,

,

,

-- r

I

\.~---------~

GT " Processo
de Trabalho
e Reivind,c&ç.ôes
Soci~1 s" I X Encontro
da ANPOCS

Regime Fabril
na Indústria

e Formação 'de Classe
Petroqulmica
da Bahia

o texto avança alguns resultados preliminares de uma in
vestigação em curso no Pólo Petroquimico de camaçari,Ba
hia. O autor procura utilizar
o conceito de regime
fa
bril pará apreender a esfera política ao interior
das
fábricas e a sua relação com o_processo de formação de
interesses de '-cl~se. Os resultados emplricos são prove
nientes de um estudo de caso em realização em uma fabt-i
ca de produção de amônia e uréia e ácido nitrico. Esses
resul tados constam de uma descrição de organí.açao da em
presa, dos postos de trabalho existentes na área opera-s
cional e das insatisfaçõe? e conflitos que alimentam o
processo de formação de classe a partir de um-grupo es
peclficO de trabalhador - os operadores de processo.

ANTONIOSÉRGIO ALFREDOGUIMARÃES
Departam-ento
UFBa.

Salvador,

agosto

de Sociologia}

de 1986 -

CRH/
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Este texto é o primeiro
estamos realizando

relatório

de um trabalho

na Bahia sobre regime

de classe na indústria

de campo que

fabril e

formação

1

petroquímica

•

.ma i or

Nosso estudo, todavia, insere-se no marco referencial
de uma ampla pesquisa sobre a IIFormação de Classe dos
lhadores na Indústria

Química

e Petroquímica"

Traba

que estamos

con

duzindo em associaçãc com outros pesquisadores no Centro
Recursos Humanos da Universidade Federal da Bahia.
Nesse texto/expomos

e

a

estratégia que c:dotamos no trabalho de campo e avançamos
guns resu'lt ado s preLi.mí.na res da investigação. Seu intuito

aI
.é

trazer ã discussão

com brevidade

uma propostá

o referencial

teórico

de

de análise das relações

soci

ais de prodtição queaprivilegia justa~ente o ~omento de
sua
reprodtição e iransf~rmação~ momento político ao ~ual referimos sob o té'rl't\o de regime fabril. O sentido de- privilégiármns
o momento

político

comple~oprocesso
ses sociais

está no fato de buscarmos
de formação

política

e ideológica

ó'ricamente a questão

da formação

partir da idé'ia de' regime
lidade empírica
1SS0

das

do
clas

a partir do âmbito fabril

O texto segue uma organ i zac ào que procura

Por

a compreensão

não -só re coLo car -te

da 'classe irabalhadora

fabril, mas, também, explorar

a fertilidade

a
na rea-

dessa idéia.

o texto está dividido

em seis partes.

As duas primei

ras tratam o problema ao nível teórico/enquanto
as demais
ex
põem os resultadós preljminares de um estudo de caso. A
ter
ceira parte _concentra-se sobre a organizãção do trabalho numa
empresa pet~o~uímica, a quarta delimita um pouco mais l: nosso
escopo, rest ri-ng i.ndo a exposi-ção aos postos de trabalho na - á
res de operação

da empresa.

A razão para essa redução

râ na sexta e última parte quando
1.

aparec~

ficará claro que o setor de

O trabalho
de campo dessa pesquisa
foi financiada
pela Fu~
dação Rockfeller
através
de uma bolsa de pesquisa
e de
um
Fellowship
Research
Allocation.
Os resultados
finais desse
trabalho
servirão
de base para a redução
de uma
disserta
ção de doutorado
a ser defendida
na University
of
Wiscon
sin - Mad.ison.

2

operaçao

é o núcleo a partir do qual o processo

classe se desencadeia

na fábrica.

de formação

Para chegar a ele,

da

todavia,

foi necessário detalhar/numa quinta parte, a rotina de trabalho
e a estruturação da ~arreira dos operadores de processo.

C REFERENCIAL

TEÓRICO

'Regime fabril êum
gnar· (ta reprodução

têrmo cunhado por Burawoy (1983) para desidas relações do processo de trabalho
atTa

vês da regulamentação
O processo

de trabalho

de conflitos".

é definido como

as relações

sociais

u

mat é r i.as.
nas quais homens e mulheres penetram ao transformar
primas em utÍlidades com o auxílio de instrumentos de produção"
(Bur awo y , 1983:587)

A importincia

de se distingLtr

an~l{ticamente

o regime

fabril

do processe de trabalho reside na necessidade de se incorpora~
com nitidez/as determin~ções oriundas do universo fabril
ao
processo de constrtição de hegemonia (Przeworsk~, 1980).
Quando Burowoy (1979) quis demonstrar que o consentimento
da
classe operária nos EUA era constituido a partir dasfábricasl
ele teve que precisar/na esfera da prodüção,uma dimensão
pro
pr{amente política/onde dar-se-ia tanto a reprodução quanto
a
t r ans formac ào. das relações sociais deprodtição.
Essa es f era ipo
'lítica, âmb t.o da consciência
í

.

...•.

e da ideologia,teria

que ser

rl

;,..,

gorosamente separada em termos analltlcoS, daquela esfera onde
as re Laçôe s 5 ão vivenciadas incons ciente er- compulsoriámente. A~
sim, por exemplo, a existência de brincadeiras e jogos de tra
balho, criados pelos operários a medida que vivenciam as
rela
çô es
de produção e os seus requisitos técnicos ~ seja para
de
quebrar a monotonia} seja para manter a produtividade
dual, deveriam ser separados da criação de um "estado
onde a organização
submetia-se,
capitalista.

sindical

enquanto

dos trabalhadores,

coletividade,

ã

indi.viinternol!

conscientemente

lógica geral da produção

.•
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Ess a idé ia de tire gul amerrtaçâo de confl i t os ". es clare ce sobre-mo
do a nocâo de "gestão
a ve como resultado
interior
posto
diss?,
forçou

da força
concreto

da fábrica,

do eritre-choque

ao in~ês

de c i ma para

baixo

o descobrimento
a expli ci t açào.

terminatões

de t r ab al ho" na medida em
de interesses

no

de um modo de administração

pe los proprietários

im

do capital.

'Além

espaço político
interno
ã fábrica
de suas determinações.
Essas
de

desse
clara

sao de cinco

que

ordem:

, Primeiro,
o tipo de in~ervenção: do e s t ado na
da ativiàade
produtiva,
resultàdo
ele próprio

regulamentação
do estágio
das

'lutas de classe;
segundo, o gráu ~e controle
que as
empresas
tem sobre o seu mercado; terceiro,
a~forma como se dã a reproduc ào da f6'rça de

tr

aba Lho - se completa

rad~'dos meios de subsi~tência;
•
trole
sobre o consumo de fôrça
-

do processo,

ou parcialmente

quarto~ os mecanismos
de trabalho
disponíveis

s ep ade
con
num da

.

e,

finalmente,

o tipo

mesmo do processo

de traba-

lho.
A noção. de regime fabril
tev~, portanto,
porar aos es t udo s 'do pr o.ces s o de trabalho
mo hegemonia e consentimento
são I uma problemática

E justamente'

o mérito de
lnCOTnocô es políticas
co
,

,

que perm~tem delinear/como
preci
o pro cesso de formação das classes.

maior,

como, um estudo

de fo rrna'cào

de classe

que

o

1.,nGssa

proposta.se
coloca
cular,
a industria

~ tarefa
de investigar/num
universo
partipe~roquímica
localizada
na Bahia, as deter-

minações,

os limites

brilar

ou seja,
vigente

trabalhadores

co Loca para
individuais

e as condições,
a transformação

numa facção

A ne.c âo de fo rmac ào de classe
organização,
em' atores

desorganiz~ção
coletivos

dos tais

f~
de

trabalhadora.

um pro ce s s o contínuo

de

CPrzeworski;1977

que partilham

)

locações

num sistema de prodfução. A organização
(as classes),
não pr es s upoe a
defini

'ção a pr i or Z de seus interesses
c~nstrutdos
durante o processo'
t or e s (as

sociais

de um conjunto

de classe

e r e-io r gani zacâe

de agentes

comuns ou assemelhadQS
desses atores coletivos

designa

que o regime

quai~/a(Q} contrário ~
são
mesmo de consti t u iç ào desses
a
05

lutas de classe).
Como são, entã~ /rocialmente
interesses?
Ummodo operacional,
&e responder

.. def i ni
a essa

1
4

questão

é pensar

qe

a formação

classe como um processo

que r~

sulta de d~term{naç6es m~ltiplas/catalizados
por algumas inst i.t
ui çóe s chave na reprodução/trasformação
dos interessesso
ciai~ como a família, a f~brica, as organi~~ç5es
profissi~
nais e as organizações pol!ticas.· S~ far ~ssim, pode-se,
pen
sar o processo de formação de classe a partir do ponto de vis
ta de cada lima dessas .i ns t i t u içc es,recuperando, através delas,
de modo espec!fico, a multiplicidade.das

outras determinações.

