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RESUMO 

 

O estado do Rio de Janeiro é, historicamente, o berço da indústria naval no Brasil, pois 

concentra grande parte das unidades e do emprego gerado pelo setor e é detentor dos maiores 

parques navais. Após o ano de 2014, a indústria naval foi impactada devido àcrise financeira 

em que a Petrobras se encontrava. Assim, este trabalho pretende contribuir com importante 

debate sobre a influência da crise da Petrobras nos indicadores sociais que impactaram a 

qualidade de vidas dos trabalhadores da indústria naval (e seus segmentos) no estado do Rio 

de Janeiro, visto que a Petrobras é uma empresa que tem uma importância fundamental na 

economia brasileira. Para que os objetivos propostos sejam alcançados, foi utilizada a 

metodologia baseada em uma estratégia qualitativa de pesquisa, de caráter exploratório, por 

meio da aplicação de um questionário aos trabalhadores da indústria naval. De maneira geral, 

os resultados obtidos permitiram observar que, com a redução de investimento da Petrobras, 

houve a perda de financiamento de obras, cancelamento de encomendas e o desmonte da 

indústria naval, pois não existia trabalho a ser realizado. Ou seja, houve a demissão de muitos 

trabalhadores. Segundo os trabalhadores que participaram da pesquisa, a crise da Petrobras 

impactou negativamente a sua qualidade de vida.  

 

Palavras- chaves: Crise da Petrobras, qualidade de vida, indústria naval. 
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ABSTRACT 

 

The state of Rio de Janeiro is historically the cradle of the naval industry in Brazil, as it 

concentrates most of the units and employment generated by the sector and holds the largest 

naval parks. After 2014, the shipping industry was impacted by the financial crisis that 

Petrobras was facing. Thus, this paper aims to contribute to an important debate about the 

influence of the Petrobras crisis on social indicators that impacted the quality of life of 

shipbuilding workers (and their segments) in the state of Rio de Janeiro, since Petrobras is a 

company that is of fundamental importance for the Brazilian economy. To complete the 

proposed objectives, a methodology based on a qualitative exploratory research strategy was 

used by applying a questionnaire to shipbuilding workers. In general, the results obtained 

agreed with the literature review. It was observed that with the reduction of financing from 

Petrobras, there was a loss of financing for works, cancellation of orders and dismantling of 

the shipbuilding industry, as there was no work to be done. That is, there was the dismissal of 

many workers. Given this, based on the results, the present study met the main objective 

proposed, since, according to the workers who participated in the research, the Petrobras crisis 

negatively impacted their quality of life. 

 

Keyword: Petrobras crisis, quality of life, shipbuilding industry. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, no final de 1950, por meiode análises geográficas, existia o conhecimento 

de que o país possuía reservas de petróleo em profundidade marítima, porém não se tinha 

conhecimento da precisão da localização de tais reservas. As atividades de offshore
1
no país 

foram iniciadas no período compreendido entre 1968 e 1975, devido à descoberta do primeiro 

poço offshore em 1968, no Campo de Guaricema (SE). No início, a produção se limitava à 

região Nordeste e a lâminas de até 50m; com o decorrer do tempo, a atividade se estendeu 

para o Sudeste com as atividades na Bacia de Campos em 1968, no município de Campos dos 

Goytacazes (RJ), onde se iniciou a exploração em lâminas de 160m, chegando a cerca de 

1000m a partir da década de 1980 (SILVEIRA, 2002).  Atualmente, o Brasil é o 3º maior 

produtor de petróleo das Américas e o 9º maior produtor do mundo, produzindo cerca de 4,60 

% do petróleo mundial (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY- IEA, 2018). O estado do 

Rio de Janeiro produz 74% do petróleo nacional, possuindo 38 campos produtores 

(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP, 

2019). Essa evolução levou importante crescimento da demanda da indústria petrolífera 

nacional, aumentando o uso de plataformas offshore e dos serviços da indústria naval. 

A indústria da construção naval pesada e a expansão acelerada da Marinha Mercante 

Brasileira ficaram mais eficazes a partir do Plano de Metas (1956-1961), quando o país 

passou a internalizar o conjunto da indústria metal mecânica pesada, diversificando o sistema 

de transporte. Dentro do Plano de Metas, a Marinha Mercante (Meta 11) e a construção naval 

(Meta 28) eram complementares, uma vez que não era mais possível pensar na renovação da 

frota oficial sem o desenvolvimento de uma indústria naval nacional forte e integrada. Dessa 

forma, com a criação da Taxa de Renovação da Marinha Mercante (TRMM) e do Fundo da 

Marinha Mercante (FMM), ambos em 1959, o setor foi dotado de um poderoso mecanismo de 

financiamento que possibilitou a execução das metas propostas no plano, coordenadas pela 

Comissão da Marinha Mercante (CMM). Como já existia a indústria de aço no país, a 

expansão e a implantação da indústria de construção naval seriam altamente beneficiadas 

(LESSA, 1982). 

O setor responsável pela construção de novas unidades operacionais navais é o da 

indústria naval, além de também ser responsável pelo seu reparo e sua manutenção, atuando 

na construção de embarcações militares, no offshore na construção de plataformas, barcos de 

                                                             
1
O significado de offshore está relacionado com a atividade (prospecção, perfuração e exploração) de empresas 

de exploração petrolífera que operam ao longo da costa. 
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apoio e outras estruturas para exploração e produção de petróleo em alto mar, e a marinha 

mercante com embarcações utilizadas no setor aquaviário para o transporte de carga e de 

passageiros. A indústria naval sempre esteve concentrada na região Sudeste do Brasil, 

particularmente no estado do Rio de Janeiro, que foi o lugar de origem do setor e detentor 

histórico das principais plantas produtivas e, consequentemente, o mais importante indicador 

de produção e emprego setoriais nacionais (FIRJAN, 2015). 

A partir de 2003, houve uma proposta para retomada de estímulos da indústria naval, 

devido à ação do Governo Federal, com o prosseguimento de rodadas do Programa de 

Renovação da Frota de Apoio Marítimo da Petrobras  (Prorefame) e a criação de outros 

programas, tais como: o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 

Natural (Prominp) e o Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro 

(Promef), em conjunto com a Petrobras, que intensificou sua política de renovação de frota, e 

com a Marinha Mercante, retornando o foco para conteúdo nacional (D’AVILA e BRIDI, 

2017).  

A indústria naval, a partir de 2005, passou a gerar um significativo número de 

empregos devido à demanda crescente de encomendas aos (antigos e novos) estaleiros 

brasileiros, como é demonstrado por meio da Tabela 1,que sintetiza a evolução no número de 

empregos;em 2005, havia 14.442 empregos, em 2014, esse número foi elevado para 82.472. 

Porém, por meio da análise estatística do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e 

Reparação Naval e Offshore (Sinaval), a partir de 2014, começa um decrescimento no número 

de empregos, isto é, de 82.472 caiu para 38.452 em 2016. 

 

Tabela 1- Evolução do emprego nos estaleiros brasileiros de 2005 a 2016*. 

Ano Empregos gerados 

2005 14.442 
2006 19.600 

 
2007 29.124 

 

 

2008 33.277 

2009 40.500 

 
2010 56.112 

 
2011 59.167 

 
2012 62.036 

 
2013 78.136 

 
2014 82.472 

 
2015 53.382 

 
2016* 38.452 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Sinaval. 

Nota: * Os dados de 2016 são de janeiro a novembro. 
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OSinaval (2014) explica queessa variação e queda no emprego no setor naval podem 

ser devidoaotérmino de várias obras e as entregas de navios e plataformasgeraram a 

desmobilização da mão de obra. E, por outro lado, pode ser devido ao que já estava 

sendoobservado em 2015, um indício da crise da economia brasileira e da Petrobras a partir 

do segundo semestre de 2014, devido à Operação Lava Jato
2
. 

A redução dos empregos persistiu no ano de 2015 e, em 2016, ocorre uma queda; se 

comparada ao ápice do ano de 2014, a indústria naval perdeu 44.020 postos de trabalho. 

Observa-se na Tabela 2, por região do país, que, mesmo após a redução dos empregos, a 

região Sudeste continua sendo a maior empregadora, responsável por 13.369 contratações, 

mas também apresenta uma perda significativa, com a redução de 20.141 vagas entre os anos 

de 2014 e 2016. 

