalho 

e vida no período em que se encontram embarcados na plataforma, dentre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_de_Campos
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elas: contato direto ou indireto com produtos químicos, desde material de 

limpeza a variados solventes; ruído de motores, guindastes e máquinas; 

vibração constante; convivência com extremos de temperatura, de 16º C a 

40ºC; elevada umidade; espaços de trabalho e convivência pequenos e jornada 

de trabalho de 12h diárias.  

A partir do conhecimento do contexto adverso dos profissionais 

terceirizados offshore, o presente estudo busca contribuir para a produção de 

conhecimento sobre esta temática ainda pouco estudada no Brasil, como 

afirma Alvarez, Figueiredo e Rotenberg (2010), por meio das memórias 

coletivas de trabalhadores offshore terceirizados acerca das suas condições e 

organizações de trabalho. 

Para tanto, esta investigação adotou as seguintes questões de pesquisa: 

quais são as condições de trabalho dos profissionais terceirizados de 

manutenção nas plataformas marítimas de extração de petróleo da costa do 

estado do Ceará? Como se dá a organização do trabalho no setor offshore? 

Qual o perfil dos profissionais das empresas prestadoras de serviços do setor 

offshore? Quais as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores terceirizados 

em regime de embarque nas plataformas marítimas da indústria petrolífera? 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar as condições de trabalho de profissionais offshore terceirizados 

no segmento da indústria de extração de petróleo. 

2.2 Específicos 

 Traçar o perfil sociodemográfico dos profissionais offshore terceirizados, 

além de destacar características deste tipo de trabalho; 

 Elencar as potencialidades e fragilidades das relações sociais 

enfrentadas no trabalho embarcado; 

 Descrever as condições e organizações do trabalho presentes nas 

plataformas de petróleo. 
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3.  METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem 

qualitativa. Para Minayo (2013), as pesquisas qualitativas preocupam-se com o 

nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalham com um 

universo de significados, motivos, valores, atitudes, processos e fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Realizado em Paracuru, município do interior do estado do Ceará, o 

estudo foi desenvolvido com uma amostra composta por profissionais de uma 

empresa de terceirização de serviços de manutenção, no setor petrolífero 

offshore da bacia Potiguar, da costa marítima da região Nordeste do Brasil, a 

qual conta com 2.300 funcionários, os quais são distribuídos em seis unidades 

pelo Brasil.  

A empresa, inicialmente, foi contatada por telefone e a pesquisadora 

explicou brevemente os objetivos do estudo, bem como enviou o projeto de 

pesquisa via e-mail para que o gerente tomasse mais conhecimento sobre os 

objetivos da pesquisa. Posteriormente, com o aval da empresa per meio da 

assinatura da Carta de Anuência, foi solicitado o contato dos profissionais da 

empresa que poderiam vir a estarem respondendo a pesquisa, se assim 

desejassem.  

Destaca-se que a bacia Potiguar é constituída por campos de extração 

de petróleo em águas rasas (marítimo) e campos terrestres, nas regiões do Rio 

Grande do Norte e Ceará. Para este estudo, foram selecionados, por 

conveniência, os profissionais que trabalham nas plataformas marítimas do 

estado do CE, as quais ficam situadas a uma distância de 37,3 Km, a mais 

próxima, e 48,3 Km, a mais distante da costa da cidade de Paracuru/CE. 

A área de extração de petróleo da costa do Ceará conta com 09 

plataformas, a saber: Xaréu 1, 2 e 3; Curimã 1 e 2; Atum 1, 2 e 3 e Espada 1 

(administradas pela Petrobras). Ademais, conta com o navio NT Lorena 

(administrado pela Transpetro), recebedor de toda a extração realizada na área 

e responsável pela separação do óleo e da água para posterior alívio 

(transferência) para outra embarcação, a qual leva a produção para as 

refinarias.  
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Na unidade de Paracuru/CE, onde foi composta a amostra deste estudo, 

a empresa interposta conta com 68 profissionais prestando serviço no referido 

ramo, dos quais 63 estão trabalhando em regime de embarque em plataformas 

de extração de petróleo. 

Inicialmente, havia-se planejado entrevistar 15 profissionais. Para tanto, 

entrou-se em contato com 17 profissionais, dos quais apenas 13 aceitaram 

participar do estudo, sendo esta a amostra final. Dentre os motivos da não 

aceitação, houve a indisponibilidade de tempo por estar embarcado e o 

constrangimento em fornecer a entrevista. Não houve busca de mais 

profissionais, pois os dados da pesquisa já apresentavam saturação. 

Foram incluídos nesta investigação apenas profissionais lotados na 

unidade de trabalho em estudo com vínculo empregatício na modalidade de 

serviço offshore. Foram excluídos os profissionais que estavam de férias, 

licença ou afastamento durante o período de coleta de dados. Logo, entre os 

entrevistados, houve a participação de 1 almoxarife; 1 guindasteiro; 1 

eletricista; 5 mecânicos; 4 instrumentistas e 1 supervisor das áreas de 

mecânica e guindaste, conforme demonstrado no tópico relacionado à 

caracterização da população em estudo, exposto mais adiante. 

Para coletar uma parte dos dados, foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, defendida por Bardin (2016) como sendo um método de 

coleta de material verbal em profundidade que, com um roteiro focalizado no 

tema em estudo, deixa o entrevistado livre e, por isso, a resposta coleta sua 

subjetividade. A média de tempo das entrevistas realizada foi de 20 minutos, 

sendo a maior de 42 min. e a menor de 9 min. 

Além da entrevista, também foi aplicado um questionário 

sociodemográfico, previamente elaborado pela pesquisadora, com 24 

questões, sendo perguntas fechadas, para coletar os dados do perfil dos 

profissionais e do trabalho desempenhado, isto é, as informações que não 

foram abordadas durante as entrevistas.  

Após a realização da entrevista e aplicação do questionário, todo o 

material gravado e de texto foi arquivado em pen drives e armazenamento do 

tipo nuvem, por meio do serviço Google Drive, para evitar perda ou dano às 

mídias, textos e planilhas. 
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Para auxiliar a análise dos dados coletados por meio das entrevistas, foi 

utilizado o software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ), um programa informático gratuito 

que, ancorado no software R, possibilita diferentes formas de análises 

estatísticas sobre corpus textuais e tabelas de indivíduos por palavras.  

Dentre os tipos de análises desenvolvidas pelo IRAMUTEQ, há a 

estatística textual clássica, a pesquisa de especificidades de grupos, a 

classificação hierárquica descendente (CHD), a análise de similitude e nuvem 

de palavras. Assim, Camargo e Justo (2013, p.515) definem o IRAMUTEQ 

como sendo um 

[...] programa informático que viabiliza diferentes tipos de análise de 
dados textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia 
básica (cálculo de frequência de palavras), até análises multivariadas 
(classificação hierárquica descendente, análises de similitude). Ele 
organiza a distribuição do vocabulário de forma facilmente 
compreensível e visualmente clara (análise de similitude e nuvem de 
palavras). 
 

O programa IRAMUTEQ funciona da seguinte forma: identifica e 

transforma as unidades de texto, reformatando as Unidades de Contexto 

Iniciais (UCI) em Unidades de Contexto Elementares (UCE); identifica a 

quantidade de palavras, frequência média e número de hapax (palavras com 

frequência um); pesquisa o vocabulário e reduz das palavras com base em 

suas raízes, que é o ato de lematização; cria dicionário de forma reduzida e 

identifica formas ativas e suplementares (CAMARGO, JUSTO, 2013). 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas as análises de 

CHD, análise de similitude e nuvem de palavras. Camargo e Justo (2013) 

afirmam que a CHD classifica os segmentos de texto em função dos seus 

respectivos vocabulários, enquanto o conjunto deles é repartido com base na 

frequência das formas reduzidas (palavras já lematizadas). 

Desta forma, a análise visa obter classes de UCE que, ao mesmo 

tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, em classes. A interface 

possibilita que se recuperem, no corpus original, os segmentos de texto 

associados a cada classe que, neste estudo, são os trechos das falas dos 

entrevistados. Nesse momento, obtém-se o contexto das palavras 

estatisticamente significativas, possibilitando uma análise mais qualitativa dos 

dados. 
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Deste modo, cada classe apresentou segmentos de texto com 

vocabulário e sentido semelhantes. Para tanto, a CHD considerou a associação 

das três variáveis utilizadas no estudo: entrevistado; categoria profissional e 

tempo de serviço embarcado, conforme especificado na linha de comando de 

cada respondente da pesquisa. 

Para definir as palavras mais significativas em cada classe, foram 

considerados três critérios: frequência da palavra na classe maior que o ponto 

de corte, obtido pela divisão do número de ocorrências pelo número de formas, 

sendo maior ou igual a 6,67; ou seja, frequência de 7 ou mais; com valor de 

qui-quadrado (X²) maior ou igual a 3,83 (quanto maior o valor do qui-quadrado, 

maior a associação com a classe); e o valor de p menor ou igual a 0,05, 

determinando o nível de confiança associado ao qui-quadrado. 

A análise de similitude possibilita a identificação das coocorrências entre 

as palavras e seu resultado traz a sinalização da ligação entre as palavras, 

auxiliando na identificação da estrutura de um corpus textual, distinguindo 

também as partes comuns e as especificidades, por meio da árvore de 

palavras (CAMARGO, JUSTO, 2013). 

Na sequência, a nuvem de palavras as agrupa e organiza graficamente 

em função da sua frequência. É uma análise lexical mais simples, porém 

graficamente bastante interessante, na medida em que possibilita a rápida 

identificação das palavras-chave de um corpus (CAMARGO, JUSTO, 2013). 

Para a análise dos dados da entrevista, foi utilizada a técnica de análise 

de conteúdo de Bardin (2016), cujo objetivo é analisar a fala, isto é, o aspecto 

individual da linguagem realizada por emissores identificáveis, de modo a levar 

em consideração as significações (conteúdo) e, eventualmente, a sua forma e 

distribuição para, desta forma, conhecer o que está por trás das palavras sobre 

as quais se debruça. 

Para organização da análise, foram estabelecidos três polos 

cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise é a fase de 

organização dos dados e, para sistematização destes, as entrevistas foram 

transcritas na íntegra, incluindo hesitações, risos, silêncios, bem como os 

estímulos do pesquisador (BARDIN, 2016). 
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Após este feito, foi realizada uma leitura flutuante de todo o conteúdo 

escolhido para a constituição do corpus (documentos escolhidos para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos) e, em seguida, verificada a 

representatividade através da saturação. Além disso, como o processo de 

análise contou com o auxílio do software IRAMUTEQ, foram seguidas as 

regras estabelecidas pelo programa para a constituição do corpus. 

Desta maneira, a preparação do material seguiu os seguintes passos: 

correção dos erros ortográficos e de concordância, suprimindo os vícios de 

linguagem contidos na fala; retirada das perguntas e complementado o sentido 

das frases incompletas, ou que possuem palavras subentendidas; excluídos os 

sinais e formatação proibidos (aspas; apóstrofo; cifrão; porcentagem; asterisco; 

reticências; travessão; negrito, itálico, grifo e outros sinais similares; recuo de 

parágrafo, margens ou tabulações do texto; justificação do texto); junção das 

palavras compostas com underline, mesmo as que são unidas por hífen; 

padronização das siglas e nomes próprios, para obedecer sempre mesma 

grafia; e eliminação das frases não condizentes com o assunto tratado 

(SALVIATI, 2017). 

Para constituir as linhas de comando, que são a identificação do 

entrevistado e das variáveis importantes para o delineamento da pesquisa, 

foram escolhidas: a numeração correspondente a cada entrevista, a categoria 

profissional e o tempo de serviço no trabalho offshore (SALVIATI, 2017). 

Na segunda fase da análise – a exploração do material – foi realizada a 

aplicação sistemática das decisões tomadas, os seja, as operações de auxílio à 

análise, as quais foram efetuadas pelo software livre, como preconizado por 

Bardin (2016). 

A terceira fase – tratamento dos resultados obtidos e interpretação – foi 

responsável pelo tratamento dos resultados de maneira significativa e válida 

para a análise, utilizando-se do dendrograma gerado pela CHD do IRAMUTEQ. 

Nesta fase, permitiu-se estabelecer diagramas (põe em evidência as 

informações fornecidas pela análise), a codificação (processo pelo qual os 

dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades) e 

a categorização (operação de classificação de elementos constitutivos de um 
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conjunto por diferenciação e posterior reagrupamento, segundo o gênero) 

(BARDIN, 2016).  

A partir da CHD, foram feitas as inferências, isto é, interpretações das 

categorizações apresentadas através das classes do dendrograma, extraindo 

os conteúdos relevantes para posterior discussão, à luz da literatura 

relacionada. Por outro lado, os dados dos questionários sociodemográficos 

foram tabulados em planilha do software Microsoft Office Excel e analisados 

mediante a análise estatística descritiva, a qual foi apresentada em forma de 

tabela, nas discussões. 

Então, o estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com 

seres humanos da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, em cumprimento à Resolução 466/2012, que 

trata de pesquisas envolvendo seres humanos, e aprovado com parecer de nº 

2.569.125. Para a coleta de dados, foram apresentados e assinados o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de autorização para 

gravação de voz. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para uma melhor compreensão, os resultados serão apresentados em 

cinco tópicos, a saber: Caracterização da população do estudo; Perfil do 

trabalho embarcado de trabalhadores terceirizados; Plataformas de extração de 

petróleo: o trabalho e o social vivenciados pelos trabalhadores; Árvore do 

trabalho offshore e a Apresentação da nuvem de palavras.  

 

4.1 Caracterização da população do estudo 

 O estudo contou com a entrevista de 13 trabalhadores, sendo 05 

mecânicos, 01 eletricista, 04 instrumentistas, 01 Almoxarife, 01 guindasteiro e 

01 supervisor das áreas de mecânica e guindaste.  

 A tabela 01 exibe as características sociodemográficas dos 

participantes, com distribuição dos trabalhadores offshore segundo as variáveis 

de sexo, idade, estado civil, cor/raça, religião, escolaridade e estado de 

residência. 

 

Tabela 01 – Perfil sociodemográfico dos profissionais de manutenção terceirizados 
offshore entrevistados. Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Santa Cruz, Rio 
Grande do Norte, Brasil, 2019. 

Variável Categoria Profissional 

M E I A G S Total 

Sexo Masculino 5 1 4 1 1 1 13 

Faixa Etária 

(anos) 

< 40 3 - - - - - 3 

41 a 60 2 1 3 1 1 1 9 

> 60 - - 1 - - - 1 

Estado Civil 
Solteiro - - 1 - - - 1 

União Estável 1 - 1 - - - 2 

Casado 4 1 2 1 1 1 10 

Cor/raça 

Preta 1 - - - - - 1 

Indígena 1 - - - - - 1 

Parda 2 1 1 - 1 - 5 

Amarela 1 - - - - - 1 

Branca - - 3 1 - 1 5 

Religião Protestante 1 - 1 - - - 2 
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Católico 2 1 1 1 1 1 7 

Espírita - - 1 - - - 1 

Acredita em 
Deus 

2 - 1 - - - 3 

Escolaridade 

Ensino médio 
completo 

- - - 1 1 - 2 

Ens. Med. 
Técnico 
incompleto 

1 - - - - - 1 

Ens. Med. 
Técnico 
completo 

4 1 4 - - - 9 

Pós-Graduação - - - - - 1 1 

Estado 

RN 3 1  - 1 1 6 

CE 1 - 1 1 - - 3 

PE - - 1 - - - 1 

AL - - 1 - - - 1 

SE 1 - - - - - 1 

BA -  1   - 1 

Faixa 

salarial (RS) 

1501 a 2000 - - - 1 - - 1 

2001 a 3000 5 1 - - - - 6 

3001 a 4000 - - 4 - 1 - 5 

Mais de 4000 - - - - - 1 1 
Legenda: M: mecânico, E: eletricista, I: instrumentista, A: almoxarife, G: guindasteiro e S: 
supervisor de mecânica e guindaste. 
Fonte: própria autora, 2019. 

 

 Quanto à variável sexo, percebe-se a hegemonia do sexo masculino, em 

virtude das características da realização da atividade e do ambiente de 

trabalho. Em seu estudo, Clemente (2012) abordou estas características 

destacando que, em plataformas de petróleo, há uma predominância de 

pessoas do sexo masculino. 

 Tratando-se da faixa etária, nota-se que a maioria (09) dos entrevistados 

possui idade entre 41 e 60 anos, embora também tenham aparecido 

entrevistados com menos de 40 (03) e mais de 60 anos (01). Vale destacar que 

dois dos entrevistados, mesmo já aposentados, ainda permanecem 

trabalhando. 

