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         Balanço de Greves - Especial 

 

A greve dos petroleiros de 2020:  
mais um relato de luta dos trabalhadores 

 

 

Introdução 

Maio de 2020 marcou o aniversário de 25 anos de uma das mais importantes greves da 

história recente do movimento sindical brasileiro, em especial da categoria petroleira. Trata-se da 

famosa greve dos petroleiros de 1995, com duração de 31 dias, envolvendo cerca de 47 mil 

trabalhadores e que apresentava como motivos centrais: o descumprimento, por parte da Petrobras, 

do acordo coletivo firmado no ano anterior sob a mediação do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), a demanda por reintegração de trabalhadores demitidos no governo Collor e a defesa do 

monopólio estatal da Petrobras no setor. 

Passados 20 anos dessa greve, em novembro de 2015, novamente ocorreu outro importante 

movimento paredista dos petroleiros. Uma paralisação que durou 20 dias, com participação de 

cerca de 40 mil trabalhadores e que tinha, entre as diversas reivindicações, as garantias dos direitos 

adquiridos pelos trabalhadores no Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, a manutenção da Petrobras 

como empresa integrada e indutora do desenvolvimento nacional e a suspensão da venda de ativos 

(privatização em fatias) da companhia. Entre as várias conquistas do movimento, vale citar a Pauta 

pelo Brasil1, importante documento resultante de meses de discussão entre a Petrobras e a 

Federação Única dos Petroleiros - FUP, contendo diversas propostas para enfrentamento da crise 

pela qual passava a empresa naquele momento. 

Em fevereiro de 2020, pouco antes dos efeitos da pandemia do coronavírus chegar ao Brasil, 

outra forte mobilização entra para o rol das grandes greves realizadas pelos petroleiros. Nesse breve 

 
1 Ver em https://www.fup.org.br/publicacoes/outras-publicacoes/item/19257-pauta-pelo-brasil  

https://www.fup.org.br/publicacoes/outras-publicacoes/item/19257-pauta-pelo-brasil
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texto, serão apresentados os principais acontecimentos do recente movimento, com uma reflexão 

sobre algumas similaridades entre as três mobilizações. 

 

O estopim da greve – fechamento da Araucária Nitrogenados 
(Ansa/Fafen-PR), demissões em massa e descumprimento do 
acordo 
 

Desde 2014, uma série de acontecimentos vem modificando o papel e a importância da 

Petrobras para o desenvolvimento nacional. O modelo de empresa, construído desde 2003 com 

grandes volumes de investimentos, descoberta do pré-sal, atuação integrada no setor (“do poço ao 

posto”) e contratação de grande número de trabalhadores próprios e terceiros, passou a sofrer uma 

série de ataques que culminaram na mudança completa de estratégia. Como em uma “tempestade 

perfeita”, a partir de 2014, a Petrobras sofreu os efeitos da Operação Lava-jato - foi exposta em 

páginas policiais e encontrou dificuldade de contratação de empresas para continuar realizando 

obras/investimentos. Além disso, houve queda brusca dos preços do barril de petróleo no mercado 

internacional, no mesmo momento. 

Nesse contexto, a direção da empresa alterou a estratégia e os objetivos da companhia, 

fazendo a Petrobras deixar de ser uma empresa integrada de energia, concentrando de forma 

significativa os investimentos na área de Exploração e Produção (E&P) e na tentativa de redução 

do endividamento. Os planos estratégicos apresentados a partir de 2015 passaram a ter como foco 

a redução do nível de endividamento, a intensificação da venda de ativos, a redução dos gastos 

operacionais e o maior retorno possível, no curto prazo, aos acionistas. Sob a nova orientação, a 

produção de fertilizantes foi um dos setores que a direção da Petrobras decidiu, a partir daquele 

momento, deixar integralmente. 

Em 14 de janeiro de 2020, a Petrobras decidiu encerrar/hibernar as atividades da fábrica de 

fertilizantes nitrogenados no Paraná, a Araucária Nitrogenados (Ansa/Fafen-PR). Adquirida da 

Vale S.A. em 2013, compunha o rol de empresas subsidiárias e controladas pela Petrobras no setor 

de fertilizantes. Com a alegação de prejuízos recorrentes, o processo de venda teve início em 2018, 

mas fracassou ao final de 2019, com a tentativa de venda para a companhia russa Acron Group. O 

encerramento das atividades da Ansa/Fafen-PR acabou por levar à demissão cerca de 400 

trabalhadores próprios e outros 600 terceirizados. 