 

Tabela 2-Empregos nos estaleiros, por região, de 2014 a novembro de 2016. 

 SUDESTE NORDESTE NORTE SUL TOTAL 

2014 33.510 20.437 12.600 15.925 82.472 

2015 25.003 5.701 7.911 14.767 53.382 

2016 13.369 5.623 7.181 12.279 38.452 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Sinaval. 

 

De acordo com os dados da Sinaval (2019), o setor naval chegou a empregar 84 mil 

trabalhadores diretos e mais de 780 mil empregos indiretos no Brasil, sendo que, atualmente, os 

estaleiros brasileiros empregam cerca de 25 mil trabalhadores no país. O estado do Rio de 

Janeiro, no período de 2014 a 2018, teve uma redução de 24.130 trabalhadores da indústria 

naval, como pode ser observado na Tabela 3. 

 

 

 

 

                                                             
22 A Operação Lava Jato foi uma investigação do Ministério Público Federal encontrando provas de um amplo 

esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, consistia na a criação de um cartel aparente, onde a existia um 

“acordo” para distribuição de contratos, tudo combinados em segredo onde a disposição dos contratos era 

acertada com a Petrobras. 
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Tabela 3- Evolução do número de trabalhadores da Indústria Naval no Estado do Rio de 

Janeiro, por trimestre, no período de dezembro de 2014 a dezembro de 2018 

Período Número de trabalhadores 

2014 31.310 

2015.1 34.796 

2015.2 31.636 

2015.3 26.280 

2015.4 20.148 

2016.1 18.003 

2016.2 13.573 

2016.3 11.505 

2016.4 10.637 

2017.1 10.971 

2017.2 10.782 

2017.3 10.765 

2017.4 10.001 

2018.1 9.104 

2018.2 8.801 

2018.3 7.961 

2018.4 7.180 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Sinaval. 

 

Dessa forma, a Operação Lava Jato, que foi deflagrada em março de 2014, é 

considerada como uns dos fenômenos exógenos e pontuais para a redução dos empregos na 

indústria naval no Brasil, pois impactou intensamente a retomada do setor naval, visto que as 

empresas envolvidas interromperam sua inserção em novos projetos, por estarem impedidas 

de participarem de licitações e devido ao atraso no pronto estabelecimento de acordos de 

leniência. A Operação Lava Jato tornou público um esquema de propinas ou contratos 

superfaturados a partidos políticos, pessoas físicas e jurídicas(D’AVILA e BRIDI, 2017).Esse 

escândalo de corrupção da Petrobras trouxe danos para a reputação da segunda maior estatal 

brasileira, fazendo com que suas ações despencassem. 

Segundo Krein (2016), o Brasil experimentou uma crise econômica e política e, desde 

então, vem sendo utilizada, inclusive, pelas entidades patronais, apoiada em analistas pró-

mercado, para colocar na agenda uma reforma trabalhista, que desconstrói os direitos 
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conquistados historicamente e, além disso, suprime as conquistas no âmbito do trabalho no 

Brasil. Dessa forma, a crise possuiu um caráter altamente regressivo. As demissões que 

aconteceram devido à crise resultaram no ramo de construção de embarcações, a princípio, de 

teor conjuntural, efeitos imediatos e regressivos no que se refere à dinâmica do emprego, 

gerando milhares de desempregados. Em momentos de crise, o desemprego é um dos maiores 

obstáculos para a ação coletiva, pois coloca os trabalhadores na defensiva. Além disso, falta 

de trabalho compromete a vida e a subsistência do trabalhador, podendo potencializar a crise 

social. 

Os efeitos da crise na vida dos trabalhadores da indústria naval foram evidentes, visto 

que muitos deles ficaram desempregados, devido à redução do número de empregos. Dessa 

forma, com a redução da oferta de trabalho, os trabalhadores que continuaram empregados 

tiveram o poder de barganha por benefícios e salários reduzidos, assim, afetando a qualidade 

de vida que tinham antes da crise. 

 

1.1 O Problema e sua Importância 

 

O problema de pesquisa do presente trabalho consiste em analisar a qualidade de vida 

dos trabalhadores da indústria naval após a crise da Petrobras. Visto que a Petrobras é uma 

empresa que tem um peso fundamental na economia brasileira, inclusive, para o estado do Rio 

de Janeiro, após a crise, houve uma redução dos serviços prestados pelas empresas de 

offshore, reduzindo também a demanda por trabalhadores. Observa-se que esse problema é 

mais grave no estado do Rio de Janeiro por ser responsável por mais da metade da produção 

naval nacional e, por este motivo, será retratado como ficou a vida dos trabalhadores desse 

estado. 

A atividade da indústria naval é intensiva em mão-de-obra e incorporadora de 

economias de escala, apresentando ainda grandes efeitos sobre a cadeia produtiva, 

especialmente a montante. A indústria naval brasileira tem grande importância no cenário 

internacional. Desde o princípio do século XXI, o Brasil teve um esforço para reativar as 

atividades do setor e isso trouxe consequências positivas para sua posição no cenário mundial, 

assim, o Brasil está entre os dez maiores construtores mundiais, considerando navios e 

plataformas (SINAVAL, 2014). 

De acordo com Jesus e Silva (2017), a indústria de construção naval brasileira passou 

por quatro fases em seu desenvolvimento:  
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a) entre a década de 1960 a meados de 1980: estruturação/consolidação da indústria no país, 

com destaque para o ano de 1979 quando o país ocupou o segundo lugar mundial na indústria;  

b) de meados da década de 1980 a meados de 1990: primeira grande crise na construção naval 

no país com diminuição da produção, fechamento de estaleiros e desemprego;  

c) de 1997 a 2014: retomada das atividades da indústria com políticas direcionadase grandes 

investimentos, aberturas de novas plantas produtivas e desconcentração regional;  

 d) a partir de 2015: início de nova crise para a indústria, com diminuição de produção e 

emprego e fechamento de estaleiros.  

Nota-se quena cadeia produtiva naval, os estaleiros são os responsáveis pela 

construção e montagem de embarcações, possuem complexo processo produtivo e são 

fornecedores de bens de capital contratados por encomenda. 

O estado do Rio de Janeiro é, historicamente, o berço da indústria naval no Brasil, pois 

concentra grande parte das unidades e do emprego gerado pelo setor e é detentor dos maiores 

parques navais. Além disso, dos trinta e dois estaleirosmais importantes (de grande e médio 

porte) sediados no Brasil, grande parte está no estado do Rio de Janeiro. Em 2016, o estado 

possuía mais de 40% da capacidadede processamento de aço, assim como mais de 60% das 

carreiras, diques e cais. O restante da infraestrutura dos estaleiros está distribuído em 10 

estados pelo Brasil (JESUS e SILVA, 2017). 

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro- Firjan 

(2016),o estado do Rio de Janeiro possuía em torno de 85% da mão de obra empregada para 

construção naval do paísaté2007 Entretanto, devido à expansão da demanda por construção 

naval atrelada ao superciclo das commodities,houve um rápidocrescimento do número de 

empregados em outrosestados, o que não foi acompanhado pelo Rio de Janeiro, resultando em 

uma participação do estado reduzida pelametadeneste quesito. 

A Petrobras é uma empresa que tem um peso fundamental na economia brasileira, 

inclusive, para o estado do Rio de Janeiro. A partir dos projetos de investimento da Petrobras, 

tem-se também um conjunto de estímulos àindústrianaval, àconstrução civil, à produção de 

aço, entre outros segmentos. Então, observa-se que a Petrobras é uma empresa que possui 

maior relevância em termos de investimentos diretos e indiretos para o Brasil e gera um 

conjunto de efeitos multiplicadores na economia como um todo. 

O mercado de petróleo brasileiro, por ser constituído fundamentalmente por reservas e 

exploraçãooffshore, tornou-se o grande demandante da indústria naval nacional. Dessa forma, 

além dos petroleiros e barcos de apoio, asunidades de exploração e produção passaram a fazer 

parte do portfólio dos estaleiros. Essa relação foi bem sucedida, mas foi também a 
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responsável pela drástica queda das encomendas do setor naval, como consequência da crise 

do mercado de petróleo, agravada pela concentração dos investimentos na Petrobras que, 

mergulhada em profunda crise financeira, se viu obrigada àgrande redução de investimentos. 