 Em relação ao estado civil, a maioria possui companheira fixa, sendo 10 

respondentes casados e 02 em união estável. Apenas 01 dos entrevistados 

enquadrou-se na categoria de solteiro. 
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 Quanto à cor/raça, embora tenha apresentado uma diversificação, a 

maioria dos entrevistados se declarou branca (05) e parda (05), porém 

surgindo também a presença de 01 preta, 01 indígena e 01 amarela. 

 No que se refere à religião, também se apresentou uma variedade de 

possibilidades, tendo prevalência para a católica, com 03 declarando-se como 

católicos não praticantes e 04 praticantes; seguidos de 03 que acreditam em 

Deus, mas não seguem nenhuma religião; 02 protestantes e 01 espírita 

kardecista. 

 Em relação ao nível de escolaridade, todos possuem Ensino Médio 

completo, mas apenas 01 possui ensino superior com pós-graduação, 01 

possui ensino médio técnico incompleto, 02 possuem ensino médio completo e 

a maioria (09) possui curso técnico completo relacionado à sua função, a 

saber: eletrotécnica, eletrônica, automação e mecânica. 

 Uma característica interessante entre os respondentes da pesquisa foi a 

Unidade Federada de Residência. Mesmo todos trabalhando no estado do 

Ceará, mais precisamente nas plataformas marítimas da costa de Paracurú-

CE, apenas 03 residem neste estado. Os demais se encontram distribuídos, 

em sua maioria (06), no estado do Rio Grande do Norte e entre os estados de 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

 Outra característica importante é a faixa salarial, principalmente por 

considerar que muitos deles relataram ser este o motivo pelo qual trabalham 

embarcados. Assim, o almoxarife recebe de R$ 1.500,00 a 2.000,00 reais; os 

mecânicos e eletricistas recebem entre R$ 2.001,00 e 3.000,00 reais; os 

instrumentistas e os guindasteiros recebem entre R$ 3.000,00 e 4.000,00; e o 

supervisor recebe mais de 4.000,00. Acentua-se que para a realidade no 

Nordeste brasileiro, estes valores salariais são consideráveis, estando acima 

da média recebida por profissionais do mesmo nível de escolaridade e 

categoria profissional. 

Ressalta-se que esses valores são referentes ao salário base, visto que 

também recebem adicionais referentes à periculosidade, insalubridade ou 

sobreaviso. Ao responderem ao questionário, demonstraram não saber ao 

certo a quais adicionais os valores extras recebidos estavam relacionados. 
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Assim, sabiam apenas que recebiam um acréscimo de 50% em cima do salário 

base. 

Somado ao salário e aos adicionais, atualmente, estes profissionais 

recebem alguns benefícios, como plano de saúde para eles, cônjuge e filhos. 

E, em contrato anterior, além do plano de saúde, também recebiam o auxílio 

alimentação, auxílio transporte e Participação nos Lucros da empresa (PL). 

Com a rotatividade de empresas contratadas pela Petrobras por licitação 

e pela reserva de mercado, marcada por grande quantitativo de profissionais 

desempregados, nos últimos contratos, os profissionais sofreram perdas 

salariais e de benefícios, gerando indignação, sentimento percebido na 

aplicação dos questionários e na entrevista, na fase de coleta de dados.  

Contudo, ao serem questionados se estavam satisfeitos com o trabalho, todos 

os profissionais afirmaram que sim. 

Quando indagados sobre como consideravam sua condição econômica, 

07 profissionais relataram que era boa e os demais, regular. Nenhum 

entrevistado respondeu ser ruim ou ótima. 

Ao serem questionados sobre o motivo que os levou a trabalhar 

embarcados, 01 entrevistado relatou ser pela oportunidade que apareceu; 05 

afirmaram ser o salário; 01 relatou ser pelo salário e pela folga de 14 dias; 02, 

pelo salário e oportunidade que apareceu; 01, pelo salário e vocação; e 03, por 

vocação. 

Dentre os respondentes, apenas 01 trabalha a menos de 05 anos em 

plataforma, 04 trabalham entre 6 e 10 anos embarcados, 02 trabalham entre 11 

e 15 anos, 05 trabalham entre 16 e 20 anos e 01 trabalha há mais de 30 anos 

embarcado em plataforma de extração de petróleo. Todos eles afirmaram 

haver trabalhado em funções semelhantes antes de trabalhar na ocupação 

assumida na plataforma. 

Ainda, 04 dos trabalhadores afirmaram nunca ter recebido capacitações 

da empresa terceirizada para melhoria do desempenho da função exercida. No 

entanto, todos os demais já receberam ao menos uma capacitação. 

No tocante à percepção da própria condição de saúde, 02 relataram ser 

regular, 09 afirmaram ser boa e 02, ótima. Dentre eles, 02 são hipertensos, 01 

é hipertenso e cardiopata, 01 é hipertenso e obeso, 01 é obeso e apresenta 



33 

 

problemas articulares, 08 dizem não ter nenhuma doença. 11 afirmaram nunca 

ter sofrido nenhum acidente de trabalho, 02 disseram ter sofrido acidente de 

trabalho, mas em outras empresas. Entretanto, 10 relataram já terem sofrido 

algum ou vários incidentes de trabalho. Por vezes o que aparece como sendo 

um incidente de trabalho pode ser um acidente de trabalho, propriamente dito, 

camuflando assim a notificação de acidentes e, consequentemente, as 

estatísticas e marcas de dias sem acidentes.  

 

4.2 Perfil do trabalho embarcado de trabalhadores terceirizados 

 O trabalho embarcado em plataformas marítimas de extração de 

petróleo possui características singulares quando comparado a outros tipos de 

trabalho. As características mais marcantes são o confinamento no ambiente 

da plataforma e o isolamento da vida social convencional.  

  Outra característica, em relação aos demais tipos de trabalho, é a 

jornada de trabalho. Os profissionais offshore trabalham 12h diárias, com 

intervalo de 1h para almoço e lanches no período da manhã e tarde para os 

que trabalham no período diurno, em uma sequência ininterrupta de 14 dias no 

caso em estudo, isto é, os profissionais terceirizados. Durante este período, 

eles costumam dizer que todos os dias são segundas-feiras, para se referirem 

que não há final de semana ou algum feriado para folgar e descansar. 

 O trabalho desenvolvido pela empresa de manutenção terceirizada é 

marcado pelo desenvolvimento de um trabalho especializado, em virtude de ser 

desenvolvido no ramo offshore, bem como pelas características do ambiente 

da plataforma e dos equipamentos lá utilizados.  

A terceirização de serviços especializados é um aspecto abordado por 

Antunes e Druck (2013) ao tratarem da reestruturação produtiva do mundo 

capitalista e da empresa flexível que afeta as condições de trabalho e salariais 

dos terceirizados.  

A terceirização define trabalhadores de primeira e segunda categorias, 

em que a discriminação se dá não apenas por parte da empresa contratante, 

no caso a Petrobras sendo os profissionais de primeira categoria, mas também 
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entre os próprios trabalhadores contratados diretamente e os chamados 

“terceiros”, cuja denominação já revela distinção. (ANTUNES, DRUCK, 2013). 

As diferenças entre os contratados e os contratante ficam claras no tipo 

de treinamento, que, na maioria das vezes, é menor para os terceirizados, no 

acesso restrito às instalações (a exemplo de refeitórios e vestiários), nas 

revistas na entrada e saída da empresa, nas jornadas mais extensas, na 

intensificação do trabalho, na maior rotatividade, nos salários menores, nas 

mais arriscadas condições de (in)segurança, dentre outras (ANTUNES, 

DRUCK, 2013). 

O ambiente da plataforma é marcado por uma série de normas e 

orientações, as quais são impostas para minimizar os riscos à saúde dos 

profissionais, às instalações físicas da plataforma e ao meio ambiente. 

Regularmente, os trabalhadores assistem a vídeos e palestras com instruções 

relacionadas à convivência, segurança e aos procedimentos em caso de 

emergência. 

Nas instruções de convivência, orienta-se o respeito aos profissionais 

que estão em horário de descanso, pois nos camarotes – nome dado aos 

dormitórios – há a presença de pessoas que trabalham em turnos diferentes. 

Por isso, pede-se para manter o silêncio, principalmente entre 21h e 5h; e para 

transitar sempre pelo lado direito de escadas e corredores, levando em 

consideração a restrição de espaços. 

Ao utilizar os sistemas de comunicação, orienta-se brevidade nas 

mensagens e prioridade para o uso de telefone ou rádio. Caso algum 

profissional possua alguma restrição alimentar ou medicamentosa, deve 

informar ao profissional de saúde e, em caso de sentir-se mal, por acidente ou 

incidente, deve dirigir-se à enfermaria e evitar a automedicação. 

Além disso, pede-se que haja ordem, limpeza e organização do local de 

trabalho, pois estas são condições básicas para a manutenção da qualidade e 

segurança a bordo. Também, orienta-se à colaboração com a limpeza e 

organização dos locais de convívio comum como, por exemplo, o descarte 

adequado do lixo produzido nos coletores existentes na plataforma. 

Inclusive, há regras de convivência para as áreas comuns a todos, 

como: proibido o uso de trajes com camisa sem manga; o uso de aparelhos 
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eletrônicos em viva-voz ou ambiente – deve-se utilizar fones de ouvido; não 

falar alto nos corredores para não atrapalhar reuniões ou o descanso, como 

mencionado acima. 

Também há regras para os alojamentos, como: vedada a troca de 

camarote ou leitos sem autorização da recepção; o profissional deve ocupar o 

armário do seu respectivo leito e, até às 19 horas, deve destinar à sacola de 

lavagem a roupa que deseja encaminhar para lavagem (cada camarote possui 

uma sacola devidamente identificada); e as botas deverão ser postas nas 

gavetas ou sapateiras externas. 

As regras de convivência da academia são: a não utilização do espaço 

entre o horário das 22h às 6h; a utilização só poderá ser feita mediante as 

condições de saúde física (orienta-se a passar na enfermaria antes do primeiro 

uso); ao término dos exercícios, efetuar a limpeza e higienização do 

equipamento; ao sair, caso não haja outra pessoa utilizando, deve-se apagar a 

luz, desligar os equipamentos e fechar a porta; é obrigatório o preenchimento 

da ficha de frequência/utilização; o volume da sonorização não deve afetar 

outras acomodações e não é permitido o uso da academia para outras 

atividades, sem autorização. 

No que diz respeito à sala de lazer, sabe-se que possui uma televisão de 

uso coletivo, cuja programação de transmissão é predefinida. A permanência, 

nesta sala, deve ser apenas em horários de folga. 

Para o acesso ao refeitório, os horários são específicos, a depender de 

cada refeição e categoria profissional. Contudo, é permitido o acesso fora dos 

horários preestabelecidos, para o consumo de café ou chá, salvo nos horários 

de limpeza. Além disso, não é permitido o acesso com roupas ou fardas sujas, 

ou utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Orienta-se dobrar as 

mangas compridas das fardas, a lavagem das mãos e evitar falar enquanto se 

serve. 

As orientações de segurança são as mais extensas, pois estão ligadas 

diretamente ao risco de acidentes. Dentre elas, há as regras de utilização 

obrigatória dos EPI; a realização de atividades de trabalho somente com a 

Permissão de Trabalho (PT) válida; alerta ao profissional para que fique atento 

ao ambiente de trabalho como um todo, especialmente às partes mecânicas 
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em movimento e energias residuais (pressão, temperaturas extremas e energia 

elétrica). 

Nesta perspectiva ainda, orienta-se que, em caso de dúvidas 

relacionadas às medidas de segurança, o trabalhador deve procurar o 

profissional de segurança para saná-las; à proibição da utilização de celulares, 

câmeras, tablets ou computadores não autorizados pela Petrobras, nas áreas 

de operação; à obrigatoriedade da utilização do fardamento devidamente 

identificado, com nome e tipo sanguíneo; à proibição de adornos metálicos; os 

cabelos longos deverão ser mantidos presos; bem como a proibição do 

consumo de álcool e outras drogas. É permitido fumar, desde que seja nas 

áreas reservadas para tanto. 

Os profissionais também recebem orientações sobre como proceder em 

caso de emergência e quais equipamentos utilizar. Periodicamente, são 

realizados exercícios simulados de situações de emergência, nos quais os 

profissionais devem agir como se estivessem em situação de emergência real. 

Neste contexto, eles são alertados a estarem sempre prontos e atentos 

aos alarmes de emergência. Em caso de ocorrência, deverão ligar para um 

ramal específico, destinado a este fim, desligar as máquinas que estejam 

utilizando e dirigir-se a um ponto de reunião para as orientações do 

coordenador do grupo de controle de emergência. Os profissionais que fazem 

parte deste grupo específico deverão assumir seu posto e suas funções.   

Destarte, quando há um visitante na plataforma ou o primeiro embarque 

de algum profissional, ele é identificado com um capacete verde ou uma tarja 

verde, para que possa ser auxiliado, em caso de emergência, por algum 

trabalhador que conheça bem as instalações. Além disto, não é permitido que 

esteja sozinho nas instalações operacionais. 

Assim, a Petrobras e as empresas terceirizadas afirmam que este 

conjunto extenso de normas é para possibilitar uma convivência harmônica e 

segura, levando em consideração a complexidade e o risco existente em uma 

plataforma de extração de petróleo.  

Contudo, sabe-se que para os profissionais terceirizados, que 

permanecem um tempo maior embarcados, esta vasta rigidez de normas e 
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procedimentos pré-determinados existentes provocam tensão e angústia, além 

da falta de liberdade e privacidade. 

 

4.3 Plataformas de extração de petróleo: o trabalho e o social 

vivenciados pelos trabalhadores 

Aqui, serão descritos os resultados das análises de dados textuais 

originados da transcrição das entrevistas realizadas com os trabalhadores 

terceirizados em regime offshore.  

A análise do corpus textual foi desempenhada com o auxílio do software 

IRAMUTEQ e, por meio da Classificação Hierárquica Descendente, encontrou 

463 segmentos de texto, dos quais 406 são analisáveis, com um 

aproveitamento de 87,69%, sendo compostos por 2.486 palavras, as quais 

ocorreram 16.582 vezes. Assim, considerando o total de surgimento das 

formas, 768 palavras apareceram uma única vez, com uma média de 

ocorrências de 4,63%. 

A CHD dividiu o corpus em 7 classes. No primeiro momento, foi dividido 

em dois subcorpus (1ª partição): o superior, com as classes 2, 3 e 5 e o inferior, 

com as classes 1, 4, 6 e 7. No segundo momento, o subcorpus superior 

separou a classe 5 que foi dividida das classes 2 e 3 (2ª partição).  

Em um novo momento, houve mais uma partição das classes 2 e 3 (3ª 

partição). Ainda na 2ª partição, agora do subcorpus inferior, sendo a classe 7 

separada das classes 1, 4 e 6. A classe 6 ainda sofreu mais uma partição, 

originando as classes 1 e 4 (3ª partição). A 4ª partição foi entre as classes 1 e 

4, resultando no dendrograma apresentado na Figura 01.  

Para facilitar a compreensão, as classes foram nominadas com 

identificação referente à abordagem de cada classe: Classe 1 – Relação com 

os colegas de trabalho; Classe 2 – Condições de trabalho; Classe 3 – 

Intercorrências noturnas; Classe 4 – Relação com a família em terra; Classe 5 

– Risco e perigo; Classe 6 – Horas livres embarcado e Classe 7 – Relação com 

o superior/chefe. 

As classes serão apresentadas conforme as partições ocorridas em 

cada subcorpus por haver associação entre as temáticas abordadas em cada 

classe. Para isto, foram estabelecidas nomenclaturas para cada partição: 2ª 
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partição superior – Trabalho (classes 2, 3 e 5); 3ª partição superior – Processo 

de trabalho (classes 2 e 3); 2ª partição inferior – Social (classes 1, 4, 6 e 7); 3ª 

partição inferior – Lazer/distração (Classes 1, 4 e 6) e 4ª partição – Família 

(classes 1 e 4), conforme apresentado na Figura 01. 
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Figura 01 – Dendrograma do corpus ”O trabalhador offshore e suas condições e relações de trabalho”. 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019.   

 

 

Fonte: própria autora, 2019. 
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4.3.1TRABALHO (2ª partição superior) 

 
A 2ª partição superior mostra aspectos do trabalho embarcado de 

profissionais de uma empresa de manutenção terceirizada pela Petrobras. 

Neste sentido, trata do risco ocupacional e profissional sofrido pelos 

trabalhadores, bem como do processo de trabalho praticado e vivenciado. 