De outro lado, resistindo e realizando vários atos contrários à decisão da empresa, o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do Paraná (Sindiquímica-PR) vinha 

mostrando que o argumento da Petrobras para a venda, de que a subsidiária incorria em prejuízos, 
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não era procedente. Um dos questionamentos dos trabalhadores2 baseia-se na diferença de preços 

entre o custo da principal matéria-prima (resíduo asfáltico) utilizada pela fábrica e o preço final de 

venda da ureia, principal produto gerado. O resíduo asfáltico tem custo de produção muito baixo, 

pois trata-se de um refugo gerado pela Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), também 

pertencente à Petrobras, e a ureia tem preço final bem superior. Só este argumento já mostra que a 

Ansa/Fafen-PR atuava estrategicamente na cadeia produtiva do setor, transformando um produto 

de baixo valor agregado da Repar em outro, de maior valor. A suposta alegação de prejuízos 

apontada pela Petrobras é desculpa para encobrir os verdadeiros motivos para a venda (ou 

hibernação) da Ansa, que são a mudança de visão estratégica e o desinteresse em atuar no setor de 

fertilizantes. 

De outro lado, importantes argumentos são utilizados pelo Sindiquímica-PR para tentar 

barrar a hibernação da Ansa/Fafen-PR e mostrar a decisão equivocada da Petrobras. A Ansa/Fafen-

PR era uma das últimas fábricas de nitrogenados do Brasil em operação, um país agrícola que 

depende muito da importação desses produtos. Além disso, integrada ao complexo industrial da 

região, é importante consumidora de produtos da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), 

também da Petrobras. 

Uma das últimas tentativas utilizadas pelo Sindiquímica-PR para convencer a direção da 

Petrobras foi a ocupação da fábrica, durante um protesto, em 21 de janeiro de 2020. No entanto, ao 

contrário do que se define como protesto grevista (mobilização caracterizada pela interrupção do 

trabalho), a ocupação da Ansa/Fafen-PR teve como objetivo manter as atividades em um nível 

mínimo, já que seria do interesse da Petrobras drenar os materiais ali processados (amônia e etanol) 

e esvaziar a unidade. 

A direção do Sindiquímica-PR alegava que a empresa estaria violando uma cláusula do 

acordo coletivo, recém-assinado, que proibia demissão em massa de trabalhadores antes de 

negociação com o Sindicato. O objetivo principal, declaravam os sindicalistas, era a manutenção 

da fábrica em funcionamento. Em caso de real inviabilidade da subsidiária, contestada pelos 

dirigentes sindicais, as negociações deveriam então ser redirecionadas para a construção de um 

plano que, por meio de cursos de requalificação, conseguisse realocar o maior número possível de 

trabalhadores em outras unidades da Petrobras, limitando a quantidade de demissões. Aos que 

fossem dispensados, as partes negociariam um pacote de benefícios envolvendo também cursos de 

requalificação profissional, para diminuir as chances desses trabalhadores permanecerem por longo 

tempo no desemprego. Os sindicalistas afirmavam que a Petrobras não estava aberta a negociações 

e que, durante a reunião, apenas apresentou um pacote já definido e bastante limitado de benefícios. 

 
2 Ver em https://sindiquimicapr.org.br/fafen-pr-resiste/  

https://sindiquimicapr.org.br/fafen-pr-resiste/
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Além disso, a estatal também estava (e ainda está) negociando a venda da Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (Repar) e da Usina do Xisto (SIX), ambas no polo de Araucária, onde fica a 

Ansa/Fafen-PR. 

 

O dia a dia da greve3 

28 de janeiro – diante do impasse entre as partes, em assembleias por todo o país, os 13 

sindicatos filiados à FUP decidiram pela greve por tempo indeterminado, com início em 1º de 

fevereiro. Na pauta de reinvindicações constavam: a) posição contra fechamento ou privatização 

de qualquer unidade do sistema Petrobras; b) exigência de abertura de real negociação no caso da 

Ansa/Fafen-PR e; c) denúncia de uma série de descumprimentos de cláusulas do acordo coletivo 

(tabela de turno, banco de horas, hora extra na troca de turno, relógio de ponto, interstício total, 

PLR, mudanças no Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde, transferências arbitrárias 

de trabalhadores, entre outros); 

31 de janeiro – depois de uma improdutiva reunião com representantes da empresa, cinco 

diretores da FUP decidiram ocupar uma sala no quarto andar onde funciona a gerência de gestão 

de pessoas – do edifício-sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Surgiu assim a “Comissão de 

Negociação Permanente”, mostrando interesse e esforço em continuar as negociações e diálogo 

com a empresa.  