~ como se cada uma delas/além de determinar diretamente
cesso ,mediasse
as det.erm i na'côe s de todas as outras.
A" nOSHI ver', a grande novidade
bril êjustamente

o

pr~

contida na noção de regime ·'fa

operacio'nalizarteôricamente,

ao nível

da

f~brica~ a problemitica da forma~io das classes. O :~objetivo
do e~tudo deixa de sera simples caracteriz~~ão d6 regime
fa
bril, entendido

•

como a articulação

particular

entre um proce~

so de trabalho e uma forma de gestão da fo~ça de trabalho
e
deixa de ser t anbem uma complexa des cri'ção do processo de for
m~~ão de classe t~l como ocorre em todos os. seus níveis.
j e t orp assa a ser mais preciso:

trata-se

Oob

de um estudo da forma

ç~o de cla§se vista da pe!spectiva,'das suas in~t~ncias
forma
tivas ao nÚ:vel da·fâbTica.Pode~se,
d esse modo, operar a uma
primeira redu'câo. operacional: a forma cào serã vista por
nós
r

como a t~ansformaç~o de proj~tos iniciais de yida ~m
novos
projetOs. Esses projetos, individuais ou coletivos, são tran~
formados .atr av ês. de diversas estruturas, entre as quais. sa l.í.e n
taremos as esti~tuTas políticas no interior da ~ibrica,
as
quais operam tanto diretamente sobr e os trabalhadores como a
través'.de me d ia'coes ..
Se tomarmos

oçiclo

mos, ent~o/distinguir

de ~ida do indivíduo
momentos

como refeT~ncia/Pdd~

nos quais ~peram com maior

fôr

ça determinadas estrut~rás. Esses moment~snão
tem necessaria
mente qualquer ordem de sucessão no temp:!'D,
assim como o funcio
namento dessas estruturas não é mutuamejaiteexcludente. No en
tanto, ana It i cament e , pod emo s separar um momento de gênese,
í

um momento

de conformação

quaiscertas

estruturas

e um momento

de redefinição

sao mais re Lev amtes-,

para os

•• _-

r

_-

..-

,.~

-

.----"----
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No momento
tilhados
básicos

de gênese,

por grupos

definem-se

de individuos

assim como um conjunto

de traget6ria

social.Oestudo

como locus privilegiado
No momento
redefinem
'políticas
estudo

de vida pa!

alguns valores

de asp i.r a çôe s e uma expectativa

esses projetos
diiria

que se travam

redefinições

cato e no partido

que expressam

desse projeto

da expositão

e ideológicas

dessas

iniciais

inicial

parece

ter

a famílià.

de conformação,
atrav&s

projetos

parece

iniciais

de vida

aos resultados
no sistema

encontrar

se

das lutas
O

político.

na escola/no

sindi

seus locais privil~giados.

No momento

de redefini~io,

mam mediados

peLo

regime

pera em trêsnív-eis,: Num
,

esses projetos
fabril.

Essa

primeiro

estrutura

rel~~ões

industriais,

da fotça d~ trabalho,

regime

a tipo de processo

~os movi~entos

de trabalho

as reivindic~tõ~s

~bciasi

jadas pela estrutura
estio as determinações

o

as determinações

fabril,

e as novas

familiar.
pr6prias

s6bre

seus

gestão

as __' de:termina
como o

do m6~imento
formas'de

a

de reproduçio

e a forma de

nível , estão

es t âg i o

operario

e

subjetividade

for-

Finalmente,-num
do regim~

ou sej a,

da empresa

que alteram 'os efeitos, do regime fabril,

da luta sindical,

transfor

de mediaçio

as condições

o griu de controle

da for ca de trabalho . Num segundo

cô es

estão

se

.

a v ar i aç ào do próprio

mercados,

estrutura

nível

que explicam
d

de vida

terceiro

fabril.

nível,

•
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A ESTRATÉGIA

DA PESQUISA

Como operacionalizar
preliminar
da classe

a complexidade

de tal estudo? Uma tarefa

que se impôs foi restringir

o estudo a um segmento

....
operarla.

Essa restri~io pode ter a vantagemcoperacional
de permitir
comp reens áo de como se art i cu Lam _no regime fabril posições
processo

de trabalho

que se~iferenciam

a
no

em termos de controle

sobre o processo de tTabal~o,qualific~~io
e poder de
barg!
nha no mercado de trabalho. Essa articula~io deve ser estudada sob três pontos de v sta r
í

a)

Q

dagera~iode

consentimento

ou nio ao

:r:egimé

Jabril')
b) o da capacidade

de exercer

hegemonia

sobre

posiç?es, e:unificar ° S~5mento /
do~lne uuia identidade própria;

t ras

c) o da :capacidade e influenciar

ses de outros

segmentos

Ines ~na prohlemãtica

Para que tal rest r içâc
~esultados

esperados

conferin-

a formacào de clas

operarios

emprestando

e um_projeto.

, entretanto,

~ preciso

ou

possa efetivamente

dar os

que tal _segmento seja escolhido

entre aqueles que sej am centrais à uma determinada

economia

n~

ci~nal ou regional. Isso porque um estudo de formaçio de classe, ê 'sempre, ao mesmo tempo ~-um estudo de capaci t ac ào de
ato
res coletivos para fazer prevalecer os s~us interesses materiais e a sua identidade social, e tal capacitaçio sera tanto
maior quanto maior for o poder que tal segmento

possa retirar

de sUa posiçio no processo, no mercado
mais simples de se ac ào seria escolher

e na economi?
uma categoria

se concretamente

cap aci ta cào para a luta

ã

de classes ~Por

demostrandouma
qualquer

maior

um dos ~is

critérios,

Um modo
que tives

nossa escolha

recai~ia sobre os petroquímicos da Regiio Metropolitana de Sal
.vv ado r , responsável por 80% da- pr o ducâo p et roqu Im i.c a nacional ,
envolvidos ha sete anos numa luta constante
-busca de melhores

salarios

e melhores

como o patronato

condições

de trabalho.

em

7

'lU,

A estratégia
pais.

de pesquisa

O primeiro

dealgurnas

consistiria

eo

envolver

num estudo

estruturasbãsicas

o sindicato
ria

deveria,

ã

passos

completo

como a família,

regional.

compreensão

.p r rnc a

razoavelmente

de determinação

movimento operário

o de possibilitar

três

Seu objetivo

de como tais

se

estrutura~op~

r am diretamente
sobre a Eorma'cào dé classe ou indiretamente
,
s e j a at raves das modificações
que' impõe ,ao regime fabril,
sej a
através

da influência

regime.

A estrat~gia

que exercem so br e os e f e i tos
aqu ijj ã se

vê ~ se torna

desse

mais

complexa

que a complexidade que ela 'deveria
operacionalizar,
cc nt.a com uma equipe d e pesquisadores
especialistas
I;,

'rios

.

anos de estudo' pela

. .

se nao se
ou com va

~

Fr-ent e v. Nossa opção,

bor armos em asso ci.aç ao. com outros pesquis
t i.dí.s qâpLi.nar- sobre a Pormacào de' Classe

foi

no caso,

adores um projeto
dos Trabalhadores

mi cos e Pe.troqu imí.co s que contempla, além de um estudo
regime fàbril
sobre

e' 'a 'formação

de classe~

a fonna.tã~ da ~ubjetiTidade

riasindiv-iduais
rio ,e a estrutura

,e

coletivas;
sindical
e,

evol~ção, hist6rica
Osegunçlo

passo,

três

outros

ela
mul
Quí

sobre

o

estudos;

e a estruturatão

um

de trajet6-

..•

outra sobre o movimento
oper~
finalmente,
um terceiro
sobre
a

do mov{mento operirio
envolve

mesmo

o'desenho

na Bahia.

de um estudo

'

sobre

o regime

fabril
que leve em cbnsideratão
as conditões
específicas
da in
diis t r i.a ip e t r-oqufm.i.ca, Como a p~tro'química esta concentrada
numa
mesma, área region~l
sujeita~'portant~
~ a um mesmo tipo dein
t erv encáo. estatal,'
a uma mesma' estrutura
de mercado, tem'
','-

processo

de prodtiçao

produ~'de

~~-sua
semelhante/a

modo hemogêneo;a

os mecanismos de controle

foiça,

finica variação
sobre

de trabalho
a consider~r

a f or ça de trabalho

se

um
re
sao

:_~naql:lilo

que dependem da filosofia
gerencial
dada pela tipo ~e propri~dade do capital.
Desse modo, optamos por realizar
um estudo 'em
profundidade
de' uma empresa petroquímica~
utilizando
b ás i camen
te e nt r ev í.s t as com informantes
qualificados,
que visa a ,,',cara
ceteriza.ç~o

de ~ua estrutu~a

t~cnico~administrativa,

do ' ' tipo

de organização
do trabalho,
de sua pO'lítica
de recrutamento,s~,
Leç áo e treinamento, de sua filosofia
de gerência
e da forma de
gestão

de sua força

de trabalho.

..
8

Esse estudo

de caso permite

.

identificar

os principais

confli-

,

tos 1",~,,:,~z;,~.~alho
e suas,
gime ú:i modo como esses
principais

fontes tanto no processo quanto no re
conflitos
são regulamentados
eYs~~-;

carris e formas de expressao.

Combase nesse

es t udo j s er

á

possível

retirar

p ar âme t r os

que

permi tarn comparar o regime

de outras

empres as pet roquímicas

num universo

e atraves

de um menor número de vá

, I

mais limitado

,

,

r a av e i.s .

o

terceiro
passo consiste
em estu~r o rebat mento dessas
es
t r uuur as d.e de t ermi nac ào sobre a ideologia
e a prática
,,!·,dBS.sa
categoria
nir

de trabalhadores.

operacion~lmente

Aqui,' o principal

a çategoria.

problema

Se definirmos

é de fi

que todos

a

que Les que t.r aba Lham na indústria
formam a categoria,
o método mais indicado se r a um sur ve y amos t r al , se definirmos
que
í

a cat.e gor i a- ê representada
por, suas lide r ~nças
' , poder i amos
nos limitar
ao estudo do movimen~o' sindical
petroquími co.
Arn
bas as so Iucôes

parecem extrema.

ainda

empíricos

rias

elementos
posições

A-primeira

suficientes

porque

não temos

para caracterizar

as vá

,distribuidospor

seto-

nó pr o ce s so de trabalho,

re~ e divisões;
muito menos um quadro .de hipóteses
sobre a'r~
l~çã~ entre essas posições eo processa de form~ção de classe.
Sem isso, um survey seria uni..desperdício
de tempo e de recursos. A segunda s oLuçàoiê. ruim por:que estariamos
com ela retirando de 'posso horizdnte
que estão mais expostos
.

que cont

L

m l.t.Mv!

op'ç áo conjunta

-

~

.

de observ~ções justam~nte
'[ aqueles
p' (.
aos efeitos
do regime fabril,('ã"êIüeles

trabalhando
foi

.