 

4.3.1.1 Classe 5 – Risco e perigo 
 
 A classe 5, denominada Risco e perigo, aborda os riscos de acidente 

aos quais os profissionais estão submetidos nas plataformas de petróleo, 

enfatizando as consequências psicológicas por eles provocadas e as medidas 

mitigadoras adotadas pelos profissionais durante o embarque. 

Esta classe foi formada por 71 UCE, representando 17,5% das UCE 

classificadas, sendo a classe mais forte, conforme mostra a figura 01. Neste 

contexto, as palavras mais significativas foram Risco, Acidente, Sofrer e 

Acontecer, sendo Risco a palavra que apresentou um maior X², com 134,19; 

mostrando a forte associação com a classe, conforme apresentado no quadro 

01. 

 

Quadro 01 – Distribuição das palavras significativas da Classe 5. Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019.  
 

Palavra Freq. X² P valor 

Risco 30 134,19 <0,0001 

Acidente 11 37,49 <0,0001 

Sofrer 12 34,67 <0,0001 

Acontecer 12 10,48 0,00120 
        Fonte: própria autora, 2019. 
 

 
Para Salles e Costa (2013), o risco é parte integrante e indissociável da 

atividade desenvolvida pelos profissionais da indústria petrolífera offshore, 

além de estar presente no ambiente onde eles habitam durante o período de 

confinamento.  

As plataformas de extração de petróleo são consideradas áreas de 

risco de acordo com a Norma Regulamentadora 16, pois possuem poços de 
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petróleo em produção de gás e transferem o petróleo extraído, que é um liquido 

inflamável, para os navios tanques. Sendo assim, as atividades e operações 

desenvolvidas na plataforma perigosas, pois as pessoal lidam ou estão no raio 

de produção de petróleo e gás inflamável.  

O Governo da Austrália Ocidental, por meio do Department of Mines, 

Indrustry Regulation and Safety definem o conceito de Hazard e Risc como 

sendo, respectivamente, uma fonte ou uma situação com potencial para causar 

prejuízos em termos de danos ou doenças aos humanos, danos à propriedade, 

danos ao meio ambiente ou uma combinação destes; e a chance de algo 

acontecer que terá um efeito negativo, ou seja, a probabilidade de ocorrer um 

evento indesejado. 

Por isso, nota-se que os trabalhadores reconhecem que estar na 

plataforma é um risco, pois é um ambiente onde, a qualquer momento, pode 

acontecer um acidente, seja em virtude de falha humana, ou falha estrutural. 

Mas pode-se afirmar que a plataforma também é um ambiente de perigo, pois 

ela pode causar danos aos profissionais e ao meio ambiente. Nas falas dos 

entrevistados, podem ser percebidos os riscos profissionais aos quais estão 

submetidos, ou seja, os riscos associados ao desempenho de suas funções.  

 “[...] Todos nós sabemos que, na plataforma, a qualquer momento pode 
acontecer uma falha mecânica, uma falha de controle, e causar um dano maior, 
seja ele material ou pessoal. Mas eu digo que o risco, ele é inerente à atividade 
[...]” (Entrevistado 6) 
 
“[...] O guindasteiro tem que ter cuidado para não colocar a vida de outro 
trabalhador em risco. Já tiveram muitos acidentes na atividade de transportar 
passageiros da plataforma para a lancha, ou da lancha para a plataforma. Mas, 
comigo, nunca aconteceu acidente [...]” (Entrevistado 1) 
 
“[...] Eu falo por mim, no momento em que estou fazendo a minha atividade, a 
qualquer momento, se acontecer um erro da minha parte, eu posso colocar 
muitas, muitas vidas em risco: a vida dos colegas, a minha própria vida e a 
plataforma [...]” (Entrevistado 2) 
 
“[...] Sofremos risco ocupacional porque o risco sempre existe. Trabalho com 
produtos químicos, o próprio petróleo, o gás, e se vazar algum gás ou alguma 
coisa, o risco é grande [...]” (Entrevistado 9) 
 
“[...] O risco ocupacional existe devido à insalubridade. Como eu trabalho com 
produto químico e com petróleo, a qualquer momento, pode ter vazamento de 
gás, ou seja, sempre tem risco [...]” (Entrevistado 4) 
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“[...] Eu sofro muito risco ocupacional porque faço muito trabalho em altura. Eu 
faço trabalhos arriscados, com equipamento funcionando. Então, a gente 
sempre corre esse risco, além de trabalhar em uma plataforma que produz 
petróleo e tem gases [...]” (Entrevistado 12) 
 
 Figueiredo (2015) destaca que, no trabalho offshore, o local de trabalho 

passa também a ser moradia devido à questão do confinamento e isolamento, 

característica que funciona como agravante do risco sofrido por aqueles que se 

encontram sob estas condições. Logo, o risco passa a ser inerente a este tipo 

de trabalho.  

 Entretanto, é importante ponderar a afirmação de risco inerente, para 

que o setor petrolífero não culpabilize o trabalhador e/ou o processo de 

trabalho em si, pela presença de anomalias ou equívocos que possam 

comprometer a atividade, seja pela não realização de um processo de trabalho 

adequado e/ou pela falta de ferramentas necessárias para este fim, em 

segurança. O risco inerente deve ser entendido como a hipótese inicial da 

ocorrência de irregularidades, equívocos ou erros que podem comprometer 

uma atividade.  

Nesta perspectiva, Adams (2015) expõe que o risco, para os 

funcionários terceirizados, é bem maior do que para os efetivos, pois eles 

trabalham no front operacional que, conforme observado nas falas, apresenta 

riscos associados ao desempenho das atividades realizadas. 

Nas falas, também foi abordado o risco ocupacional, que é relacionado 

ao ambiente de trabalho a que estão submetidos. Neste sentido, é importante 

ressaltar que, no trabalho embarcado em plataformas de petróleo, ao final do 

expediente, os profissionais não retornam às suas residências, uma vez que 

permanecem na plataforma por um período de 14 dias. Assim, mesmo em 

horários de descanso, ainda estão expostos a riscos.  

De acordo com Adams (2015, p. 25, 26), “o risco é intrínseco a este tipo 

de indústria, revelando a possibilidade de acidentes de grandes proporções 

(danos aos trabalhadores, às instalações e ao meio ambiente)”. E, em 

consonância com estas informações, Figueiredo (2015) também afirma que a 

exploração de petróleo offshore é uma das atividades mais arriscadas do 

mundo, pois os profissionais são potencialmente expostos a certos riscos, 
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sensivelmente elevados para a saúde dos trabalhadores, para o meio ambiente 

e as instalações físicas da plataforma.  

Desta forma, corroborando com os autores supracitados quanto à 

questão dos riscos de acidente, nas entrevistas, eles também são 

mencionados pelos trabalhadores conforme os trechos a seguir:   

[...] A gente está na plataforma e pode, a qualquer hora, acontecer 
um acidente. Um acidente poderia ocorrer em qualquer lugar: dentro da minha 
casa, numa indústria. Só que, aqui, na minha casa, eu tenho aonde ir; lá na 
plataforma, eu não tenho [...]” (Entrevistado 7) 
 
“[...] A partir do momento que saímos de casa para embarcar, nós já estamos 
sofrendo risco. Em casa, já sofremos risco e, na plataforma, o grau de risco é 
bem mais elevado [...]” (Entrevistado 8) 
 
“[...] O risco, ele existe, assim como o perigo. Todos nós sabemos que aquilo é 
uma bomba flutuante [...]” (Entrevistado 6) 
 
“[...] Você tem que estar sempre, 24 horas, ligado. Você não pode se desligar 
em nenhum momento porque o risco de acidentes é muito alto. O risco 
ocupacional pode interferir na saúde [...]” (Entrevistado 2) 

“[...] Na minha condição de trabalho, eu sofro risco o tempo todo. Todos da 
plataforma. Meus colegas e eu sofremos um risco controlado [...]” (Entrevistado 
7) 

“[...] Na plataforma, sofremos riscos ocupacionais. Lá, corremos perigo, pois 
trabalhamos em cima de uma bomba. A bomba está controlada. Mas, a 
qualquer momento, pode explodir [...]” (Entrevistado 5) 
 
“[...] Eu acho que sofro risco ocupacional na plataforma. Os equipamentos 
estão muito sucateados. A manutenção não está sendo bem feita, como já 
tinha sido feita antes [...]” (Entrevistado 13) 

 

O risco, nas plataformas de petróleo, está vinculado à instabilidade do 

sistema, o qual depende do bom funcionamento de conexões e componentes. 

Pois, em caso de falhas, pode acarretar acidentes graves, devido à 

imprevisibilidade das múltiplas interações necessárias que venham a ocorrer. 

Desta maneira, a confiabilidade do sistema é consequência da interação entre 

dois domínios, o técnico e o humano, resultantes do modelo organizacional de 

trabalho adotado (FIGUEIREDO, 2012). 

Ademais, o risco provoca reflexos na saúde mental dos trabalhadores. 

Neste aspecto, eles relataram sintomas como apreensão, tensão, preocupação 
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e perturbação do sono. Porém, alguns afirmaram que não sofrem por estarem 

expostos a riscos, visto que estão acostumados a estarem embarcados, frente 

ao risco de sofrerem acidente.  

“[...] O risco é constante. O risco não me afeta. Eu não tenho essa 
preocupação. O risco é constante, mas eu não fico preocupado com ele. Eu já 
estou acostumando a viver perante o risco [...]” (Entrevistado 13) 

“[...] Tem muitas exigências por parte das agências regulamentadoras, o que é 
natural da profissão. Tudo tranquilo! Por estar iminentemente frente 
ao risco, esta condição interfere na minha saúde psicológica, porque a gente 
está no meio de uma bomba [...]” (Entrevistado 4) 

“[...] O petróleo é sempre um risco iminente de explosão, de incêndio, deste 
tipo de coisa; e este risco ocupacional interfere um pouco na minha saúde 
porque, o tempo todo, a gente tem que viver apreensivo [...]” (Entrevistado 12) 

“[...] Eu acredito que o risco ocupacional interfere na minha saúde sim. Eu não 
tenho ainda esse abalo, mas tem colegas que já me relataram que, às vezes, 
vão dormir e têm pesadelo, e acordam assustados com qualquer barulho [...]” 
(Entrevistado 5) 

“[...] As medidas mitigadoras são tomadas, e isto nos gera um determinado 
conforto. Quer queira, quer não, por mais que o risco esteja controlado, esteja 
sob seu controle, sempre existe aquela tensão [...]” (Entrevistado 6) 

“[...] Esta tensão não interfere na minha saúde. De uma certa forma, a tensão 
até ajuda em determinado aspecto. Eu posso até estar errado, mas acho que, 
quando eu vejo que existe o risco, tomo mais precauções, sou mais cauteloso 
[...]” (Entrevistado 6) 

“[...] não tem como está na plataforma sem sofre o risco. Se o risco está com 
uma probabilidade alta de ser controlada, ou uma probabilidade baixa de ser 
controlada, isso é uma condição uma situação que nos preocupa [...]” 
(Entrevistado 6) 

O risco provoca consequências danosas, como a tensão aos 

profissionais submetidos a ele. Para Leite (2009), o trabalhador offshore vive 

conflitos e tensões de forma fragmentada e intermitente, entre o mundo 

marítimo e a vida terrestre. 

A indústria petrolífera offshore contraria os princípios da ergonomia, os 

quais afirmam que o trabalho deve adaptar-se ao trabalhador, não o 

trabalhador ao trabalho. Esta indústria conduz a intensificação da exploração 

das suas forças produtivas, com efeitos colaterais diversos e muito conhecidos 
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no setor, como o estresse e a depressão (ADAMS, 2015), além daqueles já 

mencionados neste estudo: apreensão, tensão, preocupação e perturbação do 

sono. 

Conforme Alvarez, Figueiredo e Rotemberg (2010), as características da 

organização do trabalho offshore tendem a aumentar a exposição dos 

trabalhadores aos riscos associados às possíveis ocorrências de acidentes, 

visto que o custo psíquico (cognitivo, afetivo), demandado pelas atividades, é 

potencializado pelo regime de embarque. 

Neste sentido, Figueiredo (2015) diz que a extensa lista de fatores de 

risco, os quais são potencialmente deletérios à saúde humana, combina 

altíssima periculosidade e elevada insalubridade na vivência dos trabalhadores 

em estudo, visto que estão frente ao risco de explosões, incêndios, 

vazamentos e outros sinistros correlatos às condições de vida e trabalho. 

Em alguns momentos, apesar de perturbador, o risco é agregador, pois 

provoca uma união entre os trabalhadores em prol de sua minimização. Gera, 

por sua presença constante, uma percepção de igualdade entre eles; já que, se 

algo ocorrer, todos serão afetados, independentemente da posição hierárquica 

(SALLES; COSTA, 2013). Todavia, a Classe 7 demonstra que há um 

sentimento de superioridade por parte dos chefes dos terceirizados, conforme 

destacado mais à frente. 

Por outro lado, o que conforma os trabalhadores e faz com que 

permaneçam na plataforma são as precauções e cuidados tomados para que 

não ocorra nenhum sinistro2. Os fatores que podem vir a provocar acidentes 

estão sempre controlados, porém eles reconhecem e, constantemente, 

enfatizam que o risco sempre existirá. 

“[...] O que nos deixa mais aliviados é que essa probabilidade de controle 
do risco é razoável. O controle do risco nos deixa em uma situação que eu digo 
que o problema não irá acontecer porque tomei todas as devidas precauções 
[...]” (Entrevistado 6) 
 
“[...] As atividades que a gente desenvolve na plataforma têm risco potencial. 
Pelo menos da minha parte, eu, como eletricista na plataforma, o nível de 
tensão é alto potencial. Então, todo cuidado é primordial [...]” (Entrevistado 2) 
 

                                                           
2
 Sinistro é o termo utilizado pelos trabalhadores para se referirem a algum problema. 
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“[...] As medidas mitigadoras são tomadas, e isto nos gera um determinado 
conforto. Quer queira, quer não, por mais que o risco esteja controlado, esteja 
sob seu controle, sempre existe aquela tensão. Não tem como [...]” 
(Entrevistado 6) 
 

Além das medidas mitigadoras relatadas pelos entrevistados, outra 

causa que os faz enfrentar a condição de risco, também mencionada 

anteriormente, é a venda da força de trabalho, a qual é motivada por altos 

salários (ADAMS, 2015). 

 
4.3.2 PROCESSO DE TRABALHO (3ª partição superior) 
  

A 3ª partição superior aborda o processo de trabalhado vivenciado pelos 

profissionais terceirizados em plataformas de petróleo, destacando as 

condições de trabalho e as intercorrências noturnas. 

 
4.3.2.1 Classe 2 – Condições de Trabalho 
 
A classe 2, denominada Condições de Trabalho, aborda a realidade do 

ambiente de trabalho experimentado pelos trabalhadores terceirizados da 

indústria do petróleo. 

Esta classe foi formada por 46 UCE, representando 11,3% das UCE 

classificadas, conforme mostra a figura 1. Aqui, as palavras mais significativas 

foram Material, Resolver, Melhorar, Precisar e Trabalho, sendo Material a que 

apresentou um maior X², com 36,72; mostrando a forte associação com a 

classe, de acordo com o quadro abaixo: 

 
Quadro 02 – Distribuição das palavras significativas da Classe 2. Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairí, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
 

Palavra Freq. X² P valor 

Material 9 36,72 <0,0001 

Resolver 9 30,58 <0,0001 

Melhorar 7 11,73 0,00061 

Precisar 9 9,75 0,00178 

Trabalho 16 4,79 0,02870 
      Fonte: própria autora, 2019. 
 

A classe 2 apresenta as condições de trabalho vivenciadas pelos 

trabalhadores, as quais são consideradas inadequadas por eles, indicando 

também que precisam e poderiam melhorar. Uma das maiores queixas acerca 
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das condições de trabalho é a falta de material e ferramenta para executar o 

trabalho. 

Esta realidade apresentada é recorrente há pelo menos três décadas, 

como pode ser visto na literatura estudada. 

As reclamações e demandas desta classe [trabalhadores offshore] 
quanto às condições de trabalho não sofreram grandes modificações 
ao longo de, pelo menos, três décadas, expondo a fragilidade na qual 
se encontra o trabalhador, peça chave na engrenagem que move a 
exploração de hidrocarbonetos, com um agravante: o número de 
profissionais terceirizados nas atividades offshore no Brasil vem 
enfrentando um aumento exponencial. Curiosamente, a peça chave 
do mecanismo é a mais barata e, em momentos de crise econômica 
como o atual, a primeira a ser covardemente descartada ou 
substituída (ADAMS, 2015, p.74). 