 

1.2 Hipótese 

 

Devido à importância da Petrobras no setor naval, após a sua crise, espera-se que a 

qualidade de vida dos trabalhadores do setor seja impactada negativamente e que os seus 

salários e poder de compra tenham sido reduzidos.   

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Analisar a qualidade de vida dos trabalhadores da indústria naval após a crise 

financeira da Petrobrasno estado do Rio de Janeiro.  

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

a) Revisar a literatura sobre a importância da Petrobras e do setor naval na vida dos 

trabalhadores da indústria naval. 

b) Analisaras respostas do questionário por meio da variável renda, condições de emprego 

mudanças de comportamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O crescimento e as dificuldades da indústria naval no Brasil 

 

O Governo Federal investiu em planos para implantação e manutenção da indústria 

naval no país, na década de 1970, quando o Brasil tinha a terceira maior indústria naval do 

mundo. Na década de 1980, inicia o seu declínio por falta de encomendas, situação que 

persiste até os anos 90. É importante salientar que a década de 1980 simbolizou a decadência 

do setor naval, devido a inúmeros fatores, entre eles: a “crise da dívida externa, as reduções 

fiscais enfrentadas pelo governo federal”; aliado aos problemas de gestão no FMM (NETO, 

2014, p. 111) e à falta de financiamento público. Na década de 1990, houve uma piora nesse 

cenário devido àliberalização econômica e a “desregulamentação do transporte marítimo de 

longo curso que expôs os armadores brasileiros à concorrência internacional” (Motta, 2006,p. 

191 apud Ipea 2014). Consequentemente houve uma redução da frota nacional e, por outro 

lado, o aumento dos afretamentos de embarcações estrangeiras, contraindo o setor da 

construção naval no Brasil. Devido a essasituação desfavorável, o governador Brizola 

promoveu um ato político em prol da indústria naval: o Seminário da Indústria Marítima, 

visto a importância do setor para a economia do estado que na época era responsável por 95% 

da produção naval do país. (MOTTA, 2006 apud Ipea, 2014). 

O auge da indústria naval no Brasil foi no final da década de 1970, e ocorreu após a 

estruturação do arcabouço legal observada por meio de projetos e programas destinados à 

construção naval, nas décadas de 1960, 1970 e 1980.  É importante destacar que durante esses 

anos houve a aprovação de projetos para modernização e expansão de estaleiros, a fixação da 

reciprocidade no tráfego marítimo, garantindo o direito de participação de 40% brasileira no 

intercâmbio com o exterior, introdução da política de planos plurianuais de construção naval e 

a entrada do Brasil no restrito clube mundial de produtores de super navios (BORGES e 

SILVA, 2003). 

De acordo com Pasin (2002), no final da década de 1990, a indústria naval 

brasileiradesenvolveuumnovo fôlego, devido à promulgação da Lei do Petróleo e com o 

programa Navega Brasil. Essa lei sinalizava a situação decadente dos estaleiros nacionais e 

que as possibilidades de exploração petrolíferas da Petrobras eram limitadas. Entretanto, 

somente em 2005, com as políticas federais voltadas para o setor e com a obrigatoriedade de 

uma porcentagem de conteúdo local, é que a indústria naval brasileira começou a ser 

efetivamente reativada.  
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Segundo Ramalho e Oliveira (2013), o Brasil vivenciou um período importante devido 

à estratégia adotada pelo governo federal, em termos de desenvolvimento socioeconômico. 

Pois, a partir da ascensão de Luís Inácio Lula da Silva ao Governo Federal em 2003, o debate 

sobre desenvolvimento ressurgiu na agenda política; assim, houve a retomada da dimensão 

social por meio de um conjunto de políticas. Devido à descoberta do pré-sal pela Petrobras e 

incremento das atividades petrolíferas passa a existir a necessidade de construir plataformas, 

navios e outras embarcações. Para atender a essa demanda foi necessária a adoção de uma 

política de forte conteúdo nacional, adotada pelo governo Lula. Dessa forma, o aumento do 

preço das commodities, somado às políticas distributivas, resultou em crescimento econômico 

satisfatório (BRESSER-PEREIRA e THEUER, 2012). 

A retomada desse setor naval expressa o neo-desenvolvimentismo (BRESSER 

PEREIRA E THEUER, 2012) ou ainda o social-desenvolvimentismo (BOITO JR., 2012), que 

configurou o período Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014) em seu primeiro mandato, ao 

programar políticas estratégicas para o setor naval. “O governo não chegou a ser novo-

desenvolvimentista do ponto de vista macroeconômico, mas o foi na política industrial e na 

política social. ”(BRESSER-PEREIRA e THEUER, 2012, p. 826). 

É importante ressaltar que a indústria naval possui elevada dependência de políticas de 

Estado, notadamente em relação ao financiamento e à geração de demanda. A importância 

estatal, verificada por meio de instrumentos de incentivos eregulaçãocomo subsídios, reservas 

de mercado, benefícios fiscais e proteção à cabotagem, entre outros, não pode ser 

desconsiderada. As razões para essa dependênciaestão associadas à segurança nacional, 

falhasde mercado e efeitos gerados pela indústrianaval nos demais segmentos econômicos 

(JESUS, 2013). 

Costaet al. (2008) enfatizaram a importância de se ampliar asfontes de financiamento 

para o setor naval, dado que a provável sobreposição de encomendas poderia fazer com que 

os recursos do fundoAdicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), 

que, em boa parte dos anos 2000, excederam a demanda e foram contingenciados, se 

tornassem insuficientes. 

De acordo com a Firjan (2018), após forte queda no ano de 2015,paraas atividades de 

manutenção e reparação de embarcações, no ano de 2017 surgiram sinais de melhora no setor 

naval no estado do Rio de Janeiro indicados pelo faturamento declarado.  Em 2017, houve um 

crescimento de 55% em relação a 2016, chegando a 467 milhões de reais; de janeiro a maio 

de 2017, houve uma forte retomada de serviços desse setor, com um crescimento de 178% e 

pela média mensal do faturamento das empresas que foi de 46 milhões de reais. 
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Ainda de acordo com a Firjan (2018), observou-se que a atividade de manutenção e 

reparação de embarcações foi o segmento com o faturamento considerado mais expressivo do 

setor naval em 2017, representando 82% do faturamento total. Posterior à grave queda no ano 

de 2015, a atividade de manutenção e reparação de embarcações voltou a esboçar recuperação 

a partir de abril de 2016, retornando a patamares de 2013 em queo faturamento médio mensal 

era de 37 milhões. A segunda atividade de maior relevância foi a de operações de terminais, 

com participação de 10%, considerando o faturamento de 2017.  Já as atividades de 

construções de embarcações de grande porte e administração da infraestrutura portuária 

representaram 2% do faturamento de 2017, respectivamente. Dessa forma, o faturamento de 

outras atividades diversas do setor, como as atividades de agenciamento marítimo, serviços de 

praticagem
3
, atividades auxiliares de transportes aquaviários, entre outras, juntas 

representaram 4% em relação ao total de faturamento no último ano. 

 

2.2 A história da Petrobras e a sua importância   

 

Em 1939, no estado da Bahia, na localidade de Lobato, próximo a Salvador, foi 

quando houve a descoberta propriamente dita para o petróleo, e estabelecida como marco no 

Brasil, despertando um grande interesse estrangeiro. Após a Segunda Guerra Mundial, foi 

lançada a campanha “O petróleo é nosso” que reunia militares,intelectuais, estudantes, 

militantes comunistas, setores empresariais e profissionais liberais, a fim de protegê-lo do 

interesse internacional. Esse movimento resultou em 1953, no segundo governo de Vargas 

(1951-1954), na criação da empresa estatal Petrobras que detinha o monopólio de toda a 

cadeia produtiva, refino e transportedo petróleo e do gás brasileiro. Este monopólio acabou 

em 1995 por meio de Emenda Constitucional nº9/1995,patrocinada pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso,que garantia o fornecimento dosderivados de petróleo em todo o Território 

Nacional tanto a empresas estatais quanto a empresas privadas. (PESSANHA, 2015). 