4AA.

regularmente

r-ea'l iz ar um estudo

nasfâbr

i cas .

Nossa

de formação de lideran-

,
lideres

ças operar~as,
que inclu~
tanto
sindicais
quanto
os ati.v is.t as de planta e aquelas Li.der encas que se afirmam' a
penas

at r avés. do trabalho~

servem de modelo para
básico

um roteiro

homens e mulheres

outros.

referenciais

que

Esse estudo tem como instrumento

de entrevista:

que explora

os quatro

níveis

estruturais
de de t ermi naçâo já Lar gamente citados
até .aqu i , É
Le passa a ser o eixo que articula
a probl emà ti ca operacional
de uma equipe
quest5es

de pesquisadores'

teóricas

trabalhadora.
ÍIl~

/'~1:ctM/

que ~oloca

1~~ ~

t-Ji.e.A:-'~/f'

ce:

que se
o processo

M~
~

unifica

a partir

de formação

~~~
~d.o

-,

das

da classe

~
~

~'W

,

.
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1. Nosso

estudo

1izada

na fabricição

um conjunto
hia

é urna empresa

de caso

de fertilizantes

de plantas

e em Sergipe.

por

ri,

com 648 empregados,

dos

e um es critório

-

retoria

/~~sta

central

uma secretaria

em Salv~dor'

~uncionam~

ministrativa,

em Sa l vador,
o Conselho

vididas

para

1igad~s

às

Essas

de 28.

As d'ua s vf ab r i c as estão

través

de .duas

maçari

e Lar anj eiras,

se' à fabrica
CA;'uma

uniclade

(346.000

l/a),

plantada'

de p ro du'cáo

e ácido

a partir

seis
estão
por

ligadas

Humanos

vez .e s t ào di
um

de amonia

estudo
apenas

total

central

funcionando

chamada

d

..subordinadas
sua

Nosso

co-

ger~ncias(

ao. escritório

da~âbrica

di

Ainda

que perfazem

respectivamente.

hidrogênio'

tia)

(37.800

quais

de Camaca r i , doravante

duas

de recursos

divisões,

.~e-r:~nc.ias. Oerais

e a

assesorias.

~ diretori~,

v arí âve I de setores

num número

com 440 emprega

~tan=nte;.,

de informâtica,

cada.

Camaça-

de Administração

e quatro

geral

finan~eir~,

divisões

de

de

com 363 empregados.

e .um diretor

e uma' ve gi ona I Norte-Nordeste),
duas

na Ba

em abril

urna no Pólo

em Laranjeiras,

diretores

ordenações,

nítrico

1413 empregados

fábricas,

outra

de três

e ácido

operando

.

es cr itó r i o funciona

Nesse

úreia

tinha

duas

Petrobrás/especi~

·nitrogenados,

de amônia,

A empresa

d i st r i bu i dos

1986,

do grupo

a

em Carestri.rig~

de A FABRl

·(366.000.t/a,

ú.reia

(7.ooo,t/~) I d.ió xi.do "d e

' .. carbono

nítrico

tIa). A ·FÃBRICAfoiim

(29.700

de 1968,

tenda

entrado

em operação

em outu-

bro de 19.71 com duas plantas, uma de amônia1(AMONIA
I), ô~tra de ure í.a
(UREIAI), uma área de utilidades
e outra de novímerrtaçáo de produtos.Em
1978, sua capacidade de produção foi ampliada através da cons'truçáo de u
ma.nova planta

de. amônia (AMÔNIA
11) jde uma outra de ure í.a (UREIA11) - e

da ampliação da área de utilidades

com a construção de uma outra torre

reafr-í.amerrto.e outra sub-estação,

além da ãmpliaçOOde área de movimentação

Em 1980 , foi construida

Essas

unidades

dades.de
1idades
to

formam setores

operações
- estão

a unidade

vimentação,

-

finalmente

- Amônia

uma planta

de ácido ni trico

afetos

a duas

1"e I1~

Uréia'

ã. Divisão.

subordinadas

.

de movimentação

está

(ACIDO)

divisões:

I e '1I,.Â~idoe

de Operação,

s ubo r d irrad a à Divisão

de

as tini
ut i
enquandeMo

.

a qual

tem ainda

sob

sua

r e s pcns ab i Li.d ade

um

I'

\

,
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setor de movimentação

localizado

no Porto de Aratu. ,A Divisão

de Movimentação assim como a Divisão Administrativa,
composta por:,quatro setores - financeiro, de pessoal, dei,encargos
'gerais e de materiais
estão subordinadas diretamente à Gerên
Cla da Fabrica, enquanto a Divisão de Operação esta afeta
à
uma Gerência
Uma Divisão
jamento

de Prodüção,

que tem ainda duas outras

de Manutenção,

composta

divisões:

por seis setores

de manutenção,' coordenação

de áreas,

- plane~

caldeiraria

,m~

cânica" eletricidade e instrumentação --e uma Divisão de
En
genharia de Prodüção, composta por ,cinco setores - .,controle
de produção ~ acomp~nhamento de processo, 'laboratório) inspeção
de equipamentos e engenharia). Para finalizar essa descrição
o rgan í.zací.cnaL, deve-se acres cerrtar uma Assessoria de Segura~
,

,

'ça Industrial)
te ...à'Gerência

e Bem Estar ,ligada d i re t ame n

Saúde, Ocupacional
daFâprica~
,,'

uma coordenação

de Turno/vinculada

i Gerência de Prodtição e uma Superintendência de Turno/vincu'lada ~ Divisão de, Op~ra'ção. f\ S b"bdtt,) d e 1. dã'o a 'distribui
-

.

.

-.

',ção do pessoal empregado por setores, ~ivi5ões
Escritório Ce rrt r aI e nafábri ca de Cama ça r i ,

e 'erências

no

ê o gás natural proveniente

2.0 p ri nc i.paI insumo daFÂBRICA

da

Pe'trobr às - Região 'de Produ-ção da Bah i a (RPBA) - via gaseodut~
Além dogâs

natural,

aF.ÂBRICA

recebe

I

oleo desasfaltado

daRe

I

finaria;

indulfo Alves

ca~stica

de outras

Recebe

em Mataripe,

empresas

vapor,

sulfurico

e

soda

do Pólo.

ainda de uma empresa

f5rça
industrial,
rificada.

e ácido

do PóI.o as seguintes

ar,' ~gua desmineralizada

utilidades:
e, água tIa
,..

A par-tí,n 00gás

natural

do vapor e do ar at ..mosférico é produzido a am6nia'
,

,

(N,H3) e, como s ub-cp rodut os , o h i.dr ogenio

(H2)

e

dióxido

,de

carbono (COz). O hidrogênio ê comerciali~ado por tubo ia para
uma outra empresa do Pólo que fabrica caprolactonia
(24:tll),
enqu anto a amônia e o, dióxido
parte

(20l.63Ó

tia)

de carbono s ao em sua"

tr~nsportados

maior

para as t~ês outras plantas

, ,

11

da Fibrica, para servir de insumo i fabri~açio
ácido nítrico.

O restante é comercializado

outras oito empresas

do Pólo ou exportada

da ur~ia e

por tubovia

de
para

através do Porto de

Arat u. (ver o quadro I).
A amônia éum

produto

químico

gasoso que/além

ma para fertilizante$nitrogenados,
br i ca cào de outros produtos

é_também

de matéria

utilizada

como acr iho n i trila,

trico~' sulfato de amônia, fibras sintéticas,
vos, além de ter largo emprego

na ind~stria

para f~

ácido

aminas,

prl.cianí

explosi-

farmac~utica

e

servir como ~ãs refriger~ção.
A partir da amônia e do. dióxido
um produto

lI1.oá.o~o

apresenta'

de c.arbono·é fabricado

a ur e i a

sob form a pe ro lad a con t endo
v

v

um.

teor de 46,3% d! nitrogênio,

,
A ureia tem diversas

aplic~çõesindustriais

para a fabricação

de melamina,

sint~ticas

diversos

resinas

ser fartamente
r~ia

é

utilizad

e plásticos

como fertilizante.

'quase inteiiamente

escoada

usada cornO insurno industrial
(12.000 Tia).

além

A produção

de

de

u

pelo Potto de Aratu

sendo

em apenas uma empresa do

Pólo

A partir da amônia e_d~.-~

:);

.-

.

.::.-:-.

0, s ao

fabricados ainda pela fábrica', o ácido nítrico a 60% '",em
peso e a 90% em peso I em duas àreas ; O ácido nítrico ê come r c i
al zadojf.ambêm por t ubov aj p ara duas outras empresas do Pólo';
í

fabricantes

í

respectivamente

de TDI e Butanol

(ver quadro

I).

·_. _---_-.
. _~I'
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Os POSTOS DE TRABALHO

NA

OPERACÃO

1. Na Fabr cacâo de amônia
í

O processo

de fabricação

da amônia obedece

a quatro etapas dis

tintas:
1. dessulfurização

do gás natural

2. preparação do gás de síntese
3. purificação do gás de sínt~se pela remoçao

-

do gas

carbônico:
4. compressão

d~gâs de síritesepurificado

do hidrogênio

amo

O processa ~totalmênie
continuo e consiste em submeter o
natural a de t.erm i ánd as cond icôe s de pressão e temperatura

gás
de

(ver quadro

modo a conseguir
cáo . O trabalho
O

processo

atravesde
humano

2).

re.q..ções
quIm i cas à sua

.:;desintegr~

consiste, de um modo geral/em

através da,leitura

mentos de medição

resultando

síntese
em

nia

com o nitrogênio

e

sistemática

das variáveis,

monitorar

e regular

acompanhar
dos Lns t ru

o processo,corrigi~

do os desvios dos níveis

das variáveis, detectar falhas no fun
cionamento das máquinas, bombas, válvulas e instrumentos,
pr~
venindo possíveis emergências e intervir rápidamente em
tais
-

-

,

casos. As duas plantas de amônia, como todas as outras plantas)