 “[...] A condição de trabalho precisa melhorar. Eu gostaria que a gente fosse 
visto com outros olhos [...]” (Entrevistado 12) 

“[...] o que precisa melhorar no trabalho embarcado são as condições do nosso 
dia a dia [...]” (Entrevistado 8) 

Ao observar as falas dos profissionais, nota-se que suas condições de 

trabalho envolvem muito mais do que o trabalho em si, isto é, envolvem a vida 

e o bem-estar. Neste sentido, Adams (2015) afirma que a mídia muito veicula 

informações sobre as precárias condições de trabalho de professores, médicos 

e outras profissões (necessárias), mas pouco se conhece sobre a vida dos 

trabalhadores que movimentam, direta ou indiretamente, mais de 10% do PIB 

Brasileiro, os profissionais do ramo offshore. Assim, os níveis de qualidade de 

vida e bem-estar, com a identidade destes, permanecem envoltos em 

mistérios. 

No tocante à condição de falta de material e ferramenta, os profissionais 

asseguram que dão um “jeito”, embora saibam que não se trata do meio 

adequado para realizar a manutenção ou conserto dos materiais, indo de 

encontro à crença de que os acidentes podem ser evitados, premissa 

norteadora na atuação dos trabalhadores. 

Por esta razão, aos profissionais em questão, é preciso seguir 

orientando, para que sigam confiantes na ideia de que seguir as regras de 

segurança é a melhor maneira de realizar o trabalho e que não é preciso 

infringi-las para manter a produção (ADAMS, 2015), o que não tem ocorrido 
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nas plataformas da costa do estado do Ceará, conforme os relatos dos 

trabalhadores. 

“[...] Quando você verifica que a plataforma está ficando velha, não 
tem material, e você fica dando jeitos não adequados para poder operar [...]” 
(Entrevistado 7) 

Praun (2016), em sua obra, mostra que, para os trabalhadores 

desenvolverem suas atividades, eles incorporam à sua rotina de trabalho a 

burla às normas, sendo este feito um mecanismo de defesa, ou uma forma de 

alcançar os objetivos da tarefa e, consequentemente, da empresa. Na 

realidade do setor offshore, pode-se dizer que é pelos dois motivos.  

“[...] Nem sempre a gente tem tudo ao nosso dispor. A gente, como mecânico 
ainda, sempre tem que dar um jeito para botar o equipamento para funcionar. 
Mesmo sem material, a gente tem que dar um jeito [...]” (Entrevistado 12) 

“[...] Só que, na plataforma, você tem que resolver o problema com o que não 
tem, porque a ela não pode parar de produzir, independente de qualquer coisa, 
haja material ou não [...]” (Entrevistado 11) 

“[...] O que menos gosto no meu trabalho é a falta de material e ferramenta [...]” 
(Entrevistado 03) 

“[...] A condição de trabalho, relacionada à mecânica, poderia melhorar. A 
gente precisa de mais condição de trabalho para desempenhar o serviço e 
resolver o problema. Há falta de material [...]” (Entrevistado 11) 

“[...] O que poderia melhorar, com relação à mecânica, são as ferramentas. 
Porque, em relação a ferramentas, há uma deficiência. As ferramentas que 
auxiliam nosso trabalho no dia a dia [...]” (Entrevistado 5) 

“[...] O que poderia melhorar no meu trabalho é a condição de trabalho. A 
Petrobras e a empresa precisam nos dar possibilidade de colocar peças novas, 
não reutilizar peças [...]” (Entrevistado 11) 
  

As condições de trabalho relatadas vão de encontro também ao que é 

preconizado por Freire (2012), ao afirmar que a promoção de condições de 

trabalho deve garantir um elevado grau de qualidade de vida no trabalho, 

proteger a saúde dos trabalhadores, promover o bem-estar físico, mental e 

social, além de prevenir e controlar os acidentes e doenças, através da 

redução das condições de risco. 
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A palavra acidente, comumente, gera grande impacto no imaginário da 

população. No entanto, como assegura Adams (2015), a ausência de acidente 

também não significa que há condições de trabalho adequadas. Muitas vezes, 

os requisitos para que ele ocorra podem estar ali, esperando o encadeamento 

de certos eventos para se manifestar. Com isso, percebe-se que a deficiência 

de ferramentas e a falta de material podem contribuir para a manutenção 

inadequada de equipamentos e, consequentemente, falhas técnicas que 

podem gerar acidentes. 

O referido autor destaca ainda que o campo da prevenção não pode 

esperar a ocorrência de acidentes graves para que venha a se desenvolver. 

Seu esforço deve antecipar-se a eles e, para tanto, é preciso implicar todos os 

atores envolvidos no processo de produção em uma formação e reflexão 

coletiva da organização de trabalho (ADAMS, 2015). 

Segundo Figueiredo (2015), é preocupante ver uma empresa estatal 

descumprindo o acordo judicial em que se comprometia a melhorar as 

condições de suas plataformas, nas quais persistiam situações de risco e 

manutenção inadequada, de acordo com o Ministério Público do Trabalho 

(MPT), aspectos bem apresentados também nas falas dos entrevistados. 

Diante dos apontamentos acima, verifica-se que as condições de 

trabalho não adequadas resultam em consequências negativas para a saúde 

dos trabalhadores, uma vez que provocam nervosismo, cansaço, frustração e 

sofrimento. 

 “[...] Deixa a gente nervoso porque, quando olha, não vê um equipamento, ou 
o material necessário para dar a manutenção adequada. A minha condição de 
trabalho precisa melhorar, precisa de ajustes, e isto interfere diretamente na 
minha saúde [...]” (Entrevistado 7) 

“[...] A falta de material e ferramenta atrapalha muito, pois a pessoa cansa 
muito tentando resolver sem ter condições. Ultimamente, a falta de material e 
ferramenta vêm acontecendo com frequência [...]” (Entrevistado 3) 
 
“[...] então, é melhor não criar expectativas para não se frustrar. Hoje, a minha 
condição de trabalho é muito crítica. A condição de trabalho está muito crítica 
mesmo! A gente não tem condição de trabalho, não tem ferramenta de 
trabalho, não tem material para trabalhar. Não tem muita coisa [...]” 
(Entrevistado 13) 
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“[...] A experiência faz a gente dar o jeitinho, mas tem muita gente novata que 
sofre por não ter esse jeitinho. Muita gente já foi demitida por não saber dar 
esse jeitinho [...]” (Entrevistado 13) 

 

De acordo com Adams (2015), as precárias condições de trabalho são 

extremamente prejudiciais à diminuição dos riscos e à saúde e segurança do 

trabalhador. E, no que se refere ao setor petrolífero offshore, evidencia-se que 

os trabalhadores mais vulneráveis à acidentes são os terceirizados. 

Nesta perspectiva, para Antunes (2015), as corporações não têm 

assumido nenhum compromisso com a melhoria das condições de trabalho, 

por meio de limites de jornada de trabalho, ritmo de produção, ou outros 

instrumentos capazes de preservar a saúde do trabalhador. Para elas, o mais 

importante é o cumprimento de metas, através do aumento da intensidade do 

trabalho e da produtividade, bem visualizados na Classe 3.  

Em consonância, Praun (2016, p.67) afirma que 

 [...] os corpos dos trabalhadores, cada vez mais adoecidos, talvez 
sejam a expressão máxima da violência imposta tanto pela 
aceleração de ritmo de trabalho como pela pressão constante para o 
aumento da produtividade. 

 
Desta forma, a preocupação com a produção parece sempre mais 

evidente do que os cuidados relacionados ao ser humano, elemento 

fundamental de engrenagem que move a exploração de hidrocarbonetos. Por 

isso, com a produção em massa e a ampliação do controle e intensificação do 

trabalho, acidentes e adoecimentos provenientes do trabalhado passaram a 

fazer parte do cotidiano laboral (ANTUNES, 2015). 

 

 

4.3.2.2 Classe 3 – Intercorrências Noturnas 

 

A classe 3, denominada Intercorrências Noturnas, aborda os chamados 

que ocorrem em alguns dos dias no embarque, no período da noite, para 

atendimentos a demandas referentes à produção. 

Esta Classe foi formada por 67 UCE, representando 16,5% das UCE 

classificadas, conforme mostra a figura 1. Aqui, as palavras mais significativas 

foram Chamado, Sonda, Parar e Serviço, Chamado a palavra que apresentou 

um maior X², com 60,91; indicando a forte associação com a classe, conforme 

apresentado no quadro abaixo. 
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Quadro 03 – Distribuição das palavras significativas da Classe 3. Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairí, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Palavra Freq. X² P valor 

Chamado 19 60,91 <0,0001 

Sonda 10 50,87 <0,0001 

Parar 8 30 <0,0001 

Serviço 15 29,99 <0,0001 
      Fonte: própria autora, 2019. 

 

A classe 3 ainda aborda aspectos do processo de trabalho, agora 

destacando as Intercorrências Noturnas para as quais os profissionais são 

chamados. O horário de trabalho dos profissionais é das 6h às 18h, com 

intervalo de uma hora para o almoço. Contudo, se ocorrer algum problema com 

a produção fora deste horário, eles são chamados para resolvê-lo o mais breve 

possível, pois a interrupção da produção de petróleo acarreta prejuízo tanto 

para a Petrobras quanto para a empresa terceirizada, que perderá hora de 

trabalho no fornecimento da sua mão de obra. 

Neste contexto, o chamado é justificado pelo fato de a produção de 

petróleo ser contínua, 24h por dia, 365 dias no ano. Por esta razão, qualquer 

fator que provoque a perda ou a paralisação da produção necessita de 

correção imediata. 

A situação vivida nas plataformas da costa do Ceará também se faz 

presente em outras regiões, como pode ser visto em uma pesquisa realizada 

por Figueiredo, na qual o entrevistado afirma haver dias em que o trabalho 

embarcado é uma calmaria, mas também haver dias em que há uma grande 

quantidade de demandas, expressas por ele como um “Deus nos acuda”. 

Conforme o entrevistado, nos dias de grande demanda, eles vão dormir 

às 2 ou 3 horas da manhã, havendo dias em que nem dormem, porque há a 

necessidade de, não importa como, bater metas e manter a produção 

(FIGUEIREDO, 2015). Esta realidade também foi expressa nas falas dos 

trabalhadores da costa marítima do Ceará. 

 

 “[...] A produção de petróleo não pode parar. A produção de petróleo tem que 

sempre estar no topo. A produção parou, para tudo dentro da plataforma. 

Então, a gente não pode deixar a produção parar [...]” (Entrevistado 12) 
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“[...] Nas horas livres de trabalho, existem intercorrências, até porque, como o 
processo é 24 horas, é uma cadeia contínua de produção. Você não pode 
parar um monstrengo daquele. Então, a produção de óleo é contínua, 24 horas 
[...]” (Entrevistado 6) 

Para algumas funções na plataforma, em especial a dos terceirizados, 

objeto deste estudo, há uma característica peculiar: o sobreaviso. Os 

trabalhadores ocupantes destas funções não são rendidos por outros 

trabalhadores após a jornada de trabalho, que pode se estender em caso de 

haver demandas vinculadas às suas atividades. 

Assim sendo, eles também podem ser convocados a qualquer momento, 

mesmo que estejam no horário de descanso (ALVAREZ, FIGUEIREDO, 

ROTENBERG, 2010). A convocação é feita para atender as necessidades do 

serviço, o qual é diretamente vinculado à produção de petróleo, como visto nas 

falas acima. 

Em plataforma de petróleo offshore, utiliza-se um equipamento chamado 

sonda para perfuração e limpeza dos poços de petróleo. Os trabalhadores 

relataram que, quando este equipamento vai dar início, ou ao término de seu 

funcionamento, eles devem estar presentes para colocar o poço de petróleo em 

produção. 

Então, quando alguma intercorrência que afete o funcionamento da 

sonda é apresentada, eles são chamados imediatamente para resolver o 

problema. Ressalta-se que este chamado independe do horário de expediente 

e das condições climáticas, podendo ser feito de madrugada e na chuva. 

 

“[...] às vezes, somos chamados para intercorrências nas horas livres de 
trabalho. Normalmente, quando tem o trabalho da sonda, que é de perfuração 
de poços, ou limpeza de poços. Esses serviços são entregues de madrugada 
[...]” (Entrevistado 9) 
 
“[...] Então, somos chamados para intervir, montar e remontar a instrumentação 
do poço, ou desmontar a instrumentação do poço, para que eles comecem 
executar o serviço, ou então para que seja entregue para a produção de 
petróleo [...]” (Entrevistado 9) 
 
 “[...] Em certo dia, eu estava dormindo, eram 2 horas da manhã quando o 
guindaste quebrou com a sonda e foram me chamar no camarote. A sonda não 
pode parar. Estava até chovendo no dia[...]” (Entrevistado 10) 
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 “[...] Por volta de duas da manhã, a gente estava dormindo, e o fiscal 
da sonda veio me chamar para intervir lá no processo. Então, 
automaticamente, eu me levantei, chamei o mecânico e segui junto com ele[...]” 
(Entrevistado 6) 
 
 “[...] Um dia, parou um guindaste que estava com a sonda e, como a sonda faz 
parte da produção de petróleo, pois ela trabalha diretamente com o poço, e é o 
guindaste que movimenta as peças da sonda [...]” (Entrevistado 12) 
 

Diante dos relatos expostos, nota-se que as condições de trabalho na 

indústria do petróleo offshore, assim como em diversas outras áreas de 

produção, são vinculadas a ambientes de trabalho com jornadas extensas, de 

alta insegurança e vulnerabilidade, voltadas para o aumento da produtividade 

(PRAUN, 2016). 

Além dos chamados para atender à sonda, também há outros tipos de 

chamado em período noturno, como o atendimento a barcos que chegam com 

materiais necessitados pela plataforma em caráter de urgência, ou quando 

ocorre algum problema em alguma parte da unidade de produção3, mesmo que 

não seja necessariamente na sonda.  

 
“[...] Somos chamados para intercorrências nas horas livres de embarque. Às 
vezes, chega um barco com material de urgência para a plataforma [...]” 
(Entrevistado 1) 
 
 “[...] Somos chamados em uma necessidade. Eu já fui chamado para 
intercorrências nas horas livres de embarque. Na maioria das vezes, são 
serviços corriqueiros que acontecem. Às vezes, dá uma parada na unidade, ou 
por algum motivo [...]” (Entrevistado 13) 
 
 “[...] Às vezes, sou chamado para intercorrências nas minhas horas livres de 
trabalho. Quando tem uma parada de um equipamento e esse equipamento 
tem que voltar a operar o mais breve possível, nós somos chamados sem 
problema nenhum. E nós vamos e executamos a tarefa [...]” (Entrevistado 4) 
 
 “[...] Muitas vezes, somos chamados para intercorrências nas horas livres de 
embarque. Eu sou chamado nas horas livres de embarque quando tem alguma 
pane. Como minha responsabilidade é o almoxarifado, eu tenho que 
acompanhar os instrumentistas, os mecânicos e os eletricistas para despachar 
ferramentas e matérias [...]” (Entrevistado 8) 
 
 “[...] Nas horas livres de trabalho, somos chamados para intercorrências. 

Trabalhamos em um regime de sobreaviso, ou seja, não tem hora. Pode ser 

                                                           
3
 Unidade de produção – sinônimo de plataforma. As plataformas são também chamadas de Unidades 

de Produção. 
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meia noite, 1 hora da manhã, 3 horas... se houver uma parada de um 

equipamento [...]” (Entrevistado 12) 

 

O chamado, nas horas de descanso, provoca diferentes sentimentos nos 

trabalhadores. Alguns não se sentem incomodados com o fato; para outros, é 

inconveniente, embora compreendam que faz parte do trabalho; e, ainda, há 

outros que sentem que deveriam ser reconhecidos pelos funcionários da 

Petrobras, visto que trabalham fora do seu horário de trabalho. 