Com a crise mundial do petróleo, o Brasil, por meioda Petrobras, decidiu intensificar 

as pesquisas de exploração e perfuração de poços, avançando para o litoral e descobrindo 

novos campos na Bacia de Campos, em 1974. O real início da produção de petróleo offshore 

foi no ano de 1977, no campo de Enchova. Dessa forma, a decisão em manter a exploração e a 

produção nacional foi determinante para a indústria petrolífera brasileira, pois permitiu que 

ela ganhasse um novo patamar, em volume de produção, no final da década de 1990 já sob a 

                                                             
3  A praticagem é o serviço de auxílio oferecido aos navegantes em áreas que apresentem dificuldades ao tráfego 

livre e seguro de embarcações em águas em que o comandante desconhece.  
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nova Lei do Petróleo e da repartição dos royalties e participações especiais, para estados e 

municípios confrontantes e limítrofes do litoral. (PESSANHA, 2015). 

A evolução do comércio de petróleo produzido no Brasil entre exportações e 

importações, resultou no aumento da produção que foi acompanhado do aumento da demanda 

de consumo, que está relacionado ao fato de que parte do petróleo produzido na Bacia de 

Campos é mais pesado e parafinado, assim, era necessário obter plantas e processos de 

refinarias específicas. A troca no mercado internacional existente gerou déficit e levou a 

Petrobras a tomar a decisão de adquirir refinaria no exterior, para processar esse óleo mais 

pesado, que exige instalações e processos diferentes. A Petrobras também decidiu fazer 

ampliações em algumas refinarias já existentes no Brasil devido ao aumento do consumo; 

além disso, iniciou o planejamento para a construção de quatro novas refinarias: Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) em Itaboraí, RSNET, junto ao Porto de Suape, em 

Pernambuco e Premium I e Premium II, no Maranhão e Ceará, respectivamente. 

(PETROBRAS, 2018). 

Em 2006, com a descoberta das reservas na camada do pré-sal, a Petrobras gerou uma 

expectativa de lucros futuros fazendo com que as ações da empresa aumentassem 

significativamente. De acordo com o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo- Bovespa 

(2019), as ações da empresa passaram de R$ 24,80, em 2006, para R$ 43,87, em 2008. Porém, 

devido ao escândalo de corrupção envolvendo a estatal, descoberto em meados de 2014 por 

meio da “operação Lava-jato”, que afetou consideravelmente a reputação da empresa, em 

virtude do esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 10 bilhões 

ilegalmente, ocorreu a queda das ações negociadas na bolsa de valores, que atingiram R$ 

6,44, em 2015, e R$ 5,13, em 2016, e a suspensão dos projetos de construção, cujas áreas já 

estavam adquiridas e terraplanadas. 

Após esse episódio, a Petrobras desenvolveu um planejamento de corte de gastos, 

reduziu seus investimentose número de funcionários de 2014 a 2016. Devido às dificuldades 

financeiras que a estatal, principal cliente dos estaleiros, enfrentava, não havia possibilidade 

de pagar os estaleiros e, como consequência, houve a perda de financiamento de obras, 

cancelamento de encomendas e o desmonte da indústria naval, pois não existia trabalho a ser 

realizado. Ocorreram muitas demissões, sendo que, em 2015, foram demitidos 28 mil 

trabalhadores da indústria naval que prestavam seus serviços aos estaleiros em todo o país; no 

estado do Rio de Janeiroforam dispensados 14 mil trabalhadores. (SINAVAL, 2015). 
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2.2.1 A relação dos royalties com a economia do estado do Rio de Janeiro e a indústria 

naval 

 

Com a descoberta da nova fronteira de exploração de petróleo e gás no Brasil, 

conhecida como camada Pré-sal, foram aprovadas pelo Governo Federal leis que modificaram 

a estrutura vigente das concessões para exploração e produção de óleo, gás natural e 

hidrocarbonetos fluidos no Brasil. Diferente do processo que teve início na década de 1990, 

que tinha o objetivo de acabar com o monopólio de exploração da Petrobras, conhecida como 

Lei do Petróleo (Lei 9.478 de 1997), a Lei Federal nº 12.734 de 2012, modifica asregras de 

divisão dos Royalties e da Participação Especial (PE) aplicadas aos modelos de concessão e 

da partilha. (FIRJAN, 2019). 

A renda petrolífera, no Brasil, pode ser dividida em duas partes: nas quotas mensais e 

nas participações especais que sãopagas aos campos com alta produção em parcelas 

trimestrais. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo- ANP (2016), os royalties do 

petróleo são uma compensação financeira paga pelas empresas exploradoras (produtoras) de 

petróleo e gás natural na exploração desses recursos não renováveis. De acordo com Derleit 

(2011), os royalties são pagamentos pelo uso de uma marca ou produto, além disso, é uma 

forma de ressarcimento financeiro retribuído ao Governo Federal pelas empresas petrolíferas. 

Em compensação, essas adquirem o direito de explorar as jazidas minerais. 

A exploração e produção de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos são 

importantes para a geração de novos empregos, pois exigem a contratação de infraestrutura e 

suporte às atividades de operação, manutenção e apoio que demandam embarque e 

desembarque de trabalhadores, fornecimento de bens e suprimentos de toda ordem, além 

disso, da própria produção que deve realizar seu escoamento, tancagem, entre outras 

atividades necessárias que impactam o território de atuação. De acordo com a Firjan (2019),a 

atividade petrolífera provoca pressões e crescimento populacional maiores naqueles 

municípios que atuam direta e indiretamente nessas atividades, como por exemplo, o caso dos 

municípios de Macaé, Maricá e Rio das Ostras em que  a população cresceu  90%, 106% e 

301%, respectivamente, no período entre 2000 e 2018, sendoimportante ressaltar que a mão 

de obra formal nesses municípios avançou 200%, 225% e 576%, respectivamente, no mesmo 

período. Além disso, a população do estado do Rio de Janeiro aumentou em torno de 20% no 

mesmo período, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 

IBGE(2018).Ou seja, nos municípios impactados pelas atividades petrolíferas há um aumento 
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repentino da população, pois os trabalhadores procuram morar próximos aos seus postos de 

trabalho. 

De acordo com a ANP (2019), o estado do Rio de Janeiro, no período de 2014 a 2018, 

foi o estado brasileiro que mais arrecadou com as receitas dos royalties, cerca de R$ 

14bilhões;isso mostra a importância econômica dos royalties para o estado. Vale ressaltar que 

no estado encontram-se os principais municípios
4
 brasileiros pertencentes aos Pólos da 

Indústria Naval Offshoree que são diretamente envolvidos com a economia do petróleo. Esses 

municípios, que possuem os principais terminais portuários do Brasil e do estado, estaleiros e 

bacias de exploração de petróleo e gás, são os que possuem arrecadação significativa de 

royalties durante o período de 2014 a 2018. 

De acordo com Fernandes (2007), os valores que os municípios recebem procedentes 

dos royalties e PE, deveriam ser direcionados aos indicadores ou índices socioeconômicos 

para que melhorassem a qualidade de vida da população dos municípios beneficiados, 

gerando emprego, renda, melhoria na educação e saúde, ouseja, áreas que compõem a 

qualidade de vida da população. De acordo com aFirjan (2018), os municípios do estado do 

Rio de Janeiro que adquiriram arrecadações significativas de royaltiestiveramum 

desenvolvimento moderado em relação aos índices socioeconômicos
5
, além disso, foram os 

que mais empregaram trabalhadores da indústria naval.  

 

2.3 O medo do desemprego impactando na qualidade de vida no trabalho 

 

É de suma importância analisar como o medo do desemprego gera um desconforto ao 

trabalhador e, em momentos de crises econômicas e setoriais, isso é um sentimento comum. 

Visto isso, o medo da demissão leva muitos trabalhadores a aceitarem condições de redução 

de benefícios, menores salários, entre outras perdas trabalhistas, e a desenvolverem problemas 

de saúde, como por exemplo, estresse
6
.Isso impacta diretamente a qualidade de vida do 

trabalhador. Limongi-Françae Rodrigues (2005)caracterizam essa sensação de insegurança 

como terrível e estressante, pois o medo de ser despedido faz o funcionário trabalhar sobre 

tensão constante. Dessa forma, alguns ambientes de trabalho apresentam um futuro 

                                                             
4
São eles: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Rio das Ostras, Itaboraí, Macaé, Maricá, 

Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. 
5
O índice varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento da localidade. 