funcionam com quatro equipes, de turno que se revizam no regime
de 3-2-2., pelos turnos de 23:30 às 7:30) de 7:30 às 15:30 e de
,

'

.

15:30 8.s23:30. Isso significa que cada turma, num mês/folga 7
dias, e trabalha
em cada turno 7dias~sempre
se rev~zando num
esquema

3-2 .,Z. Cada turma da amônia e compo st a por 5 _ '"ope.rad~

res I ou de campo,' Z operadores
e um operador

II,'

III/ou chefe.' Na Amônia

vo lante

ou de

paine 1,

I, mais antiga, os oper~

dores de campo estão d i s t r i bu i do s por cinco po s t o.s de trabalho.
Um na \~r~forma~',
que corr-espo nd.e as duas primeiras
processa,
CO e C02.;

etap as

do

ou sej a à transformação de gás natural em hidrogênio!
um outro na "catacarb") que corresponde ã terceira e
'

tapa do processo,
de síntese;

quando o COZ ê re~Qvido

2 outros operando

da corrente de

2 compressores,

~ filtima etapa do processQ,quando

gás

que correspondem

a compressão

se resu lt a na pr od ucâo de amônia e) finalmente)

do gás de sínte
um

operador

13

fica responsável
mento

pelo monitoriamente

e descarre~amento

da amônia.

Isto porque

esto cagem .es t ào todas na .Amônia I)
dução da .Amônia 11. Todo
tanto ~as unidades
s~para

Na Am~nia
trabalho

aus~ncia

na, "reforma",

& ,de porte

mais modern,

nh:ã.nd.:oas etapas
tem uma produção
primeira

e 900

tubulações,
como

des-

pelos postos

de

de um operador

pesponsá

,como pela presença

e exige dois homens

do processo.

1,5 vezes maior

:tia

a p ro=

de

vez que essa unidade /apesar

bem maior

iniciais

de

e para o porto.

vel pelo carregamento/descarregamento
mais um operador

feito por

dos operadores

tanto pela

também

para a estocagem,

comsumidoras

lI, a distribuição
difere

ê

de caPéga-

as esferas

que armazena

transporte

de fabricação

as empresas

das operações

de

~compa-

De fato, a .Amonia 11

que a Amônia

I (220

t/a

·a

a segunda).
\,

Além dos 5 operadores

I em cada unidade,

r ado res 11, um que trabalha

fixo no painel

dade,. ôe ct ando aLter acôe s e emitindo
res de camp?,

caso tais

e um operador

volante,

nico, e supervisionando
caso mais
poque
pleta

comuns

a equipe

refaS de s~pervisão~
~

que circula

comandos

ã

área de.ndo apoio téc-.

o operador

acertos

e adminstração

na a exe cucào do processo
os comandos

manter

sendo

Ê ge r a Imerrt

com

da ampliação
..

chefe, do setor.

Além

necessatios

de turno.

_

na

...
supe r'vi,

11
esta subs-.
.
\

e- um homem que dom i
em. ()per~

ou contenção
disso,

sobre o grupo em termos

compromissos

Sen

de operaçao.

capaz de transformar

e ganhar

ou o coordenador

quanto

um operador
-

a disciplina

ra negociaras

111

da turma,

e erros da equipe

..

deve exerçer. liderahça

cam

.

qúando

ti tuindo .lIDloperador de campo.

precisa

de

A

pelos

pelo

í

um operador

Finalmente,

coorde~ação

.'

'ção emitidos

I ou a nd a,

sendo o seu chefe. A ele cabem as ta-

são de campo, principalmente

.

sido notadas,

,

pela

O operado r chefe t r aba Lha tanto no painel

'ções :Simples

da uni

para os ope rado

não tenham

substituindo

.

do o'responsavel

de controle

o trabalho' dos operadores

afastado.

de turno

j

alterações

atualmente,

se encontra

cada turno tem 2 op~

da produ.
o operador
111
pessoais

a confiança

pois

da equipep~

com o chefe do

setor

2.

Na fabri~a~io

é

A ur e a
í

amônia

'obtida

da Ur~ia

at rave s de um processo

e do di ó'xi do de carbono

a p a r t i r-r d a>

de' síntese

e obedece a três

etapas:

/

1. A obte~çio

A

Z.·

da sIntese

da ureia;

pur i f caç ào da s(ntese'

e a recuperação

í

dos

. g~

ses;

,.
3.

Aconcentr~tão

e granul~tão

da ureia

(ver

;quadro

. ·3).

Na. ur

é

í

a I,

mais

antiga,

I,

de área,

4 operadores
volante,

e 1 oper ado r

tribu{dos

entre

compressores
tese;

opera

trab~lha

'conjunto

de torres

I:

Os operadores
de

na primeira

etapa

.lo r e s que

do processo,

recuperam

3 compressores

pelos

1 bomba de amônia

e 2 bombas

.ção e o quinto,
I.

a área

o p a i ne I ce nt ra I de
as diversas
e ajuda

ê

da equipe

2 operadores
controle

cha'Cl~ volante

substitui

os opei~dore~

nas: ..manobras mais
e tem

um segunum terce

i-

de granula-

~o mesmo perfil

de serviço

de limpezá
braçal

da área

já

bastante

~ que

um

que
as

supervi-

eventualmente

delineado

o quadro

em cada

de granul~~ão

e especialmente'puxado

ê mnos e suja

turno;

arr i s cad as v Oc ope nado r 111

geral

I auxiliar

de granulação

obti-

de o nd e acompan~m todas

de turno:

re

o

5 operadores

a ãrea

11. por

Completa

um trabalho

um

•

os ope r ado r e s-cche fe s da amônia.
o trabalho

gases

carbonato;

e um outro,

áreas,

afastados
o chefe

ia ;

o

v ari àve i s do processo,
siona

é

sin

de re~uper~ção.

Tambem. na ur e i.a , trabalham
opera

2

opera

existentes;

devco nce nt r acâo , um quarto,

a área

os

lI/são

de

'di s

a

de ur

e o quarto

J~ na Ur~ia

da síntese.

e outro

u.m opera

o concentradorjevaporador
de granula~ão

por

I estão

trabalho:

o

r o Opera

formada

11, um de painel

postos

e abs o rv

um éresponsãv~l

ê

de turno

ou chefe.

na t8rre

na pUTific~ção

do opera.

IÍI,

e Z'bombas,

um. segundo

equipe

2 operadores

os \eguintes

terceiro
dos

. cada

d-e

equipe,

da Greia.
na Ureia

a área.

para
pes s oaI
que

faz

'é

Esse

I onde

ator

3. Na fábrica

o

processo

de fabric~çio

cont(guas
a 60'~S
processo

de Ãcido Nítrico

de icido

nítrico

mais independentes.
A pri~eira
produz ácido diluído
operada por um operador ~, que acompanha na area um
;lltamenteautomati~.ado

que envolvetentre

pamento uni'reator,
.
'd.e abso rçâo 1 'três

uma caldeira
'compressores,

-caIo r e' unia torre

de ,a:lvej amerrt.o,

,

se d~ em duas ireas

'

outros

equi:.

um vaso separador
uma torre
quinze bombas permutadoras
de

, Alêmde" acompanharj.no
campo a ope r ac ào desses equipamentos, fa
~é'ti.d~;Leí t.ura regu;J,a~es dos Lnst rumerit os medidores de. temper~
!l:lr~,~press~o, e, v az ào , o ,operador,

I coleta

amostras

selaboratori,al,
fazmano,bras
de área e fiscaliza
. ,'ção, pe rvcrrt.i.va e corr e t.í v a dos equipamentos.
,

" Asegurida

-f abr

í

,

~,

ca.vàc.í.do

'Pít'Tico

"

concentrado

para

anâ1i:.

a manuten'

a 99%1 a partir

do

",_$Ciçloçli~ui~o. A pr ImeLr.a operaç~o/nessa
segunda fase do pr~
cess?,ê
a f abr í.c.acáo intermitente,
por b at.e Lad as , de n i t r i t o
demag~ê'sió

a partir

Es~e~~tTatose

de carbonato

perde

de magnêsio

na continuidade

do proces~o

PC! isso

deve ser regularmente,
reposto.
n.í.tr ato de magné s i.o entra praticamente
60%

do

U{!lS

t.or r e 'de desidrat'a'ção.

que enY:o~V'epermutadores

e,

nítrico.

subsequente

Uma solução de 72% de
com o ácido nítrico
a

através

de calor

e ácido

de um sistema

fecha

e bomb.as, fabrica-se

o

âc~dollítrit<?
a 99%. Um operador I apenas opera toda a irea.
~uperviiionando~
fi~o no painel,
as duas áreas de fabricação
es,tã ~timoperadoT.' 11 por turno.
Além dessa atividade;
o operador:!I

.:supe rv-í s io~a .; t ambêm o operador

a;si~,
para

por e:x:empl~, quando o operador I prepara um equipamento
partida
Lst.o- f~, f az 'o a Lí.nhamcnt.o de proce~so numa ope-

raçâo.
que
pode demorar
. - .
.
.

ras.

I em manobras

ve z. es mais de uma hora,

dor
11 quem.
vai a ~catnpoconferir
....
..

o alinhamento

deli~adas.

ê o

opera-

e liberar

a

. partida.

o

operador 11 da, ácido nítrico
seis ~u de sete e~ sete ~eses

uma area

por um período

costuma revezar de seis
co~ um operador I a operação

que nio

excede

um mês. Esse ê

-em
de
meio

,

que a chefLa encontrou

de resolver

tres problemas

importantes:

a eventual perda de. conhecimento de execução pelo operador
a terrível monot6nia do trabalho na irea e, principalmente,
falta de substitutrueventuais
para o painel e a irea.

11,

a

Co~pletando a equipe de turno/tem-se oopera~or 111. Esse é
o
~upetvisor da equipe de turno e do processo, circulando
nas
du~s, ãreas e observando o painel central de controle. ~ 1 .re Le
as a Lt eracôe s eventuais

quem" executa

de processo

e ~ ~ especial.