 “[...] Chamam a gente para operar um guindaste, para colocar o material para 
cima da plataforma. Às vezes, é para descer um material da plataforma para ir 
para outra plataforma. Eu não me incomodo em ser chamado para 
intercorrências nas horas livres de embarque [...]” (Entrevistado 1) 

 “[...] Às vezes, somos chamados para intercorrências nas horas livres de 
embarque, e sempre chamam as mesmas pessoas. Eu acho que deveriam 
chamar outras pessoas, intercalar. Como é uma atividade que não exige que 
todos participem, eles só chamam alguns, e sempre as mesmas pessoas [...]” 
(Entrevistado 10) 

“[...] Então, se a plataforma precisar do meu trabalho, eu tenho que ir. Não é 
legal acordar de repente, mas são os ossos do ofício. Quando eu trabalhava na 
sonda, era muito difícil passar quinze dias sem ser chamado para 
intercorrências [...]” (Entrevistado 5) 
 
 “[...] Um problema em determinado equipamento, a gente tem que ir para não 
parar de produzir, ou a produção estar parada em decorrência do equipamento 
que deu problema. Mesmo quando somos chamados para as intercorrências 
nas horas livres, não somos reconhecidos pelos funcionários da Petrobras [...]” 
(Entrevistado 13) 
 
 “[...] Este chamamento nas horas livres de trabalho é muito comum em nossa 
área de trabalho, pois estamos de sobreaviso das seis horas da noite às seis 
horas da manhã. Este chamado nas horas livres de trabalho é comum, e é 
inconveniente [...]” (Entrevistado 7) 

 “[...] Amanheceu o dia, e eu estava trabalhando para poder consertar o 
guindaste e entregar para a sonda. O serviço foi entregue às 9 horas da 
manhã. Quando trabalhamos de madrugada, não recebemos horas de 
descanso durante o dia. Emendamos um trabalho no outro, até chegar às 18 
horas, que é nosso horário de descanso [...]” (Entrevistado 10) 

Ao ser chamado fora do horário de expediente, o trabalhador recebe por 

horas extras no final do mês. Contudo, um trabalhador relatou que só recebe 
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hora extra por trabalhos desenvolvidos no período noturno. Logo, trabalhos 

desenvolvidos no intervalo de almoço não são pagos. 

 
“[...] Quando sou chamado para intercorrências nas horas livres de embarque, 
eles pagam as horas extras de trabalho. A empresa somente paga horas extras 
se forem à noite. Se formos chamados no intervalo de almoço, a empresa já 
não paga as horas extras [...]” (Entrevistado 1) 
 
“[...] tem o turno durante o dia e à noite para aqueles que são chamados a 
intervir. Nessas horas, recebemos horas extras, e todos esses custos são 
pagos pela empresa [...]” (Entrevistado 6) 

“[...] Eu me lembro de uma vez que, para receber um poço, tive de ser 
acordado às 2 da manhã, e o poço só chegou às 4 horas. Mas eu fiquei das 2 
até às 9 horas da manhã acordado, e recebi uma hora extra. Os eletricistas que 
estavam trabalhando comigo e eu ficamos disponíveis para eles, e eles não 
pagaram por isso. O não pagamento destas horas extras é um fato irritante 
demais. E não tem como a minha empresa, que é terceirizada, controlar porque 
isso é uma coisa pessoal da plataforma. O supervisor da plataforma acha que o 
fato de ele ter me chamado às 2 horas da madrugada e você começar a 
trabalhar e, por motivos operacionais, o seu serviço tem que parar. Mas o 
supervisor não quer que você vá embora. Você fica de prontidão para retornar 
ao serviço na hora que ele quiser. Depois de uns 40 minutos, você começa 
novamente e isto se repete por diversas vezes [...]” (Entrevistado 7) 

Outro entrevistado se queixou do fato de os supervisores da plataforma 

não atribuírem hora extra a todo o horário em que o profissional fica disponível 

para o serviço. O pagamento das horas extras é realizado com base no horário 

trabalhado, mesmo se o trabalho for fracionado. 

 

4.3.3 SOCIAL (2ª partição inferior) 

 

 A 2ª partição inferior trata das questões sociais vivenciadas na 

plataforma, bem como das relações sociais com o superior, com a família ou 

com os colegas de trabalho, estabelecidas nas horas livres de trabalho. 

Assim, como bem destacou Figueiredo (2015), não se deve estar atento 

apenas aos fatores mais visíveis da atividade offshore. Também, é preciso 

considerar os fatores subjetivos desta modalidade de trabalho, os quais se 

demonstram através de inúmeras outras adversidades, como a ausência de 

convívio social e familiar durante os embarques; a extensa e diária jornada de 

trabalho por 14 dias ininterruptos; a demanda cognitiva elevada, em especial, 
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das tarefas mais complexas; a permanência em espaço confinado; as relações 

conflituosas com os superiores, etc. 

 

4.3.3.1 Classe 7 – Relação com o superior/chefe 

 

A classe 7, denominada Relação com o Superior, aborda as relações de 

trabalho e as relações interpessoais construídas entre os trabalhadores 

terceirizados e seus chefes.  

Esta Classe foi formada por 50 UCE, representando 12,32% das UCE 

classificadas, conforme mostra a figura 1. Aqui, as palavras mais significativas 

foram Superior, Profissional, Relação e Bom, sendo Superior a palavra que 

apresentou um maior X², com 39,57; indicando a forte associação com a 

classe, conforme apresentado no quadro a seguir.  

 
Quadro 04 – Distribuição das palavras significativas da Classe 7. Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairí, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Palavra Freq. X² P valor 

Superior 16 39,57 <0,0001 

Profissional 10 38,85 <0,0001 

Relação 15 27,31 <0,0001 

Bom 13 17,65 <0,0001 
      Fonte: própria autora, 2019. 

 

A classe 7 aborda a relação estabelecida entre os trabalhadores 

terceirizados e os seus superiores. Eles afirmam, em sua maioria, que a 

relação com os superiores é boa e respeitosa, embora diferente da relação 

mantida com os colegas de trabalho, sem liberdade e pouco diálogo. 

Nesta perspectiva, é importante destacar que os superiores, em sua 

maioria, são funcionários da empresa estatal Petrobras. Neste estudo, a 

empresa terceirizada a esta, não exerce cargos de chefia sobre os funcionários 

BR4. 

 
“[...] se eu tiver fazendo alguma coisa errada, venha cobrar. Acho que isso foi 
um ponto positivo que eu sempre conversei com os meus superiores: ser 
aberto ao máximo. Logo, em termos de relacionamento, graças a deus, é boa 
[...]” (Entrevistado 4) 

                                                           
4
 Funcionários BR – é a nomenclatura atribuída, comumente pelos terceirizados, aos funcionários da 

estatal Petrobras. 
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“[...] Minha relação com os meus superiores é tranquila, é normal. O que 
os superiores me mandam fazer, eu faço. E eles ficam satisfeitos, porque eu 
faço o que tenho que fazer [...]” (Entrevistado 11) 

“[...] A minha relação com os meus superiores é boa. No meu ponto de vista, eu 
vejo que a minha relação com meus superiores é ótima! [...]” (Entrevistado 10) 

“[...] Minha relação com os meus superiores é maravilhosa. No meu entender, 
eu não consigo ter nenhuma negatividade com relação a eles. Eu sempre trato 
meus superiores bem, com respeito, para também ser tratado com respeito, 
tanto pessoal como profissional [...]” (Entrevistado 2) 
 
 “[...] Graças a Deus, eu tenho uma boa relação de trabalho não só com 
os superiores, mas com toda a equipe da plataforma [...]” (Entrevistado 8) 
 
“[...] Com os meus superiores, minha relação é profissional, não tem muito 
diálogo não. Porque, às vezes, os superiores se acham mais do que a gente. 
Com os superiores, não tenho aquela conversa que tenho entre os colegas [...]” 
(Entrevistado 5) 
 
“[...] A relação com os nossos superiores é uma relação de respeito, mas não 
necessariamente temos liberdade como temos com os colegas de trabalho [...]” 
(Entrevistado 1) 
 
“[...] A relação com os superiores, dentro do trabalho, é estritamente 
profissional. No meu caso, especificamente, a gente não pode abrir muito a 
guarda. Não pode confundir amizade com libertinagem [...]” (Entrevistado 6) 

“[...] A minha relação com os meus superiores é boa e respeitosa. Brigo na 
hora que tenho que brigar e escuto na hora que tenho que escutar. É simples 
assim [...]” (Entrevistado 7) 

 No tocante à relação com os superiores, nos relatos, surgiu a questão da 

diferenciação existente, dentro da plataforma, entre os profissionais da 

Petrobras e da empresa terceirizada. Neste sentido, alguns dos entrevistados 

afirmaram que se sentem afetados com esta situação e, por não serem 

reconhecidos, sentem-se constrangidos e inferiores. Contudo, este sentimento 

não está presente na fala de todos os entrevistados, pois afirmaram que não há 

diferenciação entre eles e que conseguem estabelecer laços de amizade com 

os superiores. 

Esta diferenciação já é demonstrada na literatura. Estudos mostram que 

as atitudes de diferença são sentidas nas relações de trabalho diferenciadas 

para funcionários efetivos e terceirizados, através da remuneração, jornada de 
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trabalho, treinamentos e exposição aos riscos, como mencionado na classe 5. 

A diferenciação tem, na prática, efeitos prejudiciais à segurança do trabalhador 

e, consequentemente, à sua saúde (ADAMS, 2015). 

Formas diferentes de tolerabilidade de sua convivência/existência 
para com funcionários efetivos e terceirizados não são adequadas. A 
efetiva preocupação com a segurança e saúde do trabalhador faz-se 
necessária, não importando seu regime contratual. Deste modo, a 
terceirização não pode servir de instrumento à exclusão social. Se 
usada de maneira indevida, criam-se injustiças e discriminações, 
resultando, em última instância, num obstáculo a resultados 
econômicos positivos (ADAMS, 2015, p.42). 
 

De acordo com Antunes (2015), a terceirização aumenta ainda mais a 

fragmentação, heterogeneização e a divisão intraclasses trabalhadora, 

ampliando a concorrência entre os que trabalham no mesmo espaço produtivo, 

por haver diferenças acentuadas nas jornadas mais prolongadas, nos ritmos e 

intensidade do trabalho, nos níveis mais altos de rotatividade, nos salários 

reduzidos, nas condições de insegurança, insalubridade e tantas outras. 

Martins (2006), em seu estudo, relata que há uma forte divisão entre os 

funcionários da Petrobras e os terceirizados das empresas prestadoras de 

serviços. Esta divisão indica uma assimetria, na qual os primeiros se 

consideram em situação vantajosa em relação aos segundos que, por sua vez, 

encaram esta situação de forma crítica. 

O presente estudo demonstra, por meio da fala de seus entrevistados, 

que a diferenciação vai além do mencionado por Adams (2015) e Antunes 

(2015), visto que os profissionais indicam que ela é imposta por funcionários da 

Petrobras em pequenas e infelizes atitudes do dia a dia embarcado como, por 

exemplo, o distanciamento entre os terceirizados e efetivos na hora das 

refeições. 

“[...] Os superiores fazem questão de deixar isso bem claro para os 
terceirizados, mas esta diferenciação não me afeta. Mas alguns colegas de 
trabalho se sentem afetados por esta diferenciação. Alguns colegas de trabalho 
se sentem inferiores, constrangidos, não reconhecidos [...]” (Entrevistado 13) 

“[...] por isso, não me misturo com eles. Existe uma diferenciação entre os 
profissionais das empresas terceirizadas e da Petrobras, e a presenciamos na 
nossa rotina. Na hora de comermos, ficam juntos os profissionais da Petrobras 
e, em outras mesas, os profissionais da terceirizada [...]” (Entrevistado 5) 
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“[...] Não são todos os profissionais da Petrobras que fazem esta distinção, mas 

a gente vê essa diferença sim. Eu me sinto afetado com 

esta diferenciação, mas eu não reclamo por isso. Eu deixo outros colegas 

reclamarem [...]” (Entrevistado 5) 

Há uma clara divergência de opiniões entre os entrevistados. Alguns 

deles afirmam que não há diferenciação entre os profissionais efetivos e os 

terceirizados, conforme observado. 

 “[...] Eu acho que não existe diferenciação entre os superiores e os 
trabalhadores [...]” (Entrevistado 11) 
 
“[...] A gente cria um laço de amizade até com nossos superiores. Para mim, 
não há diferenciação entre os colegas de trabalho e os superiores [...]” 
(Entrevistado 12) 
 
“[...] Agora, como reduziu bastante o quadro da Petrobras e, normalmente, o 
pessoal que ficou é um pessoal mais selecionado, até pela dificuldade deles, 
eles mudaram um pouco a atitude deles com a gente. Existe uma 
diferenciação entre os profissionais da terceirizada e os profissionais da 
Petrobras [...]” (Entrevistado 9) 
 
 Contudo, estes depoimentos podem ser uma autoafirmação dos 

respondentes para não sentirem-se ainda mais inferiorizados, pois a 

diferenciação há desde os salários, as vantagens, até os benefícios do conforto 

nas instalações da plataforma para os profissionais efetivos. 

 

 

4.3.4 LAZER/DISTRAÇÃO (3ª partição inferior) 

 

 A 3ª partição inferior aborda as temáticas de lazer e distração 

vivenciadas nas horas livres, além da forma como se dá a relação com a 

família nos 14 dias de confinamento na plataforma. 

Cunha Laux et al. (2018) reforçam que a pressão do mercado de 

trabalho, somada às poucas horas de lazer, têm acarretado em diversos 

distúrbios psicológicos, dentre eles a ansiedade, que influencia no bem-estar 

do trabalhador, afetando até mesmo o seu rendimento profissional. 

 

 4.3.4.1 Classe 6 – Horas Livres 
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A classe 6, denominada Horas Livres, aborda as atividades e ações dos 

trabalhadores embarcado, nos horários que não são de trabalho, ou seja, das 

18h às 6h.  

Esta Classe foi formada por 59 UCE, representando 14,53% das UCE 

classificadas, conforme mostra a figura 1. Aqui, as palavras mais significativas 

foram Academia, Plataforma e Gosto, sendo Academia a palavra que 

apresentou um maior X², com 77,87; mostrando a forte associação com a 

classe, conforme apresentado no quadro abaixo. 

 
Quadro 05 – Distribuição das palavras significativas da Classe 6. Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairí, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Palavra Freq. X² P valor 

Academia 14 77,87 <0,0001 

Plataforma 27 14,71 0,00012 

Gosto 8 6,54 0,01051 
      Fonte: própria autora, 2019. 

 

A classe 6 aborda a vida dos trabalhadores nas horas livres embarcado. 

Dentre as atividades relatadas, está a prática de atividade física, em academias 

ou não; a interação entre os colegas de trabalho; assistir a filmes ou à 

televisão; leituras para distração ou estudo; cultos religiosos, além das 

intercorrências de trabalho já relatadas na Classe 3, conforme as falas. 

 
 “[...] Nas horas livres de trabalho, eu interajo com os colegas. Às vezes, 
geralmente, alguns vão para a academia, outros vão assistir à televisão, e eu 
fico mais no camarote lendo, ou assistindo a algum filme. Eu gosto mais de ler, 
mas também assisto a filme em um equipamento que levo [...]” (Entrevistado 9) 
 
“[...] A atividade de lazer que tem na plataforma é a academia. Alguns 
trabalhadores fazem academia porque gostam. Eu não faço academia porque 
não gosto. Outra atividade de lazer é o culto dos evangélicos [...]” (Entrevistado 
1) 
 
“[...] Na plataforma, existem meios para a prática da atividade física, como 
a academia, mas fica a critério de cada funcionário [...]” (Entrevistado 6) 
 
“[...] Nas horas livres embarcados, nós temos a academia, tem leituras e, às 
vezes, tem sala de vídeo, onde a gente assiste a um filme [...]” (Entrevistado 4) 
 
 “[...] Na plataforma, tem uma academia, mas é muito concorrida. Hoje, 
a academia está muito sucateada, por isso eu prefiro não ir para 
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a academia. Às vezes, somos chamados para intercorrências nas horas livres 
de trabalho [...]” (Entrevistado 13) 
 
“[...] Nas minhas horas livres embarcado, eu estudo e pratico o curso de inglês. 
Quando estou trabalhando embarcado, não pratico nenhuma atividade física, 
não vou para a academia. Eu faço atividade física quando estou em casa, 
porque eu sou ciclista [...]” (Entrevistado 10) 
 
“[...] Nas horas livres de trabalho, eu basicamente assisto a um filme, fico no 
computador, assisto à televisão e vou dormir. Não tem muito o que fazer 
na plataforma nas horas livres. Antigamente, tínhamos incentivo para a prática 
de atividade física. Hoje, não temos mais [...]” (Entrevistado 13) 
 

O ato de assistir à televisão, seja para assistir ao que é passado na TV 

aberta seja para ver um filme, é uma prática muito comum nas plataformas de 

petróleo. No estudo de Figueiredo (2015), um dos interlocutores informou que 

uma expressiva parcela dos trabalhadores embarcados assiste ao Jornal 

Nacional e à novela das oito (atualmente, passa às 21h), ambos da Rede 

Globo, todas as noites, algo natural no caso daqueles que estão atuando no 

período diurno. 