6
O termo estresse é considerado a adaptação do organismo a fim de enfrentar situações que ameaçam a vida ou o 

equilíbrio interno. 
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ameaçador e funcionários que trabalham com medo não conseguem produzir mais e melhor. 

O estresse abalará a dimensão psicológica, biológica e social do trabalhador.  

De acordo com os dados da Sinaval (2018), desde o início da crise do setor, a indústria 

naval brasileira perdeu 67% dos empregos, indo de 82.472 postos de trabalho em dezembro 

de 2014 para 26.944 posições em junho de 2018. No estado do Rio de Janeiro, o número de 

empregados na indústria naval foi de 31.310, em 2014, a 7.180, em 2018. Este cenário é 

resultado de uma série de fatoreseacredita-se que as crises do setor de petróleo e da Petrobras, 

a operação Lava-Jato e a política de redução do conteúdo local tenham contribuído para esses 

resultados. 

A política do governo se mostrava positiva até 2014, apesar de alguns atrasos na 

entrega de projetos. Neste ano, o setor desenvolvia uma grandecadeia produtiva. Mas, com 

aOperação Lava Jato, que atingiu intensamente a Petrobras, queda no preço do petróleo e 

derrocada da SeteBrasil, empresa responsável pela contratação de navios para a estatal, a 

indústria naval brasileiradesmoronou com uma sequência de cancelamentos de encomendas 

de embarcações. (SINAVAL,2018). 

SegundoAntunes (1995), umas das consequências das mudanças ocorridas no mundo 

do trabalho foi a criação de um novo tipo de trabalhador, mais flexibilizado, mas, em 

contrapartida, mais inseguro em seu emprego. 

Por isso, uma situação de crise econômica eagravamento da insegurança alteram as 

relações no trabalho, pois, com medo de serem demitidos, os trabalhadores se sujeitam às 

flexibilizações propostas pela empresa que atua. De acordo com Macedo (1992), ao estudar o 

impacto do desemprego: “o medo do desemprego, principalmentefrenteà sua generalização na 

sociedade,pode gerar no empregado sentimento degratidão, flexibilidade etc., por 

estartrabalhando, mesmo que tenha garantidoapenas o aspecto de remuneração.” (MACEDO, 

1992, p.51).  

Assim, de acordo com Pereira (1998), abusca de "flexibilidade" na organização da 

produção, em contraste com a rigidez do modelofordista
7
, passa a ser sinônimo deredução dos 

gastos com mão-de-obra direta pelas empresas, resultando em redução da segurança do 

emprego e acentuando as formas de "precarização” do trabalho
8
. 

                                                             
7
O Fordismo foi criado em 1913, por Henry Ford, que inovou com o ao modelo de produção em massa de um 

produto, ou seja, ao sistema das linhas de produção. O seu objetivo era criar um método que reduzisse aomáximo 

os custos de produção da sua fábrica de automóveis, assim, barateando os veículos para a venda, atingindo um 

maior número de consumidores. (GOUNET, 1999) 
8
 Entende-se "precarização" por substituição das relações formais de emprego (carteira de trabalho assinada e 

demais benefícios) por relações informais de compra e venda deserviços de terceiros, tais como a contratação de 

trabalhadores por tempo determinado, o trabalho em tempo parcial, o trabalho em domicílio etc. 
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O termo Qualidade de Vida no Trabalho(QVT), foi usado inicialmente no final da 

década de 1960, originado pela General Motors e a United Auto Workers, para descrever o 

nível de satisfação no trabalho dostrabalhadores. Os programas de QVT eram 

desenvolvidosinicialmente, para melhorar o nível de satisfação do trabalhador no seu trabalho, 

semprevisando o aumento da produtividade(KIERNAN; KNUTSON, 1990). 

Portanto, de acordo com a perspectiva de Walton (1973), é perceptível que a QVT se 

torna evidente quando otrabalhador tem seus direitos exercidos, quando se sente satisfeito 

com relação ao seu trabalho, tendo a oportunidades de usar seus conhecimentos e aperfeiçoá-

los. Isso gera um sentimento de orgulho da realização do seu trabalho, que se tem uma 

remuneração justa e que se fazsuficiente perante suas necessidades e quando não corre riscos 

ou se sente inseguro. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste tópico, pretende-se demonstrar os procedimentos metodológicos para melhor 

entender e responder aos objetivospropostos. Tendo como ponto de partida o objetivo desta 

pesquisa, que é analisar a qualidade de vida dos trabalhadores da indústria naval após a crise 

da Petrobras, foi constatada a necessidade de adotar um método de pesquisa descritiva de 

caráter exploratório que é considerado o mais apropriado para o tipo de análise proposto. 

Este estudo foi baseado em uma estratégia descritiva, de caráter exploratório, por meio 

de um questionário. Serão abordados também os critérios para a construção do universo de 

estudo, o método de coleta de dados, a forma de tratamento desses dados e, por fim, as 

limitações do método escolhido. 

 

3.1Aplicação de Entrevistas 

 

Para Gil (2002), as principais finalidades das pesquisas exploratórias sãodesenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulaçãode problemas ou teorias 

que poderão ser utilizadas em estudos posteriores. Este tipo de análise é utilizado quando o 

tema a ser pesquisado é poucoconhecido e sobre ele é difícil formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. 

Ainda de acordo com Gil(2002), a entrevista pode ser caracterizada como uma técnica 

bastante adequada para obter informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas 

explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. 

As entrevistas serão realizadas de maneira semiestruturada. Esse tipo de entrevista 

combina perguntas abertas e fechadas, em queo informante tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto. (GIL, 2002). 

Por se tratar de uma entrevista semiestruturada, a atenção deve ser dada à formulação 

deperguntas que seriam básicas para o tema a ser investigado (TRIVINOS, 1987; 

MANZINI,1990. Porém, uma questão que antecede ao assunto das perguntas básicas se refere 

à definição deentrevista semiestruturada. 

De acordocomManzini (1991), a entrevista semiestruturada está focada em umassunto 

sobre o qual háum roteiro com perguntas principais, complementadas poroutras questões 
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inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo deentrevista pode 

fazer surgir informações de forma mais livre e as respostas não estãocondicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

Para Triviños(1987), a entrevista semiestruturada tem como 

característicaquestionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. Assim, os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 

surgidas a partir das respostas dos informantes e o foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador. Oautor conclui afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] 

favorece não só a descrição dosfenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

De acordo com Mattar (1999), os dados primários correspondemainformações que 

nunca foram coletados e tem o propósito específico de atender uma necessidade da pesquisa 

realizada. Neste caso, isto ocorrerá por meio de entrevistas semiestruturadas, com os 

trabalhadores da industrial naval, a partir da aplicação de um questionário 

A pesquisa foi realizada do mês de abril a novembro de 2019, foi enviado aos 

trabalhadores e ex-trabalhadores da indústria naval que residem no estado do Rio de Janeiro 

um formulário
9
 e foi respondido por meio de um instrumento de coleta de dados sendo 

desenvolvido e validado a partir da implementação de um questionário online, denominado 

“Análise da qualidade de vida dos atuais e ex-trabalhadores da indústria naval do estado do 

Rio de Janeiro após a crise da Petrobras”.  

O instrumento de estudo, o questionário, é composto por questões de múltipla escolha 

e abertas, que irão analisar a situação dessa classe de trabalhadores após a crise da Petrobras. 

Em relação à estrutura, o questionário é composto por 20 questões que são subdivididas em 

três seções: 

1)  O perfil dos trabalhadores – essa seção é composta poroito questões e irá abordar o perfil 

individual de cada trabalhador, recolhendo suas principais informações socioeconômicas. 

2)  Características gerais– composta por oito questões, que têm como objetivo identificar as 

características gerais e como ficou o relacionamento do trabalhador com a sua empresa. 

3)  Percepção dos trabalhadores com a crise da Petrobras- composta por quatro questões, 

buscando saber os impactos da crise na percepção do trabalhador. 