A empresa entrou na Justiça do Trabalho exigindo a retirada da comissão de dirigentes 

sindicais, mas teve o pedido negado. A direção da Petrobras, então, cortou o fornecimento de água 

e energia elétrica do quarto andar do edifício e impediu a entrega de alimentos. Nova decisão 

judicial determinou o restabelecimento da luz e da água, além de permitir a entrada de comida – 

sob pena de aplicação de multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento. Luz e água foram 

religadas, mas o ar condicionado não; 

01 de fevereiro – a greve foi deflagrada e contou logo com a adesão de 12 unidades de 

refino, vários campos de exploração de petróleo e cinco terminais da Transpetro, subsidiária da 

Petrobras que também está sob risco de privatização e demissões. Os trabalhadores que mantinham 

a Ansa/Fafen-PR em funcionamento decidiram desocupar a fábrica. Uma decisão da gestão local 

de paralisar a caldeira, que mantinha a produção, provocou vazamento de amônia. Diante dos riscos 

à saúde, os trabalhadores decidiram deixar a fábrica, mas permaneceram acampados do lado de 

fora. A operação foi retomada pelos gestores; 

 
3 O relato foi escrito com base nas informações disponibilizadas pela Federação Única dos Petroleiros em 
seu sítio eletrônico, ordenadas pela palavra-chave “greve petroleiros 2020”: 
<https://www.fup.org.br/ultimas-noticias/itemlist/tag/greve%20petroleiros%202020> Acesso em 
13/03/2020. 
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04 de fevereiro - a greve atingiu 30 bases operacionais do Sistema Petrobras, em 12 estados. 

Em atos/protestos realizados no Paraná, no Rio Grande do Sul e na Bahia, botijões de gás foram 

vendidos com descontos de mais de 30%; em Vitória, no Espírito Santo, a gasolina foi vendida a 

um preço menor que o de mercado. Manifestantes de diversos movimentos sociais promoveram 

atos durante a vigília na frente do edifício-sede da empresa, no Rio de Janeiro. Dirigentes sindicais 

viajaram até Brasília para conversar com parlamentares, em reuniões com deputados e senadores. 

Nesse mesmo dia, liminar concedida pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior 

do trabalho (TST), não declarou abusividade da mobilização, mas estabeleceu condições bastante 

rigorosas: 90% dos efetivos operacionais deviam ser mantidos em atividade, sob pena, em caso de 

descumprimento, de aplicação de multa diária de R$ 500 mil para a FUP e os sindicatos do Norte 

Fluminense, Bahia e Espírito Santo e de R$ 250 mil para os demais. Somados, os valores das multas 

previstas às entidades que lideravam a greve chegavam a R$ 4,5 milhões por dia; 

06 de fevereiro - a greve continuou a crescer: atingiu 70 unidades do sistema Petrobras em 

13 estados. Atendendo à companhia, que alegou o não cumprimento do efetivo mínimo de 90% em 

operação, o TST declarou abusividade da paralisação e determinou o bloqueio cautelar das contas 

bancárias dos sindicatos, além de autorizar a contratação emergencial de pessoas ou serviços em 

substituição aos grevistas; 

12 de fevereiro - o embate entre a Petrobras e os sindicatos, que já mobilizava cerca de 20 

mil trabalhadores em 108 unidades da empresa, chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). O 

presidente Dias Toffoli confirmou o posicionamento de Gandra Filho, do TST, a respeito da 

aplicação de multas aos sindicatos que não garantissem o efetivo mínimo em operação. No mesmo 

dia, dirigentes sindicais conseguiram articular reunião com parlamentares e com os presidentes da 

Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre; 

17 de fevereiro - A adesão continuou a crescer. Entre plataformas, refinarias, usinas 

térmicas e outras instalações, 121 unidades foram afetadas pela greve, com cerca de 21 mil 

trabalhadores envolvidos. A comissão de dirigentes negociadores continuou ocupando uma sala no 

quarto andar do edifício-sede, no Rio. Nesse dia, o ministro Gandra Filho, do TST, declarou 

ilegalidade da mobilização e exigiu o retorno imediato ao trabalho – sob pena, em caso de 

descumprimento, de aplicação de multas diárias de R$ 250 mil ou de R$ 500 mil (conforme a 

dimensão da entidade) às representações sindicais dos petroleiros. O Conselho Deliberativo da 

FUP, composto por lideranças de todo o país, orientou as assembleias locais a votarem pela 

continuidade da greve. No Paraná, trabalhadores, familiares e ativistas permaneceram acampados 

diante da Ansa/Fafen-PR; 
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18 de fevereiro - depois de uma audiência de conciliação mediada pelo Tribunal Regional 

do Trabalho (TRT), a desembargadora responsável pelo caso, Rosalie Michaele Bacila Batista, 

determinou a suspensão das demissões anunciadas pela empresa – inclusive de 144 trabalhadores 

que receberam telegramas para efetuar a rescisão do contrato de trabalho – até 6 de março, quando 

nova audiência seria realizada; 