mente no ACIDO> ê 'quem detém o conhecimento da execução de
d a a oper·'a'ção.:.sendo
capa~de
operacionalizar
os comandos
chefia.

to
da

4. No setor de utilidad~s
':

A FÁBRICA,

como já foi dito, recebe de uma empresa do Pólo uma
se!ie ~e utilidades como ig~a dismineralizada,
água clarific~~
C:l?--~ ar ~ vapo r e. ene rgí.a, jiã,- portanto" um setor da FÁBRICA .ique
cuida' .nào apenas de. receber

tais utilidades'

mas de manter

aI

e alterar out rc.s pata o uso adequado
d~ al~u~s equipamentos particulares •.O setor de utilidade
da
FÁJ31.U~A."e
'composto basicamente de três torres de resfriamento
guns de suas propriedades

(que servem=âgua
/

r-e s f r i ad a .par a os p~rmutadores

da Amônia

I

e

....

Ureia I (toTr8.l),
pa'X'aa AMONIA 11 e UREIA 11, (torre 2) e p~
r a O " ÃCIP~,,(tot'X'e'
3). }lã t arnb êm duas sube s t acó es de fô~ça,
a
~uDest·'~'ção.l,que se.rve a AMÔN"IA I)
UREIA I e o ÁCIDO,
sube staç âo 2, que serve a AMONIA 11 e UREIA 11.

e

a

Qu atro operadores, I, um operador 11 e um operador IIr operaram
esse setor em. 'X'egimede turno. Um operador "r trabalha nas tor
res de re.sEr ament o 1 e ~, um' segundo' trabalha na torre de res
f ri.ament.o:2, um terceiro opera a subes sacãé 1 e o quarto opera
í

à

sub-est~ção

'2..O trabalho

consiste)

como nas outras

áreas,na

leitura regular dos instrumentos de medição de pressão, temperatura e nfveis, na leitura de relatórios diâriQs~ na reconsti
tuição das pr6priedades da água industri~l per4idas no processo de permutação e no tratamento geral da água para utilização
nos equipamentos. Além disso, .os operadores desse setor" devem
controlar em detalhe a demanda por utilidades das diversas pla
nas da fábrica, pois o contrato de fornecimento dessas utilida
des prevê pesadas

multas

para o execesso

de consumo.

O setor

de utilidade!
bastante

antiquada,

versos
traI

da Fábrica,

pontos

ir

Por

tendo,
/

a salda

o

operador

'v~l

pela

isso

111,

me~m~ oaperador

de uti)idades,

se tratar'

exige

sua

chefia

do setor,

administTativ~.

a'qual
essas

Trataremos

t.í.ví.dad es que

t

ou. ler

,de

forma

vazamentos

malS

no tuino,

ou seja

depOis

No horário

administrativo,

pre

sendo

por

nos

a sala

visitada

~

de controle.

único

engenheiros,

fei ta

:i:,apen.as

em horário

de turno

exerce

chefia
de

dir~

demanda

de um operador
local

que

Esses

onde e s t a-xe

abri

para

-

bater

intervalos
ser

preenchido

s6
de~

:.àtividades

e a área

os operadores

para

na verdade

como tais'

proibidas.

I:;em
tos

de turno,
pode

a

o operador

intemp~ries~

17 horas?

expressamente

.

oper acionais

planta~uma

diária

e ~os

de r e Lax amerrt o 'são

in

d e ta Lhad a , as principais

horários
das

área.

adiante.

ou jornal.

frequent~nos

o tr~

pela

trabalha

atividades

de contrôle~

as

outras,

ser

controle

mais

de~sas

uma revista

descanso,
sa maneira.

outras

disso

no inter'ato

gado='Jdo juido,.dos
um papo

das

e

e redistribui

o coordenador

co ns ti t uem a rotina

na sala

compra

responsáveis.pelo

por em., aprese4.amos

t uma passar

razões;

o responsá

movimentação

como veremos,

ao contrário

de utjlidad~s.

que

uma das

que não pode

-

os operadores

ir~a.·

substitu

e supervisi

a ar t i cu l a.câo com as. áreas

.

Por

na utjlidades,

maior

de um' setor

uma coo r de na'c áo constante

Antes,

«ce.n

como as torres

independentes'

chefe

.Á./\l"b;ttamente
uti lidades

cada

como p r ínc i.pa i s funções
afastados

di

ê sobre-

11 do setor

ê, como. nos 'out r o s setores,

ou chefe;

equipe .. No caso

sobre

em

de afluentes.

rambém~ por

ta

homens

ê

,;

de um painel

I e 111 temporariamente

. ba Lho do operador

pela

empresas,

dos

e sem os recursos

sub-est.~rções*lativamente

exige

ao de outras

a inte~erência

na prática,

os operadores

onar

exigindo

do sistema

de conifole.

carregado,

comparado

está'

vao bem
~

semme

A

ROTINA DE TRABALHO

NA OPERAÇÃO

Damos a seguir de forma esquemática as principais tarefas
constituem a rotina de trabalho do operador de campo:

que

..•.

Para todas: .as-areus
'1•.Veiificar, de hora_em hora, o funcionamento de com
:pressores e bombas, atrav~s de leitura de dados em
instrumentos

da me di.çáo de variáveis
.

-

z âo., temperatura

e·nível),

(pressão,

registrando

va

os dados em

formul.aria próprio.
'Z. Re a Lí z ar mano br as de reg:ula~ização do funcionamento de co~pressores e bombas, abrindo ou
,vll~ulas de bombas, turbinas, etc.
"3 Colocar
r

e retirar

"prêssores,

de funcionamento

reali~ando

manobras

fechando

bombas ~

de alinhamento,

com
fa

-

zendo veiific~ç6e~
em indicadores
de níveis de
o
.
.
lea, de pres~ã~, de temperatura, etc, dando partida a motores ..

'4. 'Inspeci6nar a irea sob sua jurisdição, detectando
. vaz ament o s ruídos ~ temperaturas, vibrações eou
tras situ~tões

anormais em equipamentos, motores, ,
.
,bombas, compressores, sopradores, etc, visando dti
m i zar o funcionamento .da planta.
'S. ~omunicar
observada

ao.Operador Chefe 4ualquer anormalid~de
na irea em termos deiuncionamento
de e

equipamentos.

, No ,Setor de' Amôrt"ia
1.Co letal' amostras de vg as. condens ado,gãs
de p~rgq;
solução, abs orve do r a , et c , , abrindo válvulas e __.no
nectuando recipiente apiopriado, tais corno' cilin
tros ,de aço e v as i.Lhame s de plástico.

2. Preparar

solução

obsorvedora,

de nitrito

verificando

para injetar na solução

folha de leitura,

aplican-

do f6rmula preestabelecida~

3. Acompanhar,

através de instrumentos
painel de controle) o' comportamento

de indicação no
.~
.
das ",var:lavelS

do processo sobre as utilidades, matérias- primas,
produtos químicos e produtos acabados ,pI1eSeRt.esnas
,linhas e equipamentos

da área de re forma s , visando

manter as variáveis (fl~xo, temperatura, nivel,pre~
.são e emperagem) dentro qe faixas de tolerância
es
t abe Le c i d as •

·4a·Controla~

índices de produtos

através' çlo resultado

quimicos

no

processo

das anà Lises e f e t u adas no Lab o

ratório.
'5. Aferir

a temperatura

rio situado

na zona de irradiação

do TI, visando
e desempenho

dos tubos do re form ado r primá-

acómpanhar

da fornalha)usan-

as condiç6es

de segurança

dos tubos e estabilizadores .

.6. Pr ep.arar so 1uc ào aLca Lí n i zant.e di Lu i rid o :_'~
produtos
-

quimico~,
mente

'

objetivando

manter

o sistema

conveniente-

abastecido.

7. Abastecer as bombas com 6leo de resfriamento elu
brific~ção de compressores, recolhendo o produto em
_.

ba15es e despejando-o
'8. Operarsub-estação

~

no reservatório

para transformar

das bombas.
energia,

cando o sistema no painel, "observando
mento dos disjuntores

de entrada

gando chaves) observando
op era'cáo.

verifi

o .:'pó s.í ci ona

e alimentadores)li

o comportamento

durante

~

a

central de ar "afim de suprir toda area, ve~
.
de
rificando se está havendo aliment ação de agua
res friamento - AGR, ~linhando o sistema.

9 .. Operar

10.

Alinhar

as bombas de carregamento

bombas de resfriamento

e dar partida

a

das linhas de carregamento

quando prevista _a chegada de navios para :,.caTreg~
mento de .amó n i a , manobrando válvulas, observando a
press~o

desejada.

, 11. Efetuar

carregamento

zando manobras
serv~~ão

cuidadosas

constante

1Z: Verificar

de amônia em caminhões,
em válvulas,

do processode

a irea de reformas

de abertura e fechamento
dade de efetuar drenagem

reali

mantendo

ob

carregamento.

realizando

de válvulas
da área.

~ manobras

com a finali-

No'Setor de' Urêia

I.

Inspecionar

os processos

de produção,

verificando

e

corrigindo
condi~ões
de nfvel_. do gasô~etro,
selos
.
d,-tâgua,v~lvula~ de drenagem, segurança> purga) que,-,
br a-v âcuo , et c., dete ctando es capamento de gases, a
-

queci~entos,

-

vibr~~ões,

Z" Ana Lí sar amostras
quetend6,
mapas

de iir.e a e dióxido

comparando

afixados

etc.

í

de carbono)

com o painel e registrando

no painel,

ajustando

a
em

as condições

da

planta.
'3. Desobst~uir

ou limpar ,equipamentos

e instrumentos

que operem com sOlb~ão de uTêia, manobrando