 

                                                             
9
Link do formulário:https://docs.google.com/forms/d/1nz-

gzG00hhUot7D_gTXP36IHiNkpBnZZgXRVcz6NE8/edit. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1nz-gzG00h%20hUot7D_gTXP36IHiNkpBnZZgXRVcz6NE8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nz-gzG00h%20hUot7D_gTXP36IHiNkpBnZZgXRVcz6NE8/edit
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3.2 População e Amostra 

 

Uma amostra é tratada como um subconjunto da população, por meio do qual se 

estabelecem ou se estimam as características dessa população, sendo que, uma população 

pode ser definida como um conjunto de elementos que possuem determinadas características 

em comum que se pretendem analisar. (MASSUKADO-NAKATANI, 2009). 

De acordo com Kotler (1999):  

 

Amostra é um segmento da população selecionado para representar a população 

como um todo. O ideal é que a amostra seja representativa, para que o pesquisador 

possa fazer estimativas precisas das ideias e comportamentos da 

população.(KOTLER, 1999, p. 84). 

 

A população estudada neste trabalho é a dos trabalhadores da indústria naval que é da 

ordem de7.180, equivalente ao número de trabalhadores no 4º trimestre de 2018no estado do 

Rio de Janeiro, como foi demonstrado na Tabela 3. Dessa forma, para calcular o tamanho da 

amostra para populações finitas,por meio da amostragem aleatória estratificada simples, será 

utilizada a fórmula a seguir: 

 

n= 
𝐙²×𝐩× 𝐪×𝐍

𝐝²(𝐍−𝟏)+𝐙²×𝐩× 𝐪
(1) 

 

Tendo como base a equação supracitada, as variáveis são:n, que corresponde ao 

tamanho da amostra; z, refere-se a abscissa normal padrão; p, diz respeito a proporção 

amostral que estima a verdadeira proporção populacional; q é o complemento da proporção de 

uma amostra e é igual a 1 – p; d, corresponde o erro amostral.  

Foi considerado um erro de estimação de 11% (d=0,11); a abscissa normal padrão 

Z=1,645;emnível de confiança de 90% e p = 0,5; q =1-0,5.
10

 

 

n= 
 1,645 𝟐×0,5×0,5×7.180

 0,11 𝟐(7.180−1)+ 1,645 𝟐×0,5×0,5
n  56 

                                                             
10

Foram utilizados valores aproximados para facilitar o cálculo da amostra. 
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Dessa forma, será aplicado um questionário, cujas perguntas encontram-se no 

apêndice, a 56 trabalhadores da indústria navalcom intuito de obter informação sobre o perfil 

socioeconômico e como a qualidade de vida dos trabalhadores do setor naval se encontra. 

Foi realizado um questionário online a fim de atender aos objetivos propostos, por 

meio da plataforma do Google Formulários®, pertencente ao Google Drive®. O questionário 

foi enviado aos trabalhadores atuantes em diversas áreas da indústria naval, de diferentes 

empresas e residente de muitos lugares do estado do Rio de Janeiro. Ao final da aplicação do 

questionário, 66 trabalhadores responderam à pesquisa. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo do trabalho, são realizadas a apresentação e análise dos resultados 

obtidos por meio da aplicação do questionário aos trabalhadores da indústria naval do estado 

do Rio de Janeiro, disponível no apêndice A. 

 

4.1.  O perfil dos trabalhadores 

 

Na primeira questão do instrumento de coleta de dados, buscou-se identificar o sexo 

dos respondentes, em que apenas 1 (2%) é do sexo feminino e 65 (98%) são do sexo 

masculino, observando assim uma predominância masculina que pode ser consequência da 

divisão sexual do trabalho como uma forma particular de divisão social do trabalho. Visto que 

ainda há a sobrevalorização das características masculinas em determinadas atividades de 

maior status social e, mesmo com o passar do tempo, ainda existem funções diferenciadas de 

acordo com as características sociais (re) construídas e imputadas aos sexos (HIRATA, 2002), 

no ramo metalúrgico, as funções, majoritariamente, são atribuídas ao público masculino, 

relacionando-se sua “virilidade” às “atividades pesadas” (SARDENBERG, 2004). 

De acordo com os resultados mostrados naFigura1, demonstra-se que há muita 

diversidade entre a faixa etária dos respondentes, visto que a maioria, 19 (33%), se encontram 

na faixa etária entre 43 e 48 anos e que a minoria possui idade acima de 55 anos, 2 (3%). No 

setor industrial, os trabalhadores mais velhos são reconhecidos como uma categoria 

vulnerável, pois são mais suscetíveis a cair e escorregar, ou seja, estão propensos a sofrerem 

mais lesões que os trabalhadores de meia-idade devido à redução do movimento articular com 

o aumento da idade (CHOI, 2009).  
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Figura 1- Idade dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

A informação sobre a cidade em que os respondentes residem encontra-se naFigura 2, 

podendo-se observar que a maioria reside na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro
11

(62,5%), seguido da região Norte Fluminense
12

 (17,50%), região da Costa Verde
13

 

(12,50%),  e região dos Lagos
14

(5%). É importante destacar que o estado do Rio de Janeiro 

tem a maior concentração de estaleiros do país e a maioria desses núcleos de atividades 

produtivas estão situados nos pólos de Angra dos Reis, Rio de Janeiro – Baia de Guanabara, 

Niterói – Ponta d’Areia e Ilha da Conceição, e São Gonçalo(SINAVAL, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 A região metropolitana é composta pelos municípios: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, 

Magé, Itaboraí, Maricá, entre outros municípios. 
12 Os municípios da região Norte Fluminense são: Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra, entre 

outros. 
13 Municípios da região da Costa Verde: Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, entre outros. 
14 Municípios da região dos Lagos: São Pedro da Aldeia. Cabo Frio, Araruama entre outros. 

8%

15%

26%33%

15%

3%

Até 30 anos

Entre 31 e 36 anos

Entre 37 e 42 anos

Entre 43 e 48 anos

Entre 49 e 54 anos
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Figura 2- Cidade em que os trabalhadores residem 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

A qualificação dos trabalhadores do setor naval é composta por muitos que possuem 

apenas curso técnico voltado para área naval e, para isso, precisam ter concluído o ensino 

médio e poucos profissionais com ensino superior completo. De acordo com o Figura3, a 

maioria dos respondentes possui o ensino médio completo, (77,19%), seguido do ensino 

superior incompleto, (10,53%). Ou seja, o setor naval, em média, aloca trabalhadores com um 

nível de escolaridade médio. 

 

Figura3-Nível de escolaridade dosentrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 4, observa-se que 24 (36%) 

responderam que trabalham nesse setor no período de 6 e10 anos, enquanto 20 (30%) 

trabalham entre 11 e 15 anos e 11(17%), entre 16 e 20 anos. Nota-se que,nestapesquisa, a 

maioria dos respondentes atua, em média, há cerca de mais de 10 anos no setor naval. 

3,51% 3,51%

3,51%

77,19%

10,53%

1,75%
Ensino fundamental 
incompleto

Ensino fundamental 
completo

Ensino médio 
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior 
incompleto
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Figura 4- Tempo de atuaçãodostrabalhadoresno setor naval 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

As respostas obtidas na pesquisa mostram grande diversidade de áreas que compõem o 

setor naval; assim, ao responderem em qual área da indústria naval atuavam, 48 (73%) 

responderam que são da Marinha Mercante, ou seja, a maioria (Figura 5). 

 

Figura 5- Área da indústria naval em que os entrevistados atuam 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

Os resultados obtidos demonstram, na Figura6,queos respondentes assumem diversas 

funções. Vale destacar os cargos mais ocupados que são os de marinheiro de convés com 19 

(29%) dos trabalhadores, mestre de cabotagem (MCB) com 14 (21%) trabalhadores, 

8%

36%

30%

17%

3%
5%

Até 5 anos Entre 6 e 10 
anos

Entre 11 e 15 
anos

Entre 16 e20 
anos

Entre 21 e 29 
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8%
14%

73%

6%

Comperj Estaleiro Marinha mercante Plataforma 
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instrumentistas e moço de convés, 7 (11%) e 6 (9%), respectivamente. É importante ressaltar 

que cada cargo possui um determinado grau de especialização e um diferente nível salarial. 

Figura 6- Função dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

4.1.2 Características gerais dos trabalhadores 

 

Essa segunda parte do questionário é composta por oito questões e têm como objetivo 

identificar e distinguir as características gerais e específicas dos trabalhadores da indústria 

naval. 