O referido autor ainda chamou a atenção para o fato de outra parcela, 

não desprezível, priorizar com frequência a exibição de filmes eróticos. Talvez, 

neste estudo, este último não tenha sido destacado devido ao fato de a 

entrevistadora ser mulher e esposa de um dos colegas de trabalho. 

No estudo supracitado, também foi destaca outra característica relatada 

pelos entrevistados da pesquisa: as „brincadeiras‟ que contribuem para 

fortalecer o clima de camaradagem e, através de trocas afetivas, são um bom 

antídoto contra o estresse (FIGUEIREDO, 2015). 

Os entrevistados que afirmaram praticar atividade física na academia 

asseguraram também que o fazem porque gostam. Porém, a maioria dos 

entrevistados garantiu não fazer exercícios físicos, nem receber incentivo para 

a prática de atividade física. Para eles, as academias da plataforma estão 

sucateadas, além de não haver um profissional de educação física para 

orientação e incentivo. Então, afirmaram que, tanto para a empresa terceirizada 

ou quanto para a Petrobras, não faz diferença se praticam ou não atividade 

física. 

 



62 

 

“[...] as horas livres são depois das 18h, quando termina o expediente. Nas 
horas livres, eu gosto de praticar esportes. Eu gosto de academia [...]” 
(Entrevistado 2) 
 
“[...] Nas horas livres de trabalho, gosto de ir para a academia. No horário da 
folga, eu procuro espairecer. Por isso, eu entro na academia. Não 
tem academia em todas as plataformas. Mas, quando estou em alguma 
plataforma que não tem academia, procuro fazer algum exercício aeróbico, 
como subir escada e descer [...]” (Entrevistado 5) 
 

Cunha Laux et al. (2018) destacam a importância e os benefícios da 

realização de exercícios físicos no ambiente de trabalho, pois o trabalho é uma 

atividade diária que ocupa grande parte do tempo do indivíduo, diminuindo seu 

tempo de ócio ou de lazer e, assim, influenciando sua qualidade de vida, 

causando aumento do cansaço mental, perda de memória imediata, dificuldade 

de atenção e concentração, sentimento de insatisfação, crises de ansiedade e 

humor depressivo, afetando inclusive seu rendimento profissional. 

Unghere e Isayama (2017), corroborando com a temática, mostram a 

necessidade de democratizar o acesso à prática de esporte e lazer, pois eles 

são considerados tempo de prevenção e cura do cansaço decorrente das 

ocupações profissionais. Logo, devem estar instituídos mediante políticas 

públicas. 

Em se tratando do trabalho offshore, caracterizado por confinamento 

num período de 14 dias para os terceirizados, o exercício físico se torna um 

importante feito, considerando que afeta diretamente as características do 

trabalhador que são indispensáveis para a mitigação de parte dos riscos e, 

consequentemente, para segurança e saúde do profissional.  Nas falas, 

todavia, percebe-se que não há incentivos para a prática de atividade física nas 

plataformas. 

 
“[...]Tem o culto evangélico, onde a gente se reúne com alguns evangélicos e 
faz um culto de oração. O espaço da academia é liberado, mas nós não 
recebemos nenhum incentivo por parte da nossa empresa, ou pela Petrobras, 
para praticar exercícios físicos [...]” (Entrevistado 4) 
 
“[...] Então, nas horas livres de descanso, dependendo da plataforma, eu brinco 
de sinuca, ou faço academia. A academia, eu só faço às vezes. Não existe 
incentivo para a prática de atividade física [...]” (Entrevistado 11) 
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“[...] Na plataforma, tem academia. Algumas pessoas gostam de 
fazer academia. Não há incentivo para praticarmos os exercícios físicos. Hoje, 
não tem mais o personal para passar as orientações dos exercícios físicos. 
Antigamente, tinha o personal. Hoje, não tem mais [...]” (Entrevistado 8) 
 
“[...] para a Petrobras ou para a empresa, não faz diferença se a gente 
faz academia na plataforma. É cada qual que se interesse por si mesmo. Cada 
um que se interesse pela sua saúde [...]” (Entrevistado 11) 
 
“[...] a academia é um ponto muito importante que eu vejo. A academia precisa 

funcionar perfeitamente, ter condições físicas, equipamentos melhores. A 

melhoria dessas condições seria gratificante, porque você se sentiria bem 

melhor em relação à prática de esporte [...]” (Entrevistado 2) 

 
“[...] Hoje, não recebemos incentivo para a prática de atividade física. 
Antigamente, você tinha um professor de educação física que acompanhava o 
grupo de funcionários na plataforma. Hoje, não tem mais o professor de 
educação física. Ele ficava atrás da gente, na plataforma, chamando para 
fazermos os exercícios [...]” (Entrevistado 7) 
 
“[...] algumas vezes, tem gente que diz que eu estou ficando é doido, mas é 
porque eu gosto de atividade física. A empresa e a Petrobras não incentivam a 
prática de exercícios, levando em consideração que isto é bom para a saúde 
[...]” (Entrevistado 5) 
 
“[...] a Petrobras e a empresa não vão estar incentivando, dizendo que faça 
uma atividade física, que vai ser bom para você. Na plataforma é: se vire! [...]” 
(Entrevistado 11) 
 

Este contexto vai de encontro ao defendido por Cunha Laux et al (2018) 

quando  dizem que diversas empresas têm adotado programas de qualidade 

de vida, por meio da prática de exercícios físicos no local de trabalho, com o 

intuito de promover a saúde do trabalhador, em virtude do aumento de 

atestados médicos provocados pelo excesso de atividades laborais. 

 

 

4.3.5 FAMÍLIA (4ª partição) 

 

A última partição feita pelo dendrograma trata da relação estabelecida 

com os colegas de trabalho, os quais são considerados como familiares, e da 

relação à distância estabelecida com a família. 

 

 4.3.5.1 Classe 1 – Relação com os Colegas de Trabalho 
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A classe 1, denominada Relação com os Colegas de Trabalho, aborda a 

forte relação construída entre os profissionais que trabalham embarcados.  

Esta Classe foi formada por 54 UCE, representando 13,3% das UCE 

classificadas, conforme mostra a figura 1. Aqui, as palavras mais significativas 

foram Família, Relação, Bom e Colega, sendo Família a palavra que 

apresentou um maior X², com 38,67; mostrando a forte associação com a 

classe, conforme apresentado no quadro a seguir.  

 
Quadro 06 – Distribuição das palavras significativas da Classe 1. Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairí, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Palavra Freq. X² P valor 

Família 18 38,67 <0,0001 

Relação 16 28,76 <0,0001 

Bom 14 19,1 <0,0001 

Colega 9 6,62 0,01008 
      Fonte: própria autora, 2019. 

  

A classe 1 relata a forte e ótima relação que os trabalhadores 

estabelecem entre si. Para eles, a amizade entre si é um dos fatores mais 

importantes no sistema offshore, a ponto de só conseguirem permanecer 

ilhados porque há esta relação de amizade entre eles.  

A relação existente entre os profissionais offshore também foi destacada 

no estudo de Figueiredo. Assim, quando foi questionado a um dos 

entrevistados sobre o que mais se valorizava em uma plataforma, no campo 

das relações sociais, ele destacou a „solidariedade‟ existente entre eles, sendo 

ela a responsável por atenuar o sofrimento que os acomete no período de 

confinamento (FIGUEIREDO, 2015). 

 

“[...] A minha relação com os meus colegas de trabalho é a melhor possível. Eu 

procuro ser amigo de todos, mas percebo que alguns colegas não querem 

amizade dentro da plataforma. Mas eu quero amizade de todo mundo [...]” 

(Entrevistado 11) 

 

“[...] creio que ninguém tem problema comigo. Eu, pelo menos, nunca ouvi 

falar. A minha relação com os colegas de trabalho é a melhor possível. 

Sinceramente, para você trabalhar todos os dias confinado com as pessoas, 

você tem que, pelo menos, saber conviver com elas [...]” (Entrevistado 13) 

 

“[...] Eu me dou muito bem com todos. Eu tento e me esforço para ter uma 
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boa relação com os meus colegas de trabalho. Porque, como você está 

confinado, eu não posso ficar mal com os colegas de trabalho [...]” 

(Entrevistado 7) 

 

“[...] Minha relação com os meus colegas de trabalho é muito boa. Eu não 

tenho nada contra ninguém na plataforma. Eu sempre trabalhei na plataforma, 

e o ambiente na plataforma é muito bom, muito maravilhoso; as pessoas [...]” 

(Entrevistado 2) 

 

 A dimensão coletiva existente nas plataformas offshore é um dos pilares 

indicadores de eficácia e confiabilidade, tendo em vista o nível de cooperação 

que ocorre no interior de um ambiente coletivo de trabalho (FIGUEIREDO, 

2012). Isto é bem notório nos relatos quando os trabalhadores destacam a 

ótima relação existente entes eles. 

A relação com os colegas de trabalho extrapola o horário laboral. Ao 

contrário, ela se dá mais nas horas livres, através da interação estabelecida 

nos camarotes, refeitórios, sala de televisão e outros ambientes compartilhados 

por todos da plataforma. É importante ressaltar que esta interação não é só 

entre os trabalhadores da empresa entrevistada, mas sim entre todos os 

confinados, de acordo com a classe 6.  

O tom desta relação é de descontração e brincadeiras. Eles afirmam que 

são estas medidas que fazem com que consigam sobreviver aos 14 dias 

confinados, longe da família que deixaram em terra. Deste modo, criam 

vínculos com os colegas e formam uma família ao estarem embarcados. 

Vale ressaltar que no período do Toyotismo, marcado pela flexibilização, 

terceirização, subcontratação, círculo de controle de qualidade total, kanban, 

just in time, kaizen, team work, eliminação do desperdício, “gerência 

participativa”, sindicalismo de empresa, além de tantos outros pontos 

(ANTUNES, DRUCK, 2013), foi estabelecido o lema da família Toyota, que 

enfatizava o trabalho em equipe, trazendo a ideia de que todos estavam na 

mesma situação e que o bom desempenho da produção traria vantagens iguais 

a todos. Contudo, não é o sentido abordado nas falas dos entrevistados. 

Os respondentes desta pesquisa afirmaram que, entre os profissionais 

offshore, há uma relação de família e, conforme as falas, „Família‟ foi a palavra 

mais forte desta classe.  
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“[...] Com os meus colegas que trabalham embarcados, há uma boa 
comunicação e interação, pois estamos todos na mesma situação, isolados 
da família. Esta interação tem que existir. Ela é uma condição sine qua non, 
para que todos nós possamos sobreviver na plataforma [...]” (Entrevistado 6) 
 
“[...] a ideia é que não fique ninguém para trás. É para uns ajudar os outros:  
não importa se trabalha na CSE, se trabalha na hotelaria, se trabalha na 
montagem. Na plataforma, somos uma família [...]” (Entrevistado 8) 
 
 “[...] A gente fala com o colega de trabalho porque não tem outras pessoas 
para falar, e a gente vive com os colegas de trabalho o dia todo. Então, tem 
que desabafar com eles, e é assim que a gente interage: como se fosse 
realmente uma família [...]” (Entrevistado 12) 
 
“[...] Meus colegas de trabalho e eu somos como se fôssemos uma família 
embarcados. A gente convive mais com colegas de trabalho do que, 
propriamente, com a nossa família. Porque, na plataforma, a gente conversa, a 
gente se reúne; tudo o que a gente vai fazer, combina um com o outro o 
serviço da gente [...]” (Entrevistado 1) 
 
“[...] com os colegas de trabalho que tenho mais afinidade, falo sobre 
minha família; eles falam da família deles para mim. Nas horas livres, a gente 
ainda fala de trabalho para combinar o que vai ser feito no outro dia de trabalho 
[...]” (Entrevistado 11) 
 
“[...] Na plataforma, eu converso muito com os meus colegas. Dou-me bem 
com todo mundo. Eu tenho, com meus colegas, uma relação de família. Se não 
fosse isto, eu já teria saído da plataforma [...]” (Entrevistado 5) 

“[...] Nas horas livres embarcados, a relação é de descontração [...]” 
(Entrevistado 6) 

“[...] Eu tenho uma boa relação com os meus colegas de trabalho. Eu, 
particularmente, tento brincar o dia todo, porque se a pessoa ficar isolada na 
plataforma, não fica bem não, fica em depressão, porque é muito ruim [...]” 
(Entrevistado 3) 
 
“[...] Nós brincamos uns com os outros. Eu nunca vi ninguém com mágoa, 
principalmente de mim, em alguma situação de negatividade. Eu acho que 
a relação com os colegas é muito boa, muito sensata mesmo [...]” (Entrevistado 
2) 
 
“[...] eu, pelo menos, convivo bem com todos da plataforma. Na 
minha relação com os meus colegas de trabalho, a gente brinca, conversa, 
porque basicamente o nosso lazer é dentro de um camarote, ou então em uma 
sala de televisão [...]” (Entrevistado 13) 
 
“[...] Eu gosto também de ficar conversando, jogando conversa fora com os 
colegas, tocando um violão. As atividades que faço nas horas livres, eu acho 
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que são um ponto positivo de estar embarcado. Outro ponto positivo é o 
companheirismo das pessoas, dos colegas [...]” (Entrevistado 2) 
 
“[...] Esta interação é necessária. Costumamos falar o seguinte: que quem não 
tem uma boa vizinhança, não pode trabalhar embarcado. Para se manter em 
um espaço confinado com outro colega, então a gente tem que ser bom 
vizinho, bom amigo, bom companheiro, bom irmão [...]” 
 
“[...] Nas horas livres embarcado, eu brinco, faço piada, vejo Netflix, encho a 
paciência dos colegas, e os colegas enchem a minha paciência. A gente ri 
muito. O meu camarote já foi trocado 2 vezes de lugar [...]” (Entrevistado 7) 
  
 Segundo Salles e Costa (2013, p.234), “a familiarização é sempre um 

processo constitutivo de ancoragem e objetivação, em que o não familiar passa 

a ocupar um lugar dentro do mundo familiar”. Este é o sentimento que os 

trabalhadores embarcados sentem por seus colegas de trabalho.  

Além disso, nas falas, também emergiu o fato de o tempo ser preenchido 

com a relação entre os colegas de trabalho, para não sentirem falta da família 

deixada em terra. Eles afirmaram que, se permanecessem sem interação entre 

si, na ociosidade, acabariam ficando agoniados, desvirtuados, ou até em 

depressão, por estarem distantes de suas famílias e em situação de clausura. 

 
 “[...] Na plataforma, a gente tem que ocupar o nosso tempo todo. Não pode 
ficar ocioso. Se você ficar ocioso, existe uma probabilidade de você cair 
naquela situação de depressão, de ficar agoniado, de querer falar mais com 
a família [...]” (Entrevistado 6) 
 
“[...] quando você tem todo o seu tempo distribuído, você não vai ter tempo de 
ficar pensando coisas que vão te desvirtuar. A relação com os colegas ajuda a 
suprir as lacunas na plataforma. Se forma uma família [...]” (Entrevistado 6) 
 
“[...] A gente se senta para bater papo. Tem plataformas que tem sinuca, 
baralho, dominó. Então, a gente joga, procura sempre manter o tempo 
ocupado. Como a gente não tem comunicação com a família, fica conversando 
com os colegas de trabalho [...]” (Entrevistado 12) 
  

Nota-se, mais uma vez, que a coletividade construída entre os 

trabalhadores, na plataforma, é imprescindível para não desencadear 

sentimentos que possam vir a afetar a saúde metal, bem como para suprir a 

falta da relação familiar, em meio a uma organização de trabalho peculiar. 

 Dejour (1992), destaca que o sofrimento mental é proveniente da 

organização do trabalho, a qual pode ser vista na divisão do trabalho, no 



68 

 

conteúdo da tarefa desempenhada (na medida em que o trabalhador dela 

deriva), no sistema hierárquico, nas modalidades de comando, nas relações de 

poder, além das questões de responsabilidade. Ademais, a desestruturação da 

vida psíquica não só repercute sobre a saúde mental, como também a saúde 

física. 

 

 4.3.5.2 Classe 4 – Relação com a família em terra 

 

A classe 4, denominada Relação com a Família em Terra, aborda a 

relação, estabelecida entre o trabalhador offshore e os seus familiares.  

Esta Classe foi formada por 59 UCE, representando 14,53% das UCE 

classificadas, conforme mostra a figura 1. Aqui, as palavras mais significativas 

foram Esposa, Terra, Falar e Família, sendo Esposa a palavra que apresentou 

um maior X², com 42,09; mostrando a forte associação com a classe, de 

acordo com o quadro abaixo. 