las no campo ou operando painel.

válvu-

, A. Rev-ezar, substitui r e retirar de ope r ac ào bombas
equipamentQs,
res, acionando
mento.

manobrando

válvulas,

botões de partiSa,

, 'S. Paz er Li.mpeza dos motores,
bombas'de
do- água,

alta pressao

verificando
realiz~ndo

roto
alirtha

bem como da carcaça

~ dos compressores,

vapor e ar de serviço.

e

das

utiliian

6. Revezar utilização
paradora

dos filtros

de alta pressao,

terra diatomácea

agregada

de urêia da torre se

renovando

as camadas

às pl~cas

do filtro.

de

,No Setor. de Utilidades
,'1. Alterar

v

a composição

tando produto~
yês de bombas

'Z.Contro1ar

da água de resfriamento

químicos

.. inj e

na bacia da torre ou

atra-

4t

o funcionamento

da s ub-ce s t acâo , v er í.f i can

do quantidadés de energia e~êtrica usada no processo de fabric'áção de ur é a e amônia.
í

"3. EmeTgi~~{ e desenergisar equipamentos da,área,
con
forme solicit~tão dos diferentes setores, por ocas!
ao, da av-aria dou funcionamento

irregular

de algum e

quípamento.
'4~ Xigar e desligar, nos horirios
,í:I,untinação
dafâbrica.

preSstabelecidos,

a

OS APOSTaS DE COMANDO
'As 4 equipes de operação

das 6 plantas

trabalham,

como

vimos;

em regime de revezamento de turno. O quadro de pessoal operác!
ona.l-ê completado para cada planta por umtêcnico
de op er açô.e s
,(T .0') e um che f e de setor que trabalham em regime adm i.n st ra t i
í

para toda a ,FÁBRICA/por dois supervisores de turno C '~~l{MA") e um coordenador de turno ('cotur~)que 'trabalham com regi-

.vo e

l

mede

revezamento

de turno.

,O 1..0; êum operador, experiente, mais qualificado, que não
se
envolve em manobras de, área mas 'que deve ser capaz de dar solu
ções'de

execti~ão de opei~ção
,

necessidade,

p~ra o operador

111 em caso

de

'

ser capaz 'de transforciar em ordens

re comendacô es da chefia para ~

turmas

de execução

de turnoCê,ee.e

as

quemes

creve o livro de ordens). Deve, além disso, manter os c6ntatos
operacionais com as demais plantas, o setor de manutenção e o

laboratório,

negociando

to de vista
substitutQ

do setor.
eventual

prioridades

O T.O. ~az o controle

do chefe do setor.

feito as suas fun~6cs

administrativas

azul dos operadores ~ sinal
bras .No

de umcompre~sor,

gaetc.

Nq ue Le tempo,

Hoj~ o T.O.

e

~

esti tão

a

que ji nãn usa o macacão

atores~compressores,
ma oper~tão

a abertura

bombas,

que exigia muita

res. A empresa

eventu~lidade,

as partidas

de

e paradas

habilidade
dOf'ti\.\

nolbgia

de oper~~ão

Hoje; tais
riscos
.
..
mas os T.O.

j

â

e:habilidades
,

processo,
projeto

etc) era semprl?

a t e cas

as par adas e part idas.

da planta.

supervisona

a operação

supervisionando

:fi ele quem acom-

o trabalho

da unidade,

graves

do

alteraç6es

de

as turmas

de

e adminstra

a frequ~ncia

dos operad~

mais

final sobre possíveis

,

e o desempanho

individual,

t'vCc.oO'- \ \..c

incentivando
de pessoal
cionais,o

ou desincentivandô'(postos
das equipes

adm.in.í.st.r a'cáo
.mento~

de turno.

chefe ~sempre

cia para participar

central,

seja' para

Al~m

s~licitado

de comiss6es

de trabalho
dessas

o plano
gerais.

Como. I.D.e
planta

d~ cargos
Essas

de sua carrelra

o chefe de setor, a equlpe

esta completa.

Acontece;

troca

atividades

oper~

representando

porém,

e pela

o programa

o caminho

de operação

de

sãbados,domingos

torrigidos,' ao supervisor

turno.

cada

que eles apenas

a partir

ço es do. livro de ordem hão podem

natural

na empresa.

t

deve recorrer

seja p~

são impoitan-

No hor àr i.o de turno,

equipe de oper~ção

na

de tre in~

e ~al~rios~

Lham no hor àr í.o administrativo.
das. 17:00 diari~mente,

Ger~n-

a Fibrica

atividades

tes para o chefe de setor pois oferecem-lhe
para o prosseguimento

ou a

pela Divisão

sej a para .elaborar

alterar

ra estudar modificaç6es

V10S

u

dos operado-

completamente

faz a ava li acào dos desvios

toma a decisão

para

i nár Lo ( re

ficam por conta das emerg~ncias

administrador

'0.

.de produção,

res 111 e do I.O,

de desgar-

se envo Lvertma i s .

m àc

.O Chefe de setor, ê
panhaoscusto

do-rnaqu

a

nem elaborado,consequentemente,

que ho j e, orientam. todas

che ~k;-lists~',

como ajudar

e coragem

MO""~O

-

.

.mano

o T. O :,~'de

de uma válvula

catalisadores

ainda não havia

o po~

de frequ~ncia

claro 'de~ji não parti~ipa

para qualquer

partida

turno,

prevalecer

início da oper ação da FÁBR1 CA , entretanto)

via estar pronto

, H

e fazendo

e~ casos onde

ou

trgba
seja

e feriados;

a

as espe~ifica-

ser seguido..s,ou os seus

de turno ou ao coordenador

des
:de

73

o

supervisor ê um técnico de operação que originalmente trab~
1hava em regime de turno nas -plantas 11 de_ Ur e i a e Amônia. Em

!

a auxiliar o "coturl

1985, eles passaram

das equipes de operaç~o

fazendo a

nas ~reas e auxiliando

~lj..pervísão
na administra

çio da un~dade, nos horirios ~ão administrativos. São
doi~
por turno_,Um fica-responsáv-el pelas duas Amônia e pelo Ãcido,
e'Bquanto o outro supe rv i s iona as duas' URlirAS-e a tV/ov Lme n t ação.
A,

,O trabalho

d~les

j,

além de supervisionar
~s.~1l..u r,;()""tv,"

de cpe raç ào, consiste
saro ocorrer

nas

em'('TOO:õSOs problemas

áreas

todos os problemas

a execução

e

das ordens

'

auxiliar

que po rv entu ra po~

o "co t ur'' na resolução

que possam ocorrér

na' fibrica,

de

durante

os

turnos. Isso significa, às vezes, tomar decisões sobre compra
ou empréstimos de peças de reposição/sobre o transporte de ma
terial, sobre o consumo'exceSS1VO

de utilidades

.

etc .

,-

O'~otu!:
perrod~

por sua vez, passa a se~ o gerente da fibrica
estando particularmente

da demanda de consumo
sub-produtos
dena çáo

de utilidades

entre planta&'ou

da operação

afeto, contudo,ao

~'nesse

,conttole

e da oferta de produtos

para outras

fibricas.

e

Sua coor-

restringe-se, quase sempre! a manter

ou

fa

zer manter a rotina de operação comandada pelo chefe de unid~
de e a comandar os serviços de manutenção' que se fizerem
ne
ces-sar os . De' fato, seu poder é s$Ll gr azz, J-e1iberdade são bem
í

menores do que pode fazer supor sua função de gerência eventu
a 1.- Isso porque o tlcoturl!
êum chefe sem subordinados e tem su:
tarefa de coordenação

operacional

totalmente

es aziada

pelas

especificações detalhadas dos~livros de ordem. Ele deve ~que_bar tudos os galhos" ser u~, "pau-cp r a-f.od a-o br a'", mas! se surge um problema disciplinar, por exemplo" só quem pode 're so Ive
lQ ê ~ chefe de ~etor. Ele deve assu~ir a ~esponsabi1idade
p~
10 carregamento
gurançafde

de material

à noite, contra- as normas de

modo a impedir a parada

insumos da FÁBRICA;

de

deve providenciar

uma empresa
socôrro,nos

se

que receba
~asos de

dente', emprestar ou peJ\r emprestados equipamentos, assumir
.
/
responsabilidade por mulLas altlssimas que a empresa venha
,

incorrer por demanda excessiva, assumir alternativamente
responsabilidade d~ reduzir a produção da FÁBRICA, etc~

acta
a
a
Mas

para todas essas tarefas/ele cpnta a~enas,com um auxiliar
di
reto~, seu único' comandado - o "sutur'! Como se trata geralmente

de um engenheiro jovem, menos expe~iente que os chefes de setor
1I
r'
- vezes,- a esses durante a noiou de divisao,
O cotur recorre,as
te ou ~ins de semana, por telefone,

para tomar algumas decisões

mais importantes.
Complementando o quadro dos postos de comando na operação,
o chefe da,DiVisão de Oper~ç~o que tem subordinado a ele
,

esta
os

/

,

se~schefes
de setor e o ~uadro de s~pervisores de turno. QuanrI
li
•
•
6
O
to ao cotur I esse f unc
í.o na como as s í.s t ent e da :erência de l,rodu.
,ção.
-

-

OPLANODEêARREIRA
.O trabalho

de opera~ão

desse

conj,unto de plantas petroquimicas

exige, ha pr~tica, conh~cimento equivalente ao 29 grau completo, maIS a comp Leçao ' de um curso de operação de processo e
um
..']

'

treinamento

especializado

em serviço,

os dois últimos ministra-

dos pela
próprraFâbrica.
,
J
Em.bor~~ a,:fábricanão

exiga

formalmente

IDem renumerelcondizent~

mente, b diplom~ equiy~lente ao 29'grau para o ingresso na
