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UM DOS RAMOS do mundo do traba-
lho mais sujeitos à terceirização e mor-
tes é o elétrico. Em grande parte, isso 
se deve ao processo de demissões e pri-
vatizações pelo qual o setor passou des-
de o fi nal da década de 1990. Em entre-
vista ao Brasil de Fato, o presidente 
do Sindicato dos Engenheiros do Para-
ná, Ulisses Kaniak, explica como as ter-
ceirizações estão neste contexto de pri-
vatização, chegando inclusive às com-
panhias estatais de energia: “Mesmo as 
empresas estatais têm um nível de ter-
ceirização muito alto. Para cada dez tra-
balhadores diretos na Copel do Paraná, 
seis são terceirizados”, afi rma, comen-
tando também as possibilidades de ar-
ticulação do movimento sindical e po-
pular em torno da Plataforma Popular 
Operária e Camponesa para Energia.

Brasil de Fato – Como está o 
quadro geral das terceirizações 
no ramo elétrico e quais as 
características específi cas? 
Ulisses Kaniak – Os dados que te-
mos não são muito consistentes por-
que muita coisa acaba sendo maquiada 
em função da maior parte das empre-
sas terceirizadas do setor estar registra-
da como empreiteira de construção ci-
vil. Diversos acidentes do setor elétri-
co com lesões graves e mortes são re-
gistrados dessa maneira. Quem fez es-
se estudo inclusive de forma mais re-
cente foi a Fundação Coge, ligada a em-
presas do setor elétrico, um trabalho de 
2009, em que alertava isso: eles busca-
ram dados reais das empresas e se no-
tou que, na comparação de todas as em-
presas, quando elas eram estatais antes 
das privatizações, em 1997 e 1998, ha-
via muito pouco nível de terceirização. 
Desde então, a quantidade de aciden-
tes, especialmente com morte, aumen-
tou muito. É uma prova de que a tercei-
rização acaba gerando insegurança pa-
ra os trabalhadores e um risco maior. 
Fala-se que, para cada morte direta no 
setor, há dez mortes de terceirizados e 
100 mortes de terceiros, ou seja, de pes-
soas que tenham acidentes em rede ca-
seira. Mas quem trabalha diretamente 
com energia são os primários e terceiri-
zados do setor, então, comparando tra-
balhador com trabalhador, se vê que os 
terceirizados estão mais sujeitos ao ris-
co. Mesmo as empresas estatais têm um 
nível de terceirização muito alto. Para 
cada dez trabalhadores diretos na Co-
pel do Paraná, seis são terceirizados. 

Isso se iniciou em um contexto 
de demissões, o que forçou as 
estatais a serem terceirizadas 
e também a aderirem às 
privatizações?

Era bem claro isso nos anos em que 
havia o risco de privatização. Reduziu-
se o quadro próprio, para dizer que era 
uma empresa “enxuta”. Claro que pas-
sou a gastar mais com terceirização, 
mas em média se paga muito menos pa-
ra um terceirizado do que para um fun-
cionário próprio, e até isso é diretamen-
te proporcional à quantidade de segu-
rança que as empresas terceirizadas in-
vestem, e demais itens de qualidade de 
vida e trabalho dos trabalhadores ter-
ceirizados, que sempre é pior. Não é 
isso que nós queremos. Nós queremos 
trabalhadores qualifi cados fazendo es-
sa função, sendo valorizados da mesma 
forma. Então se vê numa empresa de 
distribuição de energia, equipes distin-
tas de trabalhadores, de contratação di-
reta e os terceirizados, que fazem rigo-
rosamente a mesma coisa, não há dife-
rença, agora o quanto vai receber no fi -
nal do mês o primário e o terceirizado, é 
uma diferença brutal. 

Há algo no sentido de pensar 
esse processo de terceirização, 
articulando o ramo da energia 
como um todo nacionalmente? 