 
Quadro 07 – Distribuição das palavras significativas da Classe 4. Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairí, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Palavra Freq. X² P valor 

Esposa 10 42,09 <0,0001 

Terra 8 35,38 <0,0001 

Falar 13 21,63 <0,0001 

Família 15 18,85 <0,0001 
      Fonte: própria autora, 2019. 

 

 A classe 4 representa a relação do trabalhador offshore com a família, 

que fica em terra5. Os reflexos do trabalho embarcado são sentidos não só pelo 

trabalhador, mas também por sua família. Algo bastante característico são os 

hábitos adquiridos pelos trabalhadores, adotados inclusive nos dias de folga. 

As autoras Salles e Costa (2013), em estudo, dizem que o confinamento 

vivenciado por trabalhadores offshore ocasiona mudanças na vida social do 

indivíduo. Estes trabalhadores enfrentam dificuldades de transição entre o 

mundo embarcado e o mundo em terra, o que gera uma carga psicológica, a 

qual é revelada quando os trabalhadores relatam que, dias antes de embarcar, 

já começam a pensar no trabalho. 

                                                           
5
  Em terra é o termo utilizado pelos trabalhadores para se dirigirem as pessoas que estão no 

continente, ou seja, em terra firme, diferentemente deles que passar 14 dias no mar.  
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“[...] Dias antes de embarcar, minha esposa diz que eu fico diferente. Eu me 
preparo psicologicamente da sexta-feira que antecede meu embarque, até 
chegar à terça-feira, que é o dia do meu embarque. No período da sexta à 
terça-feira, eu estou me preparando e, por isso, a minha esposa diz que eu 
saio de mim, do meu normal. Minha esposa afirma que o meu psicológico saiu 
de casa e já está na plataforma [...]” (Entrevistado 8) 

 

Corroborando com estes resultados,  Alvarez, Figueiredo e Rotenberg 

(2010) falam sobre a TPE (tensão pré-embarque) como sendo a vivência dos 

dias em terra, antes do embarque, marcada por tensão para os trabalhadores, 

que também são atingidos pela ausência em momentos da vida dos familiares 

quando estão embarcados e, algumas vezes, a  ausência dos familiares 

quando estão de folga. 

Neste contexto, ressalta-se que, nos 14 dias de folga dos trabalhadores, 

os seus familiares permanecem com suas atividades de trabalho, estudo ou 

afazeres, e isto faz com que eles não aproveitem todo o seu horário da folga 

junto aos seus familiares. Pois, o trabalhador está de folga, mas os familiares, 

não. 

“[...] os outros 14 dias é de folga, mas os nossos familiares, como a esposa e 

filho, nos 14 dias em que estamos de folga, eles não têm essa folga e 

costumam não acompanhar a gente o dia todo [...]” (Entrevistado 12) 

 

 Para Salles e Costa (2013), há diferentes dinâmicas de tempo vividas 

pelo trabalhador e por sua família. 

 [...] estabelecem modelos de relacionamento familiar e de exercício 
da responsabilidade pelo lar, cujos papéis são, na maioria das vezes, 
ambíguos. Nos períodos de folga do trabalhador, o tempo de sua 
família é regido por horários que não são compartilhados com ele. 
Além disso, quem fica no lar precisa também se ocupar do papel de 
quem está fora. Quando há o retorno, a troca de papéis não é 
facilmente estabelecida, gerando conflitos que, em muitas situações, 
determinam a dissolução da união.  

 
No período de embarcado nas plataformas, o trabalhador enfrenta a 

dificuldade de comunicação com a família. Em algumas plataformas, não há 

sinal de rede móvel e, nas que possuem, o uso só é permitido no horário de 

descanso. Mas, em todas as plataformas, há telefone fixo, embora o uso só 

seja permitido por um período de 05 minutos, no horário livre dos finais de 

semana embarcados. 
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“[...] às vezes, a gente passa oito dias ou dez dias sem comunicação com a 
família, e deveria melhorar. Já aconteceu situação de eu estar embarcado e 
minha esposa enfartar. A minha esposa teve quatro enfartos, e a informação 
chegou para mim bem depois. Ela já estava hospitalizada [...]” (Entrevistado 
12) 
 
“[...] Nunca me aconteceu nenhuma situação em que precisei falar com a 
minha família e não falei, mas já aconteceu com colegas [...]” (Entrevistado 6) 
 
 “[...] A gente não pode se comunicar com a família todo dia, nem no horário de 
folga. Você não pode se comunicar. Uma vez ou outra é que a gente consegue 
uma comunicação com a família [...]” (Entrevistado 12) 
 
“[...] mas a gente se fala. A gente não deixa de falar um com o outro. Um não 
vai dormir sem falar com o outro, e essa dificuldade de comunicação, a gente 
encontra nas plataformas aqui do Ceará [...]” (Entrevistado 7) 
 

Para conseguirem suprir a ausência de comunicação, os profissionais 

utilizam a internet e, mediante o uso das redes sociais, comunicam-se com os 

familiares. Entretanto, mais uma vez, apresenta-se uma barreira de 

comunicação, pois nem todos os profissionais terceirizados possuem chave de 

acesso para utilização da internet. 

 
“[...] passamos a semana toda sem falar com nossa família. Se não tivermos 
um Whatsapp, ou um facebook, passamos a semana isolados. Já aconteceu 
de eu precisar me comunicar com a minha família, e não conseguir [...]” 
(Entrevistado 10) 
 
“[...] a utilização do celular é muito útil, pois nós passamos 14 dias ilhados na 

plataforma. Mas, em terra, nós temos os nossos familiares. A internet é um 

modo de comunicação que temos com a terra [...]” (Entrevistado 8) 

 

Mesmo estando na era da comunicação, ainda se vivencia realidades 

como as que foram relatadas por Martins (2006, p.70), ao mencionar que  

 
A despeito dos meios de comunicação disponíveis - telefone, rádio, 
rede interna de computadores e, mais recentemente, a internet - há 
um isolamento físico entre a plataforma e o ambiente externo, o que 
pode propiciar a formação e manutenção de padrões culturais 
específicos. Estes padrões constituem um tipo de subcultura 
operacional que, ao distanciar-se das outras subculturas da empresa, 
podem aumentar o isolamento dos trabalhadores embarcados. 

 

Além disso, os trabalhadores offshore são atingidos ainda pela ausência 

de momentos sociais, como as datas comemorativas e os aniversários, ou o 
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próprio dia a dia familiar, cuja rotina é totalmente diferente da plataforma, 

conforme as falas dos entrevistados. 

 
 “[...] Eu não me preocupo com natal e essas coisas. Eu me preocupo com o 
aniversário, que é uma data que envolve diretamente a minha família, meu 
filho, minha filha, minha esposa [...]” (Entrevistado 11)  
 
“[...] eu acho ruim está distante do dia a dia da minha família, porque eu não 
acompanho tudo em casa, pois a gente, geralmente, não sabe o que está 
acontecendo com nossa família [...]” (Entrevistado 3) 

“[...] a minha família tem os horários deles, e a vida em terra, como a gente 
costuma dizer, é totalmente diferente do que ocorre dentro de uma plataforma 
offshore [...]” (Entrevistado 12) 

“[...] e com sua família, em casa, você já não tem os mesmos 14 dias, porque 
você tem que sair para resolver alguma coisa [...]” (Entrevistado 12) 
 

Ao estar embarcado, o trabalhador offshore não tem a possibilidade de 

faltar ao trabalho em virtude de algum problema pessoal ou familiar, além de 

não poder fazer coisas simples, como tomar uma cerveja no bar da esquina, ir 

ao cinema ou restaurante, encontrar amigos ou colegas que não sejam do 

trabalho, frequentar cursos presenciais e outros comportamentos restritos ao 

período de embarque (ADAMS, 2015). 

De acordo com Leite (2013), o ciclo de embarque/desembarque é 

intermitente e, além de desorganizar a vida social, cultural, educacional, 

esportiva e o lazer, também intervém diretamente no relacionamento conjugal. 

Em paralelo a dois mundos, o de casa e o da plataforma, em estudo, 

Alvarez, Figueiredo e Rotenberg (2010) demonstram que as esposas dos 

trabalhadores offshore se preocupam com a ausência dos esposos e com o 

impacto provocado na relação entre eles e seus filhos. Os repetidos embarques 

se traduzem como fonte de sofrimento, em especial, se a ausência coincide 

com eventos importantes, como aniversários, conforme destacado acima pelo 

entrevistado 11. 

A ausência gera um desconforto nos trabalhadores embarcados. Eles 

sabem que, se ocorrer algum problema com seus familiares, não vão estar 

presentes para ajudar. E, se precisarem estar próximo de seus familiares, o 

desembarque é demorado, em virtude de não ter transporte a todo instante. 
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Este conjunto de fatores provoca angústia e ansiedade. Em estudo 

realizado, Adams (2015), afirma que não só os dias de confinamento e a rígida 

disciplina podem provocar incômodo e instabilidade emocional. Para ele, os 

momentos de embarque e desembarque também são acompanhados de 

sentimentos angustiantes e ansiosos, além de alguns padrões 

comportamentais atípicos, comumente exagerados devido ao período de 

abstinência destes nas plataformas marítimas. 

Estar impossibilitado de participar de eventos de significativa carga 

simbólica constitui um enorme sentimento de frustração para os trabalhadores 

e para aqueles deixados em terra, podendo provocar a sensação de ausência 

irrecuperável do tempo e espaço no período de confinamento (LEITE, 2009). 

Estudo desenvolvido por Vidal, Abreu e Portela (2017) apontou uma 

significativa associação entre o estresse psicossocial e o consumo de álcool 

em trabalhadores offshore.  Neste sentido, Leite (2009) garante que os 

trabalhadores offshore consideram irrecuperável o período de trabalho e 

estabelecem, no consumo de álcool, uma forma de enfrentamento em função 

do processo de trabalho e da recuperação do tempo quando embarcados. 

Assim, diante deste quadro, eles buscam „recuperar‟ a ausência da vida 

social em função do seu regime de trabalho:  

 
“[...] a gente sabe que estar embarcado é estar distante de qualquer coisa. A 
dificuldade de desembarcar, no caso, é o problema. Se tiver algum acidente 
com a família, ou alguma coisa que precisa desembarcar, a dificuldade é muito 
grande [...]” (Entrevistado 4) 
 
“[...] O que eu menos gosto no meu trabalho é quando preciso estar próximo da 
família por motivo de doença, ou alguma coisa assim, e estou distante [...]” 
(Entrevistado 4) 
 

Ademais, Adams (2015) ainda reforça que as relativamente altas 

remunerações não compram a tranquilidade e paz de espírito na indústria do 

petróleo, o que é claramente visto nas falas quando os entrevistados relatam a 

dificuldade de estar longe de seus familiares, bem como ausentes de 

momentos de lazer e necessidade (doenças ou problemas de outra ordem) 

vividos por suas famílias.   
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4.4 Árvore do trabalho offshore 

  As atividades produtivas estão organizadas de diversas formas, com 

diferentes graus de incorporação tecnológica e formas de gestão, em uma 

lógica de cadeias produtivas, presentes em diversos setores. O trabalho da 

indústria de extração de petróleo, especificamente o offshore, possui 

singularidades. 

Neste ramo, o trabalho tem forte relação com questões não só do 

processo de trabalho, como também com a existência ou não de relações 

sociais. O trabalho, ou a ausência dele, é um importante determinante das 

condições de vida e da situação de saúde dos trabalhadores e de suas famílias 

(BRASIL, 2018). 

Sabe-se que o trabalho é um dos determinantes de saúde e do bem-

estar do trabalhador e de sua família. Além de gerar a renda que viabiliza as 

condições materiais de vida, tem uma dimensão humanizadora e permite a 

inclusão social de apoio, importantes para a saúde. Isto, quando o trabalho é 

desempenhado com efeito protetor de danos e promotor de saúde. Quando 

não, ele pode causar mal-estar, sofrimento, adoecimento e morte dos 

trabalhadores, além de aprofundar iniquidades e vulnerabilidade das pessoas e 

das comunidades. 

 A análise de similitude, realizada pelo IRAMUTEQ, baseia-se na teoria 

dos grafos, possibilita identificar as coocorrências entre as palavras e, em seu 

resultado, traz indicações da conexidade entre elas. Ou seja, quanto mais 

espeça a linha que conecta uma palavra à outra, maior é a ligação e relação 

entre elas. Desta forma, a árvore de palavras, demonstrada na figura 02, 

permite a identificação da relação direta do trabalho com a família, as horas 

livres, o sofrer, a relação de trabalho, a mão-de-obra e o risco.  

 

Figura 02 – Árvore de palavras gerada através da Análise de Similitude do corpus „O 
trabalhador offshore e suas condições e relações de trabalho‟. Faculdade de Ciências 
da Saúde do Trairí, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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Fonte: própria autora, 2019. 

 

Neste contexto, é perceptível a forte ligação do trabalho com as horas 

livres embarcados. Nas plataformas de extração de petróleo, as horas livres 

são os momentos em que os trabalhadores tentam se desligar do trabalho 

assistindo a uma televisão ou a um filme, podendo praticar atividade física na 

academia ou não, embora não sejam tarefas completamente possíveis. 

Assim sendo, nota-se a forte relação existente entre as horas livres e as 

intercorrências noturnas, que são momentos fora do expediente habitual de 

trabalho em que os trabalhadores são chamados para desenvolver alguma 

atividade de trabalho. 

O trabalho estabelece uma relação direta com o sofrer, sentimento 

devido à ameaça constante de acidente ou incidente de trabalho. Deste modo, 
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é notório que a ligação do sofrer com o acidente de trabalho é mais forte do 

que com o incidente de trabalho, em virtude dos danos que aquele pode 

provocar. 

No trabalho offshore, o risco é intrínseco, fato bem demonstrado na 

árvore acima. O risco constante de ocorrer acidentes de trabalho gera, em seus 

trabalhadores, uma tensão. 

O trabalho também está diretamente ligado à relação construída com os 

colegas de trabalho e com o superior. É evidente que a relação entre os 

colegas de trabalho é mais forte do que aquela estabelecida com o superior.  

Ainda, o trabalho está diretamente ligado à família, a qual não 

estabelece contato físico com o trabalhador ao longo dos 14 dias em que está 

embarcado. Durante o período de embarque, as dificuldades de comunicação 

também estão presentes e, ainda que a internet minimize esta barreira hoje, 

nem todos os trabalhadores têm acesso a ela. 

Por último, outra ligação presente na árvore foi entre o trabalho e a mão 

de obra. Neste contexto, a redução da mão de obra terceirizada, nos últimos 

anos, tem gerado uma sobrecarga de trabalho para os que permaneceram 

empregados. 

 

4.5 Nuvem de palavras 

A nuvem de palavras faz uma apresentação gráfica das palavras a partir 

de sua frequência. Por meio dela, neste trabalho, pôde-se perceber que a 

palavra mais frequente foi trabalho, seguida de colegas de trabalho, superior, 

horas livres e família, sendo todas elas bem discutidas na análise da CHD. 

Nesta perspectiva, também é importante destacar como as palavras 

sofrer e risco se sobrepõem, em frequência, quando comparadas às demais 

palavras. Inclusive, chegam a ser mais frequentes que condições de trabalho. 

Entretanto, sabe-se que um está diretamente ligado ao outro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho é um importante determinante para a condição de saúde do 

ser humano, por isso necessita de um olhar diferenciado no que diz respeito às 

suas condições e relações. Pois, quando elas estão à mercê de efeitos 

negativos, acabam provocando acidentes e doenças e, assim, prejudicando a 

classe trabalhadora. 

Neste estudo, pode perceber-se que o trabalho no seguimento de 

extração de petróleo offshore atinge a vida dos profissionais não só durante os 

14 dias de confinamento nas plataformas onde realizam o trabalho, como 

também afeta diretamente a vida particular e as relações sociais de cada um 

deles.  

 No trabalho offshore, o risco é inerente às atividades desenvolvidas e ao 

ambiente da plataforma. Neste sentido, os respondentes deste estudo 

deixaram claro que os acidentes podem vir a ocorrer não só pelo risco ser 

inerente, mas também por falha humana, por falha estrutural, ou pela soma dos 

fatores encadeados. Destaca-se que o risco se mostra presente nos horários 

em que os trabalhadores estão em descanso. Logo, nos 14 dias de 

confinamento nas plataformas de extração de petróleo, os profissionais 

encontram-se submetidos aos riscos de acidente durante as 24h do dia.  