reira de operador, essa tem sido a sua pritica at~ aqui.
A carreira,

como ji vimos,esti

car

limitada a cinco cargos - opera-

dor I, operador 11, operador! 111 ,técnico
de operação
e super
_visar de ,turno, sendo que este último não faz parte) e.strLt-amen
te .f a Landc , dacarreirapois
trata-se de um cargo de confiança,
o cupàve I: apenas pelos T .0. Esses cargos estão compreendidos por
36 'nOí-v'eis,
sa La r i.ais que' começam nonivel
22 ~-piso do operador" I
e termina no 'nível's~,tetb AoT.O,
r ador I,

donív~l

rador III,

assin , distribuidos:-,_ope-

22 ao 34; ope.t'a~or Lí , do n Iv e I 34 ao 44; op~

doní'vel41

ao 52; T.O,

do :mivel 49 ao 58.

Esses níveis s~lariais estão contidos em classes que procuram
sistematizar> ao ,nível dafâbrica~
os s eguí nt es critérios, listado por ordem de importância
1. Instrução,
'Z.
"3,

no p Lano vde cargos e salários:
\

Experiência Grau de iniciativa

4~Grau

e j u l.g ame níto

de responsabilidade

pelm patrimBnio

5. Esforço mental e visuál
6. Responsabilidade
pela segurança
7. Riscos
Anualmente

e condições

a empresa

de terceiros

de trabalho.'

distribui

um. questionário

de avaliação

desempenho, que o chefe de setor pr.e~nche/ discutindo
um dos seus subordinadOs,
Anualmente, portanto, há

de

com cada
promoçoes

na empresa.
No entanto,

pelo acordo

coletivo

assinado

entre a Fábrica

e

Sindicato da ~ategoria, ~ obrigat6rio a. promoção de todos
empr.egados num periodo regular que não pode ultrapassar 24
ses.

CONFLITOS~

o
os
me

REG IME FÁBIÜ L E IDENT IDADE
,L

A

principa

insátisfação

reira pois, do modo

dos operadores,

~ coma

como ela esta estruturada,

propria

~ totalmente

car
i~

possível que alguém que se inicia como operador I na fábrica,a
tinja 0 ápice da carrei r a ao aposentar-se.
Isto porque enquanto sua viÓJa at.iva ~, por lei
10 menos

36 para

I

de 25 anos, ele necessitaria

galgar todos os níveis,

nível por ano, prazo mínimo,

pe

se for promovido

um

ou 72 anos, se for promovido

de

dois em dois anos, prazo máximo. As suas chances de promoção
estão estritamente cond í.c i.o.n
ad as , primeiro, ao número de
oeu
pantes

dos cargos superiores,

go ~ mais bem remunerado.
operadores 11, 1 operador

o que diminui

a medida

que o car

Para cada 5 operadores I, existem
2
11 eLT.O.e
.1/3 supervisor de turno,

Segundo, seria necessário espe~r que os atuais ocupantes
tais cargos se afastassem, o que ocoire apenas por promoç
por morte,

inva1idez

.As cha'êe s rea.\s
expan~ão

ou aposentadoria

de progressão

do parque

nacional

Amônia

apenas nas epocas

de fertilizantes
em oper~ção

e Ur e ia em Cama car i e ocorreu

da- fábrica

.

aconteceram

correu em 1978, com a e~trada

de

de

nitrogenados.

das novas plantas

O
de

em 1982 com a implantação

de La r an j e i r as . Essas foram,

de fato, as opo.rtunid~

des de progressão/posto
que o trabalho na petroquímica tem uma
caracterfstica ~uito especializante
sobre a f8rça de trabalho.

-

de pro cesso de Amônia ou Uréia e um trabalhador· .
- encontra ocupação condizente com sua qualificação
a
que nao
nao ser em outra planta de Amônia ou Uréia.
Um operador

Fora dela, mesmo

no mercado

t a'lve'z 'um PQucosuperior

petr6quimico,

a de qualquer

sua qualificação

.i n i.ci an t e . O

é

.:·ope.r~

dor de processo encontra-se/desse
modo/frente
gador que monopoliza seu mercado de trabalho.

a um ·';cem:gre-

A ~ãbrica em estudo, por ser estatal, procura
est rangu Iamant.o de carreira com uma política

contornar este
de pessoal que

se aproxima

a um emprego vitalício.

Um operador

de

fábrica

sabe que, exceto em casos de co.mprovada falta grave, tem seu
A

empr~go protegido.

.,

Essa êum das razoes porque a Fábrica conta com a equipe
operação mais experiente do Pólo: excetuanJ..o-se a turma
operadores

estagi~rio~

ainda não formalmente

admitidos,

de
de
seus

operadores mais novos tem seis anos de experi~ncia, enquanto
69 de seus emptegadostem
dez anos e 149 dele~ t~m mais
de
dez ·anos de empre~a.
Uma primeira

estrategia

quebr.ar- a estreiteza

desenv()lvida pelos operadores!

para

de assenc ào, passalg~

das possibilidades

ralment~por
fo~ça~ um rod~zio de ocup~ção dos postos de tra
b~lho da planta, incluindo o pain~l, de modo a criar uma si
t uacáo' de p rogr e s's áo de fato. Ou seja, de que ele é efetiva-

.

mente um operador
operador

II porque desempenha

de

um

11.

"No entanto, para que tal estratégia

c

bem o trabalho

desse certo, seria pr e c.í.

so 'ue a fibrica crias~e nova~ vagas para esse cargo,o
que
é ext remame nte d i f i ci L, Assim, sua estratégia mais' , correta
passa a ser" reivindicar uma melhor remuneração p"ra 'todos os
cargos e um prazo menor" de progressão entre os níveis salàri
ais. Estrategia que o torna geralmente interessado na atividade sindicàl.

Todavia,

esta alternativa

encontra

seus limi-

tes no fato dàY~fáb.rica~ sendo u~a estatal, está
sujeita
ao controle do SEST. Esse Lí.mi t e é motivo para uma insatisfa
ção especifica,

como veremos

adiante,

no entanto,

no que diz

Z'7r

respeito

a melhoria

contornar
brica

da remuneraçao

o controle

dos operadores,

do SEST tem sido

as mesmas vantagens

reinvindicar

um meio

de

para

Fá

usufruidas_pelos'empregados

a

da Petro

bras' - adicional
de turno de 88,5%, gratificação
de férias,adi.
c í.o na'l por tempo de serviço
sem Li.mi tacfi o percentual
e unia vt a
v

bela

salarial

semelhante.

Uma terceira
estratégiaé aliar
à primeira uma procura co ns t an
tes de se mostrar co n fí àve I e capaz aos olhos do operador-chefe e do chefe de setor.
sindicato
111.8.S pode lhe
t'l:e-níveis/cuj

a_remuneração

rar.' A-lém disso,
quarta 'estratégia
fora

outros

o operador
mais rápida

se esforçaram

para

do
en

melho-

pode lhe favorecer
em. caso de concursos.
é comum a todos os operadores,
exceto

mais 'bem sucedidos,
,~idual

Estratégia
que afasta
garantir
uma progressão

_econsite

em procurar

da fibr~ta.Essa

alternativa

Uma
os

uma alternativa
pode passar

indi

por

po~

par

algum dinheiro
para inversio
num pequeno neg6cio,
que pode
ser um taxi,
uma butique,
uma roça, a depender da situação
de
vida decadQUm.
Pode pass.ar também pela obtenção
de um diplo
,

- ma de ·nível
ram através
. cionais

superior

e jnesse

de acordo

de turno

. As estratégias

'caso,

coletivo

que lhes

o direito

permita

indi vidua1i~tas'

quer ope rado r petroquímico,

os operadores

de algumas

estudar

p er gunt azio ~ que não tem a perspectiva

conquistatrocas

adi

..

rjio/ de fato,

com alguns

já

tão

comu~ que

anos deP610/

dirá

de continuar

no

qual
I

se
P6lo

por muito tempo.
Seria

um.erro,

por em, achar

estrangulamento
de todas

de car r-er i a apenas.

as outras

Uma out.r a grande
',ções"
de trabalho
, A

que essa

estratégia

é uma reação

0:,0

Ela 'é ca dat àr i a , de Eat o,

insatisf~çõ~s.
ins atis fação

dos operadores

da' opera
c áo ,. a começar pelo
.,

é com as \, , condi
trabalho

de turno

queVextremameute
d Esgas t arrt e Eis i ca e emocionalmente)
e
que
deixa os homens tensos e com suas vidas familiar
e s o ci a L. ,--ito.
talmente
va~ámento

desartl0~l~d~~.
de gases

tóxicos

Além disso~

a exposição

e ~s descargas

constante

de gases

pe~o conjunto das empresas do P61o,geralmente,no
no ,se
somam aos riscos
inerentes
o trabalho,

.l

í

a

be.r ad as

horario
notuE
p r i.ncrp a.Ime.nte

explos5es

'.

e i espOSlçao

e inc~ndios,

I_

as lntemperels,

comuns

a

no campo, para. deixar os operadores extremamente nsatisfeitos com suas condiç5es de t-rabalho. Vem dafum
sentimento, t ambêm muito comum ent r.e eles ,de que estão venden
do ~uito barato a ~ua vid~ ~til .
quem trabalha

.
Aqu~?as
çce s=.s

eIPA

estra-tégias com que procuram

ao de tr~,s ordens:

em 6rgão
~ realmente

primeiro,
atuante

enfrentar

procuram

cond i ;

tais

transformar

no m0nitoriamento
'-•.•.•..•..-:-.

a

do _esquema

de seguran ca do trabalho. Essa estratégia é, entretanto, limi
tada a cercar melhor os r i s co sj dé i xand ovi.nt.e.c
t as as
i out r as
más condições de trabalho. Segundo~ procuram reduzir a jornada du alterar os horários de turno através de reivindicações