Com medo de serem demitidos, os trabalhadores tendem a ter suas relações no 

trabalho alteradas, pois tentam demonstrar seu “valor” e que não merecem ser demitidos, além 

disso, podem se sujeitaràs flexibilizações propostas pela empresa que atuam. Ao serem 

questionados se foi proposto exercer função inferior a sua de ofício a fim de evitar a 

perdadoemprego,pode-seobservar,naFigura 7, que 12 (18%) trabalhadores não aceitaram a 

proposta, entretanto, 23 (45%) aceitaram exercer uma função inferior que a sua de ofício e 31 

(47%) responderam que isso não foi proposto a eles. 
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2% 2%
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Figura 7- Aceitou exercer função inferior à sua de oficio para não perder o emprego 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

Ao serem perguntados se perceberam alguma diferença (positiva ou negativa) em 

relação ao seu salário e benefícios no decorrer dos anos, 57 (86%) responderam que 

perceberam uma diferença negativa, enquanto os demais perceberam uma diferença positiva 

ou não perceberam diferença em relação ao seu salário e benefícios no decorrer dos anos. Ou 

seja, de acordo com a maioria dos respondentes, os benefícios aos trabalhadores que eram 

concedidos pela empresa em que trabalhavam diminuíram e os seus salários também, como 

pode ser observado na Figura 8. Uma das hipóteses para isso é que as empresas entraram em 

um processo de contensão de gastos após os prejuízos que sofreram com os cancelamentos e 

redução de encomendas feitas pelas petrolíferas, principalmente, pela Petrobras. 

 

Figura8- Perceberam alguma diferença (positiva ou negativa) em relação ao seu salário 

e benefícios no decorrer dos anos? 

 

Fonte:Elaboraçãoprópriaa partir da pesquisa aplicada. 
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As Figuras9 e 10 são relacionadas ao salário que os trabalhadores recebiam no início 

de sua carreira e atualmente. Comparando as respostas, nota-se que 47 (71%) dos 

respondentes recebiam,inicialmente,de 2 a 5 salários mínimos, sendo que esse número foi 

reduzido para 32 (48%), mas ainda é a faixa salarial em que se encontram mais trabalhadores.  

O número de trabalhadores recebendo de 5 a 10 salários mínimos aumentou com o tempo, 

visto que,inicialmente,cercade16 (24%) questionados recebiam esse valor e depois passaram a 

ser 26 (39%). Nota-se que houve um aumento no número de trabalhadores recebendo mais de 

10 salários mínimos, de 1 (2%) para 2 (3%). Além disso, também cresceu o número de 

trabalhadores recebendo de 0 a 2 salários mínimos;anteriormente, eram apenas de 2 (3%) e 

passaram a ser 4 (6%), o que pode ter sido consequência da redução de salários. 

Figura 9- Faixa salarial de quando os entrevistados iniciaram no ramo 

 
Fonte: Elaboração a partir da pesquisa aplicada. 
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Figura 10- Faixa salarial atualdos entrevistados 

 
Fonte: Elaboração a partir da pesquisa aplica. 

Como pode ser observado naFigura 11, ao serem perguntados se aceitaram ter seu 

salário reduzido quando foi proposto por suas respectivas empresas, 27 (47%) trabalhadores 

responderam que sim, 26 (46%) responderam que não e 13 (23%) não receberam a proposta 

de redução de salário. 

Figura 11- Aceitou ter o seu salário reduzido para não perder o emprego? 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada 

 

A Tabela 4 refere-se ao salário que os trabalhadores da indústria naval da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) recebem, sendo que os resultados confirmam as 

respostas dos entrevistados. O grupo de trabalhadores que corresponde a até cinco salários 

mínimos teve ampliação no período de 2006 a 2015, passando de 57,4% para 64,9%. Por 

outro lado, todas as faixas referentes aos empregados que ganhavam mais de cinco salários 
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sofreram redução. Em 2006, somadas, correspondiam a 39,6% e, em 2015, a apenas 23,3%, 

respectivamente, do total. Mesmo diante desse contexto, ao comparar com a faixa salarial dos 

trabalhadores de outros estados brasileiros, os trabalhadores da RMRJ se encontram 

distribuídos em faixas de salários maiores. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos trabalhadores da indústria de construção naval do estado do 

Rio de Janeiro por faixa salarial em salários mínimos, RMRJ, 2006-2015 (em %). 
Faixa de 

Remuneração 

Média (SM) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Até 2,00 

 

7,1 11,0 10,2 10,7 11,1 12,0 12,3 

 

11,4 

 

8,5 

 

7,9 

2,01 a 3,00 

 

16,1 

 

16,9 

 

18,9 

 

18,7 

 

19,2 

 

18,2 20,1 

 

22,3 

 

19,6 

 

16,2 

 

3,01 a 4,00 

 

18,0 

 

20,5 

 

21,3 

 

22,0 

 

22,4 

 

23,9 

 

26,0 

 

26,6 

 

24,4 

 

24,9 

 

4,01 a 5,00 

 

16,2 

 

15,4 

 

18,1 

 

17,9 

 

16,9 

 

17,0 

 

14,0 

 

16,3 

 

21,5 

 

15,9 

 

5,01 a 7,00 

 

24,3 

 

18,2 

 

17,0 

 

16,0 

 

14,0 12,4 

 

10,2 

 

8,5 

 

10,7 

 

11,5 

 

7,01 a 10,00 

 

7,7 

 

6,5 

 

5,3 

 

4,5 

 

4,6 

 

4,1 

 

4,5 

 

4,2 

 

4,7 

 

5,2 

 

10,01 a 15,00 

 

4,1 

 

4,0 

 

2,8 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,4 

 

2,6 3,3 

 

Mais de 15,01 

 

3,5 

 

3,3 

 

2,4 

 

2,6 

 

3,1 

 

3,0 

 

4,1 

 

2,9 

 

3,0 

 

3,3 

 

Sem 

Classificação 

3,0 4,3 3,8 5,0 6,1 6,6 4,9 5,2 5,0 11,9 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Rais/MTE (2006-2015). 

Os trabalhadores foram perguntados se entre os anos de 2014 e2018 a sua empresa 

demitiu muitos trabalhadores e todosresponderam que sim. De acordo com o Sinaval (2019), 

o setor naval chegou a empregar 84 mil trabalhadores diretos e mais de 780 mil indiretos no 

Brasil, sendo que atualmente os estaleiros brasileiros empregam cerca de 25 mil trabalhadores 

no país. O estado do Rio de Janeiro, no período de 2014 a 2018 teve uma redução de 24.130 

trabalhadores da indústria naval, como foi observado na Tabela 3. 
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4.1.3 Percepção dos trabalhadores com a crise da Petrobras 

 

Os trabalhadores foram perguntados se achavam que a sua qualidade de vida havia 

sido reduzida ao longo do tempo e, caso a resposta fosse positiva,deveriamcitar coisas que 

faziam antes e atualmente não têm mais condições financeiras para fazer. Para facilitar a 

análise, na Figura 12, está ajunção das respostas mais frequentes, em que 4 (6%) responderam 

que não, 31 (48%) apenas responderam que sim, e os outros, além de responderem que sim, 

citaram a redução de compra de bens e lazer (27%) que houve redução da qualidade de vida e 

de bens (12%) e quecontraíram dívida financeiras(6%). 

 

Figura 12- Você acha que a sua qualidade de vida foi reduzida ao longo do tempo 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

Visto que a qualidade de vida é muito associada ao poder de compra do trabalhador, o 

indicador que é muito utilizado para medir o seu bem-estar é a sua renda, pois influencia e 

reflete na variação do poder de compra do trabalhador. Então, ao serem questionados se 

acreditam que a alteração do salário impacta diretamente na sua qualidade de vida, 

todosresponderam que sim, ou seja, para eles a sua renda impacta no seu nível de qualidade 

de vida. 