Inclusive, conscientes da presença do risco de acidentes, os 

trabalhadores relataram que este fator atinge diretamente a saúde mental, uma 

vez que provoca os sentimentos de apreensão, tensão e preocupação, além da 

perturbação do sono, evidenciada no relato de alguns que afirmaram não 

conseguir dormir, apenas cochilar. Por outro lado, em virtude da quantidade de 

anos trabalhando embarcados, outros garantiram não se sentirem afetados 

com o risco. 

Os entrevistados afirmaram que se sentem mais aliviados quando 

sabem que foram tomadas as devidas precauções para que não venha a 

ocorrer nenhum acidente. Contudo, mesmo conscientes de todas as medidas 

mitigadoras, a tensão ainda permanece entre eles.  

Neste estudo, também foi demonstrado que as condições de trabalho 

não são ideais. Assim, somada a fatores como o ”jeitinho”, a falta de condições 
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de trabalho pode resultar em acidentes e/ou desastres de grande proporção, 

podendo deixar sequelas físicas e/ou mentais nos trabalhadores se 

permanecerem vivos. Segundo os estudiosos da área, os profissionais 

terceirizados são os mais atingidos na ocorrência de algum problema, pois eles 

estão no front do processo de produção e manutenção.  

Outro ponto em evidência são as condições de vida nos 14 dias 

embarcados. Pois, além da privação do convívio social, nas horas de 

descanso, há uma oferta limitada de condições para distração e lazer. Neste 

sentido, diversos trabalhadores afirmaram não terem acesso à internet, meio 

útil tanto para a distração quanto a comunicação com a família, que se 

encontra distante.  

Além disto, a exemplo dos muitos fatores agravantes à saúde do 

trabalhador, eles asseguraram que já não há o incentivo à prática de atividade 

física como houve em outro momento, inclusive com a presença de um 

educador físico, profissional responsável pelo incentivo e pelas orientações na 

prática da atividade. Ademais, enfatizaram que a academia está sucateada, 

dispondo de poucos aparelhos para o quantitativo de profissionais.  

É evidente, nos depoimentos, que há uma extrema preocupação com o 

cumprimento de metas de produção, sem prezar pela saúde e vida daqueles 

que se responsabilizam pela execução do trabalho e fazem com que a 

produção se mantenha nas metas, ou até supere-as, fazendo com que as 

empresas lucrem cifras substanciais. 

Contudo, algo positivo foi destacado pelos trabalhadores: as relações 

estabelecidas com os colegas de trabalho, as quais são marcadas por fortes 

laços de amizade e companheirismo, visto que compartilham de situações em 

comum, como a saudade da família, ou a tristeza de não se fazerem presentes 

em datas e momentos importantes.  

Uma característica peculiar observada foi o sentimento de família 

existente entre os entrevistados. Entretanto, destacaram que os momentos em 

que se constitui esta relação familiar são vivenciados apenas na plataforma, 

nos dias que antecedem o embarque ou no desembarque. Nos dias de folga, 

devido ao longo tempo longe de suas famílias, cada trabalhador dirige-se para 

sua residência, além de a maioria deles não residir na mesma cidade ou até 
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estado, o que impossibilita o convívio para momentos de lazer fora do ambiente 

de trabalho.  

Percebe-se que a lógica da terceirização atinge muito bem o objetivo de 

contenção de custos. No entanto, provoca uma série de consequências 

negativas para a saúde dos trabalhadores, especialmente os terceirizados, que 

se submetem a este tipo de trabalho precário devido à grande reserva de 

mercado existente e, de modo específico, para manterem suas vidas de forma 

digna. 

Desta forma, preferem submeter-se às condições diferenciadas em 

relação aos efetivos, como: salários discrepantes,  segregação nas condições 

de estadia na plataforma, assim como a diferença na quantidade de dias de 

folga, embarque e desembarque (para os efetivos, helicópteros e, para os 

terceirizados, lanchas, meio mais vulnerável a balanços e enjoos em virtude do 

tempo gasto no percurso e das condições climáticas), demonstrando que a 

relação entre o trabalhador e o superior é marcada por muitas diferenças. 

Uma vez que as condições diárias de trabalho do profissional offshore 

não são ideais, é necessário elaborar políticas e ações capazes de intervir e 

promover a sua saúde, seja por meio da oferta de condições de trabalho 

adequadas e dignas; do incentivo à prática de atividade física; do 

desenvolvimento de terapias de grupo ou atividades que promovam o 

relaxamento, de modo que possam desempenhar suas atividades com maior 

tranquilidade; seja pela oferta de meios para a distração e o lazer nos horários 

livre quando embarcados; ou ainda pela diminuição do tempo embarcado. 

Enfim, por meio da oferta de condições iguais e melhores para todos. 

 Nesta perspectiva, os poucos holofotes da mídia relacionados às 

condições de trabalho do ramo offshore estão voltados para os grandes 

campos de produção, situados na região sudeste do Brasil. Por esta razão, os 

trabalhadores offshore da costa do Ceará permanecem à margem das críticas 

que poderiam provocar mudanças neste segmento. 

 Também, é notória a necessidade do desenvolvimento de estudos que 

possibilitem a discussão desta temática, visando viabilizar a criação de políticas 

de saúde destinadas, especificamente, ao trabalho offshore, o qual rende 
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bilhões de reais aos cofres públicos, mesmo não havendo a contrapartida em 

benefício da principal engrenagem desta máquina, o trabalhador.  

 Os estudos futuros podem abarcar o levantamento quantitativo das 

doenças e agravos que acometem estes profissionais ou mesmo realizar um 

comparativo das condições de vida e trabalho entre os profissionais efetivos e 

os terceirizados. Tópicos estes que se apresentaram como limitação deste 

estudo. 

Portanto, a partir da percepção dos entrevistados, esta pesquisa 

possibilitou o conhecimento acerca das condições e relações de vida e trabalho 

dos profissionais de extração de petróleo offshore terceirizados, possibilitando 

conhecer os impactos produzidos na vida e na saúde destes, subsidiando a 

proposição de estratégias promissoras para a melhoria das condições de vida e 

trabalho. 
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APÊNDICE 01 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Relate-me o que você mais gosta no seu trabalho, o que você menos 

gosta e o quê poderia melhorar, destacando o que você faz nas suas 

horas livre no trabalho? (atividades de lazer, ginástica laboral, yoga...) 

2. Vocês são chamados para intercorrências nas horas livres de 

embarque? Se sim, fale sobre esta experiência. 

3. O que você acha da sua condição de trabalho? Você acha que sofre 

algum tipo de risco ocupacional? Como este risco interfere na sua 

saúde? 

4. Você já foi afastado ou acometido por alguma doença por causa do 

trabalho? Sofreu algum acidente de trabalho? (Incidentes: cortes, 

torções, luxações, quedas)? 

5. O que mudou após a redução de parte da mão de obra terceirizada nos 

últimos anos? 

6. Como é a sua relação com seus colegas de trabalho e com seus 

superiores? 
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APÊNDICE 02 – QUESTIONÁRIO SÓCIO- DEMOGRÁFICO 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Nº______ 

 

Sexo:  
(   ) Feminino   (   ) Masculino

Idade:  
(   ) 21 a 25 anos 
(   ) 26 a 30 anos 
(   ) 31 a 35 anos 
(   ) 36 a 40 anos 

(   ) 41 a 45 anos 
(   ) 46 a 50 anos 
(   ) 51 a 55 anos 
(   ) 56 a 60 anos 

(   ) 61 a 65 anos 
(   ) 66 a 70 anos

 
Estado civil:  
(   ) Solteiro 
(   ) Casado  

(   ) Divorciado  
(   ) Viúvo 

(   ) União Estável  

 
Raça  
 
Religião 
 
Escolaridade: 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino médio técnico 
incompleto 
(   ) Ensino médio técnico completo 

(   ) Ensino superior incompleto 
(   ) Ensino superior completo 
(   ) Pós-graduação lato senso 
(   ) Pós-graduação stricto senso

 
Estado (UF) de residência: 
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(   ) Acre  
(   ) Alagoas  
(   ) Amapá  
(   ) Amazonas 
(   ) Bahia  
(   ) Ceará  
(   ) Distrito Federal  
(   ) Espirito Santo  
(   ) Goiás  
(   ) Maranhão  

(   ) Mato Grosso  
(   ) Mato Grosso do 
Sul  
(   ) Minas Gerais  
(   ) Pará  
(   ) Paraíba  
(   ) Paraná 
(   ) Pernambuco  
(   ) Piauí  
(   ) Rio de Janeiro 

(   ) Rio Grande do 
Norte  
(   ) Rio Grande do 
Sul  
(   ) Rondônia  
(   ) Roraima  
(   ) Santa Catarina  
(   ) São Paulo  
(   ) Sergipe  
(   ) Tocantins  

 
Número de filhos: 
(   ) 0 
(   ) 1 
(   ) 2 

(   ) 3 
(   ) 4 
(   ) 5 

(   ) mais de 5

 
Número de dependentes: (contando com o(s) filho(s) dependeste(s))
(   ) 0 
(   ) 1 
(   ) 2 

(   ) 3 
(   ) 4 
(   ) 5 

(   ) mais de 5 

 
Salário: (sem adicionais) 
(   ) R$ 937 (mínimo) 
(   ) R$ 937 a R$ 1500 
(   ) R$ 1501 a R$ 2000 
(   ) R$ 2001 a R$ 2500 

(   ) R$ 2501 a R$ 3000 
(   ) R$ 3001 a R$ 4000 
(   ) R$ 4001 a R$ 5000 
(   ) mais de R$ 5001

 
Adicionais: 
(   ) Insalubridade 
(   ) Periculosidade 

(   ) Confinamento 
(   ) Não recebe

 
 
Vantagens: 
(   ) Plano de saúde para você 
(   ) Plano de saúde para você, 
cônjuge e filhos 
(   ) Auxílio alimentação 

(   ) Auxílio transporte 
(   ) Participação nos lucros – PL 
(   ) Incentivo salarial 
(   ) Sobreaviso

 
Como classifica sua condição econômica? 
(   ) Ruim  
(   ) Regular 

(   ) Boa  
(   ) Ótima 

 
Qual o motivo para trabalhar embarcado? 
(   ) Vocação  
(   ) Salário 
(   ) Sugestão de amigos 

(   ) Oportunidade que apareceu 
(   ) Outro

Há quanto tempo você trabalha nesse ramo? 
(   ) 0 a 5 anos (   ) 6 a 10 anos (   ) 11 a 15 anos  
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(   ) 16 a 20 anos 
(   ) 21 a 25 anos  

(   ) 26 a 30 anos 
(   ) mais de 30 anos 

 
Você trabalhou em outras empresas com ocupações semelhantes? 
(   ) Sim  (   ) Não 
 
Qual seu regime de trabalho?  
(   ) 7 por 21 (   ) 14 por 14 (   ) Outro 
 
Você já fez algum curso de capacitação/ qualificação para sua função, 
pela empresa que trabalha? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não lembro 
 
Você é satisfeito com seu trabalho? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Em parte 
 
Como considera a sua saúde? 
(   ) Ruim  
(   ) Regular 

(   ) Boa  
(   ) Ótima 

 
Possui alguma doença?  
(   ) Diabetes  
(   ) Hipertensão 
(   ) Obesidade 

(   ) Problema 
respiratório 
(   ) Problema 
articular 

(   ) Câncer 
(   ) Fratura 
(   ) Outra 

 
Já precisou fazer alguma cirurgia? 
(   ) Sim (   ) Não 
 
Já ocorreu com você acidentes de trabalho? 
(   ) Sim (   ) Não 
 
Já ocorreu com você incidentes de trabalho? (cortes pequenos, quedas, 
escorregões, luxação/ torsão) 
(   ) Sim (   ) Não 
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APÊNDICE 03 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRÍ 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA – CEP/FACISA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada O Trabalhador 

Offshore Terceirizado e suas Condições  e Relações de Trabalho poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por 

meio deste termo, as pesquisadoras Cecília Nogueira Valença e Nathalia Hanany Silva 

de Oliveira a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma 

parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Cecília Nogueira Valença, e após esse período, 

serão destruídos e, 
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6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Santa Cruz, Rio Grande do Norte, ___/___/___. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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_____________________ (Rubrica do Participante) _____________________ (Rubrica do Pesquisador) 

Cecília Nogueira Valença. Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 

200-000, Telefone: (84) 9-9480-6888. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  (CEP) – Rua Vila Trairi, 

S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000, Telefone: (84) 9 9224 0009, 

cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

APÊNDICE 04 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado “O 

TRABALHADOR OFFSHORE TERCEIRIZADO E SUAS CONDIÇÕES E 

RELAÇÕES DE TRABALHO”, que tem como pesquisador responsável Prof.ª Dr.ª 

Cecília Nogueira Valença, cujos objetivos e justificativas são:  Analisar as memórias 

coletivas presentes em narrativas de trabalhadores offshore terceirizados sobre suas 

condições e relações de trabalho, de modo a retratar esta realidade nos dias atuais  pois não 

há na literatura científica estudos que demonstrem a realidade do trabalho nas plataformas 

de petróleo da costa marítima do estado do Ceará, realizado nos últimos 18 anos. 

Sua participação no referido estudo será no sentido de ofertar uma entrevista que 

será gravada por meio de aparelho eletrônico de gravação de voz na qual você relatará suas 

experiências nos 14 dias que passa embarcado em plataformas de petróleo. Informo que esta 

entrevista será realizada em ambiente da sua conveniência, adequado e reservado para 

garantir a sua privacidade.  

Você foi avisado de que, da pesquisa a se realizar, pode esperar alguns 

benefícios, tais como: contribuir para ampliação do debate acerca da temática de 

condições de trabalho em empresas que terceirizam serviços no setor offshore, através 

da realização de palestras para os profissionais e empresa sobre como melhorar as 

condições e relações de trabalho, com estratégias factíveis e viáveis financeiramente; 

apresentar os resultados aos envolvidos no estudo (respondentes e direção da empresa); 

auxiliar/subsidiar a empresas terceirizadas ao setor de extração de petróleo offshore a 

1/3 
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_____________________ (Rubrica do Participante) _____________________ (Rubrica do Pesquisador) 

Cecília Nogueira Valença. Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 

200-000, Telefone: (84) 9-9480-6888. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  (CEP) – Rua Vila Trairi, 

S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000, Telefone: (84) 9 9224 0009, 

cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

visualizar que condições de trabalho ela oferta a seus funcionários, bem como estão 

influenciando direta ou indiretamente as práticas de trabalho e de vida desses 

profissionais; e auxiliar no desenvolvimento de outros estudos com profissionais do 

setor de extração de petróleo offshore, além de colaborar com o entendimento do que 

vem ocorrendo no referido setor, em relação às condições de trabalho, provocando as 

mudanças necessárias ao local de trabalho e as políticas que regem estas condições. 

 Por outro lado, você recebeu os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os 

resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, a 

participação desses informantes-chave não trará prejuízo a sua vida pessoal ou profissional 

e que a previsão de risco é mínima, como por exemplo, admissível desconforto em 

expressar sua opinião quanto ao tema abordado. Todavia, para minimizar tais riscos, os 

respondentes poderão omitir-se de respostas quanto a algum questionamento feito pela 

pesquisadora durante as entrevistas. 

 Em caso de algum problema que você venha ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá o direito a assistência gratuita que será prestada nas instalações clínicas da FACISA. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Cecília Nogueira Valença, por meio do número (84) 99839-8683.  

Você tem o direito de recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e de nenhum 

dado que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano decorrente desta 

pesquisa, você tem direito a solicitar indenização.  



94 

 

_____________________ (Rubrica do Participante) _____________________ (Rubrica do Pesquisador) 

Cecília Nogueira Valença. Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 

200-000, Telefone: (84) 9-9480-6888. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  (CEP) – Rua Vila Trairi, 

S/N, Bloco B, 1º andar Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000, Telefone: (84) 9 9224 0009, 

cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone (84) 9 

9224 0009 ou mandar e-mail para cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br . O Comitê 

de Ética em Pesquisa - CEP da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI - 

FACISA é um órgão Colegiado interdisciplinar e independente, constituído nos termos da 

Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, e criado para defender os 

interesses dos participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Cecília Nogueira Valença, e as duas vias do TCLE devem ser 

rubricadas em todas as suas páginas. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “O TRABALHADOR OFFSHORE TERCEIRIZADO E SUAS CONDIÇÕES 

E RELAÇÕES DE TRABALHO” e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar.  

__________________, ____/____/____. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Impressão datiloscópica do 

participante 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

2/3 

2/3 
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ANEXO 01 – CARTA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA 
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ANEXO 02 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA DA FACISA 
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