Dentro da Plataforma Popular Ope-
rária e Camponesa para Energia, for-
mada pelos movimentos sindical e so-
cial, como o MAB e o MST, já se tratou 
desse assunto numa reunião específi ca 
inclusive com o governo Federal, já foi 
feito esse alerta, através de uma apre-
sentação do Dieese, que, a partir da-
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acompanhado pela elevação 
do número de óbitos

quele estudo da Fundação Coge, agre-
gou mais material que os próprios sin-
dicalistas trouxeram, e demonstrou is-
so. Existe também lá na Plataforma es-
sa preocupação não só em como fi ca 
o setor com as Concessões, mas para 
que se faça mais caso daquilo que está 
acontecendo. Isso não se limita ao se-
tor elétrico. O setor de petróleo vive a 
mesma coisa. 

De que maneira o processo 
de terceirizações difi culta a 
organização sindical? 

Difi culta bastante porque em geral as 
empreiteiras que atuam terceirizando 
serviços não dão margem para a entra-
da de um sindicato do ramo eletricitá-
rio, por exemplo, dentro da empreitei-
ra para ter contato com o seu pessoal, 
que deveriam estar representados pe-
lo sindicato do setor onde atuam. Ain-
da estamos começando no setor elétri-
co a buscar mais contato com os sindi-
catos que os representam para que, por 
exemplo, numa negociação de uma em-
presa a gente consiga negociar também 
as condições para os terceirizados des-
sas empresas. Isso é um sonho que ain-
da não aconteceu. 

Há casos de reversão do 
processo de terceirizações em 
determinada empresa? 

Há na Justiça decisões para os dois 
lados. Na Justiça do Trabalho, até ter 
uma sentença fi nal acaba demorando 
muito. Há questões na Celg [Distribui-
dora SA], de Goiás, e outra na Eletro-
sul. Aqui no Paraná, temos um proce-
dimento no Ministério Público do Tra-
balho em relação às terceirizações, na 
Copel, por exemplo. Dentro do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), sabe-
mos que está sendo feita essa discus-
são da validade ou não da Lei de Con-
cessões, que, em 1997, permitiu que 
as empresas fi zessem terceirização de 
serviços essenciais. Só que muita gen-
te enxerga isso como inconstitucional. 
O TST abriu uma discussão chamando 
uma Audiência Pública, com represen-
tantes de trabalhadores e das empresas 
também. A gente sabe que ainda não 
chegou ao ponto de lançar uma súmu-
la, por exemplo, mas que há essa dis-
cussão. Há como fazer o embate den-
tro da Justiça.

Há algum dado sobre como 
as terceirizações no ramo 
elétrico afetam a saúde do 
trabalhador?

Os dados que nós temos são dados de 
acidentes que provocam lesões ou mor-
te. Quanto à saúde do trabalhador, se 
faz uma ideia, porque há uma qualida-
de de vida pior desse trabalhador ter-
ceirizado, em condições de trabalho de-
sumanas, como horas-extras além do 
devido – às vezes são até incentivados 
para isso. Não há controle rígido sobre 
isso, a auditoria do MPT não é onipre-
sente, são comuns denúncias dessa for-
ma. Muito mais do que o setor primei-
rizado, os terceirizados vivem jornadas 
descontroladas de trabalho, o que au-
menta o tempo de exposição a esse ris-
co, e no geral mina a saúde da pessoa. 
Há também má qualifi cação e mau pre-

paro para situações básicas de seguran-
ça. Se pudesse colocar uma equipe do 
MPT em cada empresa ia se ver mui-
ta coisa.

Apesar de o processo de 
privatizações e de terceirizações 
atingir até mesmo as empresas 
estatais do ramo, estas ainda 
apresentam melhores condições 
que as privadas? 