Ao serem perguntados se houve alteração no seu relacionamento com a empresa que 

trabalha ou trabalhava,32 (48%) responderam que sim, principalmente, porque foram 

demitidos e 34 (52%)responderam que não houve alteração. A indústria naval transcorre de 

momentos altos e baixos, muitas empresas demitiram seus funcionários ou os realocaram para 

funções que não são a sua de ofício, sendo assim, gerando insatisfação do trabalhador, além 

disso, tais atos podem influenciar no desempenho do trabalhador. 
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De acordo com os respondentes, 63 (95%) sentiram seus empregos ameaçados e 

apenas 3 (5%) relataram que não sentiram. Entretanto, naFigura13,nota-se que, dos 

trabalhadores questionados, 29 (44%) contraíram dívidas financeiras e 

desenvolveramdoenças, 14 (24%) contraíram apenas dívidas financeiras, 7 (11%)apenas 

desenvolveram doenças e 16 (21%)  não contraíram dívidas financeiras e não desenvolveram 

doenças. Acredita-se que uma situação de crise econômica ou setorial pode agravar a 

insegurança do trabalhador, impactando na sua saúde física e psíquica, e, caso ocorram 

reajustes negativos,uma das consequências é a aquisição de dívidasfinanceirasealteração das 

suas relações no trabalho, pois, com medo de serem demitidos, os trabalhadores se sujeitam às 

flexibilizações propostas pela empresa que atua. 

 

Figura 13- Durante o período de 2014 a 2018 contraiu dívidas financeiras e desenvolveu 

doenças? 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada. 

 

Por fim, ao serem questionados se acreditam que a crise da Petrobras possa ter 

influenciado de alguma forma a sua qualidade de vida, de acordo com a Figura 14,63 (95%) 

responderam que sim e 3 (5%) que não. A Petrobras adotou medidas de redução de gastos 

operacionais gerenciáveis, e essas reduções se estenderam para o quadro de funcionários das 

holding
15

, das subsidiarias e do exterior. O setor naval foi impactado com essas medidas por 

meioda perda de financiamento de obras e cancelamento de encomendas.Paracontornar essa 

situação, as empresas também adotaram medidas de redução de custos, que resultou na 

demissão de muitos trabalhadores da indústria naval. 

 

 

                                                             
15

O holding administra as subsidiárias responsáveis pelas atividades fundamentais de refino, transporte, 

exploração e produção. 
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Figura 14- Acredita que a crise da Petrobras possa ter influenciado de alguma forma a 

sua qualidade de vida? Se sim, por quê? 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa aplicada 

A seguir, estão algumas frases escritas pelos trabalhadores que valem a pena serem 

reproduzidas aqui: 

1) “muitas empresas ficaram sem serviços”; 

2)“diminuiu o número de trabalho pra nós”, “Acho que não é a crise da Petrobras como um 

todo e sim a crise geral no País. Quando a pessoa perde o emprego perde tudo. Perde seus 

sonhos. Perde sua saúde perde seja amigos que você pensava que tinha. Perde o respeito. 

Perde a sua dignidade. Perde até a família.”, 

4)“Sim, porque a má administração levou muitas empresas na área offshore da parte de 

perfuração fecharem as portas. Hoje não tem muitas sondas na perfuração só na produção, ou 

seja, o dinheiro continua a entrar para Petrobras, porém o que gera emprego realmente e a 

perfuração. Sendo que pra uma plataforma de produção,seu POB são de 66 pessoas máxima. 

Enquanto a de perfuração chaga a 200 o número de pessoas e ainda existem muitos poços de 

petróleo para perfurar.” 

 

 

 

 

 

 

 

5%

95%

Não
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a qualidade de vida dos trabalhadores da 

indústria naval após a crise financeira da Petrobras no estado do Rio de Janeiro. Para isso, foi 

aplicado um questionário e, nesta investigação, além de analisar a qualidade de vida dos 

trabalhadores da indústria naval, também foi estudadaa importância do setor naval, da 

Petrobras para a economia do estado do Rio de Janeiro, assim como a percepção dos 

trabalhadores com a crise da Petrobras. É importante ressaltar que o trabalho 

apresentoualgumas restrições, como, por exemplo, acesso aos trabalhadores da indústria naval 

para a aplicação do questionário. 

De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir que a hipótese proposta 

por este estudo, de que devido à importância da Petrobras no setor naval, após a sua crise, a 

qualidade de vida dos trabalhadores do setor seja impactada negativamente e que os seus 

salários e poder de compra tenham sido reduzidos, se confirmou por meiodaanálise dos 

resultados do questionário aplicado. 

A indústria naval brasileira possui uma importância relevante na economia do país, 

visto que já foi o segundo maior parque naval do mundo, perdendo apenas do Japão, além 

disso, obtinha reconhecimento internacional pelas tecnologias que eram utilizadas. Vale 

destacar a importância do estado do Rio de Janeiro na concentração da maior parte do volume 

de empregos do setor. O diferencial do mercado de trabalho dessa indústria é a importância do 

learningbydoing
16

 e a característica cíclica de contratação por causa das encomendas. O papel 

da Petrobras é garantir que haja encomendas aos estaleiros nacionais, extração de petróleo nas 

bacias, refino do mesmo e o seu transporte. 

A indústria naval brasileira possui condições extraordinárias para voltar a ser uma das 

mais importantes do mundo. Porém, um conjunto de fatores conjunturais favoráveis ao 

desenvolvimento da indústria naval deve ser colocado em prática por parte do governo, 

devido ao do papel social que uma indústria como essa pode realizar em termos de geração de 

emprego e renda. Sugere-se que sejam resolvidos os principais obstáculos vividos pela 

indústria e centralizar esforços para as oportunidades da demanda gerada pela exploração do 

pré-sal, promover o desenvolvimento tecnológico e a customização de produtos para ganhar 

competitividade e avançar sobre o mercado externo.  

                                                             
16

Formação na profissão por meio da prática real continua a ser o último modo de transmissão de conhecimentos 

e competências, especialmente nos casos dos operários-mestres (ou encarregados) responsáveis por parte da 

produção. 
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ANEXO 

Oscilação das ações da Petrobras de 2008 a 2018 

 

Fonte: BOVESPA 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

1) Nome  

2) Sexo  

a) () Feminino  

b) () Masculino  

3) Idade 

4)  Cidade 

5) Qual o seu nível de escolaridade?  

a)() Ensino fundamental incompleto 

b)() Ensino fundamental completo 

c)() Ensino médio incompleto 

d)() Ensino médio completo  

e)() Ensino superior completo  

f)() Ensino superior completo 

6) Em qual área da indústria naval atua?  

7) Qual a sua função/cargo? 

8) Quanto tempo trabalha nesse setor? 

9) Percebeu alguma diferença positiva ou negativa em relação ao seu salário e 

benefícios ao decorrer dos anos?  

() Sim, percebi uma diferença positiva 

() Sim, percebi uma diferença negativa 

() Não percebi diferenças 

10) Faixa salarial quando iniciou no ramo: 

a) () 0 a 2 salários mínimos  

b) () 2 a 5 salários mínimos  

c) () 5 a 10 salários mínimos  

d) () mais de 10 salários mínimos  

11)Faixa salarial atual? 

a) () 0 a 2 salários mínimos  

b) () 2 a 5 salários mínimos  
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c)() 5 a 10 salários mínimos  

d) () mais de 10 salários mínimos  

12) Entre os anos de 2010 a 2016 a sua empresa demitiu muitos trabalhadores?   

a)() sim 

b)() não 

13) Sentiu o seu emprego ameaçado?  

a) () sim 

b) () não 

14) Aceitou ter o seu salário reduzido para não perder o emprego?  

a)() sim 

b)() não 

15)Aceitou exercer função inferior a sua de oficio para não perder o emprego?  

c)() sim 

d)() não 

16) O seu relacionamento com a empresa que trabalhava sofreu alguma 

alteração? Se sim, qual?   

17)Durante o período de 2010 a 2016: 

a) () Desenvolveu alguma doença 

b) () Contraiu dívidas financeiras  

c) () Ambos 

18) Acredita que a alteração do salário impacta diretamente na sua qualidade de 

vida? 

a)() sim 

b) () não 

c) () talvez 

19) Você acha que a sua qualidade de vida foi reduzida ao longo do tempo? Por 

exemplo, reduziu a sua aquisição de bens ou número de viagens por ano. Cite 

coisas que fazia e atualmente não tem mais condições financeiras para fazer: 

20)Acredita que a crise da Petrobras possa ter influenciado de alguma forma a 

sua qualidade de vida? Por quê? 