nesse séntido Vinculados
ci·aç0~

.---

_ ..

na sua p~uta de nego-

,,

---

C-vEssaé

pelo sindicato

a estra,~égia que o sindicato

esta hoje procruando

guir.:-Terceiro" e essa tem sido até aqui a estratégia

se

pr i wa Le

cent~,. ~u~ refotça in~lusive o projeto de busca de alternati.vas Lnd í.ví.d.uas fora doPÓlb, consiste em buscar uma maior co~
pensac ào finance ir a por cont a des sas condi ções 'lálJe.r~Q.5. A cam
í

panha salarial
·tÉÍgia.

do ano passado

foi montada

em Clma dessa estra

A insatisf~ção com o trabalho de turno extrapola, todavia,
o
tópico das c~ndições de trabalho para repercutir diretamente
sobre as
varam

aspir~ções

a trajetória

pessoais
da maioria

e os projetos

de vida que moti-

dos operadores.

Pessoas

com

.vel colegial completo ou .superior incompleto,· a maioria
p er ado res renunciou a uma trajetória típica da classe
regional,

que passa necessariamente

- ~
negoclo,

por um diploma

Ora,

ó

trabalho

na petroquímica

dos·o
media

superlor

remuneraçao-

ou um pequeno
na esperança.de uma
ária que lhes possibibilitasse
de imediato um padrão
de classe media.

ní

pecun~.
de vida

de~o~tra

~se

rapidamente de cepclonante em dois import antes. sentidos: ppimei
ro, porque o operador encontra na fábrica a reprodução da mes
ma divisão
.l1altos"

em classes que el~ procurou

salários

os operadores

da petroquímica,

contornar

buscando

ou sej a, a divisão

- os peões - e os engenheiros

- a

os

.entre

verdadeira

classe

média - nao se restringe

rializa

apenas

aos salários

também em normas e regularmentos

prófrias. relações

socia~i

entre

mas se mate

de trabalho

e

os dois .g rupo s, Segundo

nas
j

i

po r q.ue

o operador/apesar
d8 adquirir
realmente
um padrão de vida
. lhe possibilita
morar em bairros
~e pequena classe média,
pr ov ave Ime nt e (nor-â...tia, caso .pudesse seguir uma trajetória
dicional
turno

da

(Ã$'

=.....
s e, todavia,.

ce nç aoI

impossibilidado

com o s~u padrão
tempo para

de insufrir

de renda.

graças

uma vida

O operador,

r~lacionar-se

ao trabalho
social

de fato,

com as pessoas

que
onde
trade

. condizente
não dispõe

de

que constituiriam

seu

grupo de referêricia
num projeto
de ascen'çao social.
Seu circulo natuial
de amigos tende assim a restringir-se
de fato
aos
colegas

do ·P<51o.E, numa cidade
. I

r i o s o cia I
res

e fortemente

r r cce s do

tr

onde o ca l end
populares,

uma vida

,

á-

as

de classe

média,.

perversos.

Font,e de insatisfação

peito ao tipo de gestão
te Lnsat i sfac ào salarial,
submetida

marcado por festejos

aba Lho de turno/para

3ao particularmente
Uma outra

como Salvador,

ao controle

na ·:FÁBRICA di-z. diretamente

da estatal.'
Há~ como já vimos)
ampliada pelo fato da FÁBRICA

da SEST. Além disso,

res

uma for:;' estar

a FÂBRI CA está

; .~m

possibilitadi
de ampliar seu quadro de pessoal o que repercute
na ope rac ào. ~
através
de um aumento contínuo do núme
ro de dobras

de turno

a que ficam sujeitos

os operadores

quan-

do seus colegas de outras
equipes faltam ao trabalho
ou.atra. vês do desvio de func áo dos' operadores
11, +obr i gado s a
se
.

. .

tran~formar,
de fato,
em substitut~
dos operadores
I eventualmente af as t.ados . Essas Lns at i s Facjiç , acham côro em, toda a FÃBR.!.
CA e são o principal

elo de solidariedade
de -todos na empresa,
dos che.Fes ·ao.sau:x:i li ares de servi ço vge ra L; Mas as ins at is fa'ções
-

dos operadores

.nào se limitam
-

a insuficiência

do quadro

'

de pessoal e a defasagem da política
salarial.
Elas estão parti
cú Larment.e .i ns at i s fe i t os com o grau de err\preguismo, de apadrinhament.o e de ÁIi'leficiência administrativa
cham que sua carreira
é constantemente
de inlfuêricia,
que o seu nível salgrial
Úteficiência
..

-

administrativa

.

da FÁBRICA.
amea çad a pelo
~ prejudicado

Eles

a

tráfico
pela

que compromete a lucrativic1ade

da

empresa, que a diretoria,
por estar nas mãos d:<:po l Lt ico;
que
desconhecem a realidade
fabril
não incentiva
a competência té~
rn.ca etc , Esta insatisfação
esta intimamente colada à percepção

-:> "
v\..J

de que o controle
pessoais

não se3uem as normas universais

fabril

que deveriam

seguirio

que

dá,c'Y'I\c:.\..t"(11L'W\

p at er na Li s t a que trans forma a buroc-racia
t âr o .

e 1m

a uma

gestão

rar&sl.-

'num corpo

í

Esta percepç~o fundamenta,
aliás,
a identificação)
por
parte
dos operadores/dos
interesses
pr6pria~ente
oper~rios.
Os operadores começam por julgar
a justiça
e a pertinência
de seus
rendimento,sa
pria~ógica

partir

de uni padrão

do regime

gabril

simples,

que deriva

- deve ganhar

melhor

da

pró-

aqueles

que

são, mais responsáveis
pelo bom desempenho, da empresa. E)
a
e~se 'níV'e:t~e:tes' concordam que tanto a "ope r ac âo " quanto a ad
mi ni.s trac áo" devem ter salários
equivo..L~l'(\.tes~ p~is ambos 9S
setores

'são igualmente

Acontece,

Lmpc r t.ant.e para

po-rêm,que ele~

balham de turno.
~uem se sacrifi~a

o des eespe nho .

ganham m~lsJ e ganham mais porque

Existe)
portant~,
uma outra lógica
~ais pela empresa deve ser melhor

tra

no regime:
remunera-

do.' ~ dess~ 16~ica que o operador petroqufmico
se apropria
p~
ra'd~finir
os seus interesse~
próprios.
A partir
dela,
aem
presa j ânão. ê dividida
mais entre, "ope racào " e "admi.ni s t r a.cào" mas sim~' entre ,fábrica e escritório
central.
Quem está'
na- área

industrial

de Camaçari deve ser

melhor

recompensado

~u~'o pessoal do escritório
mais exposto às condições

c~ntral
(em Salvador)
pois
est~
adver~s
de trabalho.
Note-se ct,v• .Q. <:s,-

~e

no próprio

discurso

a'~h~respaldo

1'a adicionalm.ente

todos

com.a pr oducào , inélusive

aqueles

regime

fabril

que remun~

que lidam mais diretamente

a administração

da fábrica.

No enta~

to~ :há uma.sutil mais importante
mudança de valor nessa remuneraçao adicional,
da qual os operadores
se apropriam.
Essa mu
dança consiste
no fato de que o núcleo da lógica deixa de ser
a empresa e passa

a ser

o trabalhador.

Através' dessa le.gica,
o operador descobre que a empresa está
di vid da entre a .f àbr ca e a ti c6rte 11', onde não se exigem s acr i:.
,freios mas.; ao contrario,
à exceção de uns poucos, se remunera
í.

,

a politicagem~

o apadrin~~ento

e o clientelismo.

Essa

lógica

serve de base, além disso,
para construir
a solidariedáde
entre as diversas
posições
de trabalho
na planta - os operadores
osana:tistas,
os mecan i.c os , os torneiros,
os eletricistas,
os
'

(',

I

..?i

instrumentista~

enfim,

em de turno,
r a ca.o

estão,

de gases

todos
ainda

letais

aqueles

que,

assim/expostos

e ao peri~()

Atra.yês. dessas

duas -lógicas,

ge s t áo. dafotça

de trabalho,

veic~ladas

':l.os

ser

operadores

tUÚ1?

1

presa

pela

os operadores

mais justi~~deveria

e incêndios.

própria

pensa

cinco

assim

à aspi-

diariamente

de explosõ.es

como uma ordem onde se hierarquizám
vesse

mesmo sem trabalha-

forma de

a FÁBRICA

grupos

que/se

hou-

reordenada:

e -t êcn í.co s de ope r a'ç ao em regime

aqueles

que .são mais

e se sacrificam

importantes

mais por

para

de

a em-

ela;

'2, O pessoal

da ~ibrica
em regime administrativo
que
admi n s-tr a e
apoio ã produção,
pois se~crifi,
~.
cam menos pela empresa estão de algum modo expostos
aos ris co e tem uma furrc ào equivalentemente
lmp0E.

d'á

í

t.arrt e para
'3 .. 'o restante

o bom desempenho
do pessoal

nha o' mesrno- grau
anterioifes,não

da empresa;

da fábrica

de exposição

que/embora'

e sacrifício

desempenham. funções

'4, O pessoal
do escrit6rio
centrai
f í.ca nem se expõe mas é', ainda

desses
important'e5j

que não se sacriassim, necessário
.

,

',Para o bom desempenho
'S~ Os apadrinhados

tão

"t~

da empresa,

e,

finalmente

,

e parasitas.

: A empresa .. é' assim percebida
através
das lógicas que 'sao veicu
, Ladas pe ío r e gí.me f abr I 1 mas r eo r de nadas , em ~u..a..art i cula'.ção"

pelos

fini~ão

t r aba

de seus

Lhado r c s que acabam por
interes~es

enco nt rnr nelas

e a identificação

de seus

a dealiados.