As privatizações afetaram as empre-
sas estatais também, o modelo é fei-
to para se ter um setor privado, mas 
no fi m das contas as estatais sobrevi-
vem nesse modelo, e têm um desempe-
nho maior que a média, basta ver o ca-
so da Copel e Cemig, para nós é muito 
claro que o setor privatizado se preocu-
pa em dar lucro, não se preocupa em le-
var desenvolvimento. Nas estatais, con-
tinua a lógica do lucro, muitas estatais 
ainda têm essa mesma visão, por mais 
que façam lição de casa, com progra-
mas sociais como o Luz para Todos, são 
empresas que têm uma lógica totalmen-
te de dar lucro para acionistas, isso não 
pode ser a prioridade da empresa. É um 
discurso que se vale da lógica do mer-
cado, substitui-se a função social, pri-
mordial de uma empresa, por uma fun-
ção de dar lucro. 

Dentro da idéia de articulação 
entre movimentos sindical 
e social, há iniciativas como 

Quem é? 

Ulisses Kaniak – Atual presidente do Sin-

dicato dos Engenheiros do Paraná (Senge). 

Engenheiro eletrônico, é funcionário da 

estatal de energia Copel, e atua pelo coletivo 

Sindical, que reúne sete sindicatos de dife-

rentes segmentos da empresa. Atualmente 

no movimento “A Copel é Nossa”, que reuniu 

milhares de pessoas em 2001 contra a tenta-

tiva de privatização da empresa. 

a do Sindieletro-MG, de 
articulação com o Movimento 
dos Atingidos pelas Barragem 
(MAB). Qual a importância de 
ações como essas? 

A Plataforma Popular Operária e Cam-
ponesa para a Energia tem se mostrado 
esse elo entre sindicatos e atingidos por 
barragens, por exemplo. São trabalha-
dores como nós do setor, afetados pe-
lo que fazemos. Temos que ter essa pre-
ocupação em saber lidar com isso. Mui-
tas vezes o processo de desenvolvimento 
não bota a mão na consciência, sobre es-
te aspecto temos que travar este conta-
to entre movimento social e sindical. É 
importante que os dois lados se conhe-
çam melhor. A questão para nós é onde 
uma barragem é feita, que se tome todas 
as precauções. 

de Curitiba (PR)

Com 23 anos de idade, o operador 
Nalzir Silva morreu no último dia 06 
de agosto, vítima de uma descarga elé-
trica, quando trabalhava em uma das 
sondas do Campo de Produção de Ara-
çás, na Bahia. Ele é a quarta vítima fa-
tal, em 2012, da precarização gerada pe-
la terceirização no Sistema Petrobras. O 
trabalhador era contratado da MI Swa-
co, empresa do grupo multinacional 
Schumberger, quando foi atingido por 
uma descarga elétrica de mais de 360 
volts, de um equipamento que, segundo 
os trabalhadores, já vinha apresentando 
falhas operacionais, informa a Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP). 

Esta foi a quarta morte este ano regis-
trada pelos sindicatos da FUP, em aci-
dentes de trabalho no Sistema Petro-
bras. Todas as vítimas eram trabalhado-
res terceirizados. Desde 1995, já ocorre-
ram 315 óbitos em função da inseguran-
ça na empresa. Os terceirizados continu-

Precarização no sistema Petrobras

am sendo as principais vítimas: mais de 
80% dos acidentes são com trabalhado-
res contratados, sobretudo nas ativida-
des operacionais e de manutenção. Das 
315 mortes ocorridas neste período, 255 
foram com prestadores de serviço, infor-
ma a FUP. 

No ramo da petroquímica e no setor 
elétrico, mortes e terceirizações saltam 
aos olhos. Entre outros fatores, os pro-
cessos de ampliação das unidades de 
produção está calcado na contratação de 
empreiteiras. E, com isso, o tempo de ro-
tatividade do trabalho é muito grande, o 
que difi culta a organização sindical. Fa-
vorece também más condições de traba-
lho e mortes nos locais. (PC)

Desde 1995, já ocorreram 
315 óbitos em função da 
insegurança na empresa

“Em 2006, foram 
93 mortes, dentro de 
um quadro de 211.976 
trabalhadores”

“Os terceirizados vivem jornadas 
descontroladas de trabalho, o que 
aumenta o tempo de exposição a 
esse risco e mina a saúde da pessoa”

Homem trabalha em rede elétrica, setor mais sujeito à terceirização e mortes
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