19 de fevereiro - Em Brasília, dirigentes sindicais participaram de reunião com o ministro 

do TST, Gandra Filho, apoiados por grande número de parlamentares. Após o encontro, 

representantes da FUP protocolaram pedido de abertura de negociação. Em resposta, Gandra Filho 

convocou para 21/02 uma audiência de conciliação. Durante a noite, considerando a suspensão 

temporária das demissões na Ansa/Fafen-PR e a abertura de um processo de negociação mediado 

pelo TST, o Conselho Deliberativo da FUP decidiu orientar as assembleias locais a votarem pela 

suspensão da greve – destacando que a mobilização poderia ser retomada em caso de permanência 

do impasse; 

21 de fevereiro - após a conclusão das assembleias em todas as bases, e depois de 20 dias 

de greve, os petroleiros retornaram aos postos de trabalho. Foi a segunda maior paralisação de 

trabalhadores da Petrobras, atrás apenas daquela realizada em 1995. 

Em Araucária, os trabalhadores permaneceram acampados diante da Ansa/Fafen-PR até 3 

de março. Neste dia, depois de uma dura negociação em Brasília, diante da intransigente decisão 

de fechamento da fábrica, foram obrigados a aprovar a proposta de pacote de benefícios 

apresentada pelo TST – que, ao menos, não impõe a realização de demissões por justa causa dos 

envolvidos na greve (esta seria a outra proposta feita aos petroleiros). 

A FUP não reconhece o processo de demissões, afirmando que articulará com 

parlamentares um projeto de lei para anistia e recondução dos trabalhadores demitidos. Outros 

pontos do Acordo coletivo continuam sendo negociados entre representantes da companhia e dos 

sindicatos, mas em reuniões que não se realizarão mais no quarto andar do edifício-sede e sim em 

salas alugadas pela Petrobras no Centro do Rio de Janeiro, provavelmente, por receio da direção 

da empresa de que haja novas ocupações de trabalhadores. 

 

  

Conclusões 

A categoria petroleira é reconhecida pela combatividade e capacidade organizativa e, em 

vários momentos da história do movimento sindical brasileiro, esteve na vanguarda de importantes 

atividades e mudanças. A greve de 1995 ficou conhecida como a primeira resposta incisiva e direta 

ao governo neoliberal do então presidente Fernando Henrique Cardoso; o movimento de 2015 
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aconteceu em meio às ações que levaram a ex-presidente Dilma Rousseff ao impeachment; e a 

greve de 2020 é também um dos primeiros grandes atos contrários à política de privatização 

iniciada pelo governo de Michel Temer, que continua agora no governo liberal de Jair Bolsonaro. 

Quando comparadas as três mobilizações, percebe-se que a greve de 2020 apresentou 

algumas diferenças em relação às outras duas (1995 e 2015). Esta não tinha como objetivo a 

paralisação ou redução da produção dos campos de petróleo e/ou das refinarias. Diferente dos 

movimentos anteriores, em alguns momentos, os grevistas apontavam para a necessidade de 

aumentar a produção, seja para preservar os empregos (como no caso da Ansa/Fafen-PR) ou para 

retomar a capacidade de produção nas refinarias, reduzida pela Petrobras. Em várias situações, a 

greve apontava para a necessidade de uma política de preços mais justos aos consumidores 

nacionais. 

Também é importante destacar que, da mobilização recente, faz parte a utilização em grande 

escala das redes sociais, como forma de comunicação da greve. Com estratégia, os grevistas 

levaram a narrativa da greve e as disputas com a grande mídia e a empresa para milhares de pessoas. 

Nos movimentos grevistas anteriores, a comunicação da greve passava pelos grandes meios de 

comunicação, com pouco espaço de fala para os grevistas e visões contrárias ao movimento. Além 

disso, o uso das redes sociais proporcionou rapidez e dinâmica aos acontecimentos e diálogos entre 

os grevistas. 

Mas os três movimentos têm várias similaridades. Destacam-se: a) forte reação da justiça, 

em especial do TST, contrário ao movimento grevista; b) pressão da empresa, com redução do 

espaço negocial, não reconhecimento do movimento sindical como interlocutor e tentativa de 

disputa de narrativa com os trabalhadores; c) de outro lado, foi possível perceber forte 

adesão/radicalização dos trabalhadores ao movimento grevista; d) apoio dos movimentos sociais e 

compreensão de parte da população. 

Mesmo em conjunturas e momentos históricos diferentes, as três mobilizações 

apresentaram pautas e bandeiras de luta similares, seja em defesa de direitos conquistados pelos 

trabalhadores no acordo coletivo, de posição contrária à privatização da empresa e do setor, seja 

em defesa do papel importante que deve ter a Petrobras (principalmente como empresa estatal) para 

o desenvolvimento nacional. 
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