
 

 

 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINIDTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS  

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL  

  

       

 

 

 

 

O SENTIDO DO TRABALHO E ELEMENTOS DE SATISFAÇÃO PARA 

TRABALHADORES OFFSHORE 

 

 

 

ARTHUR MACHADO LANGONI 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

Dezembro, 2021



 

 

 

ARTHUR MACHADO LANGONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SENTIDO DO TRABALHO E ELEMENTOS DE SATISFAÇÃO PARA 

TRABALHADORES OFFSHORE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de 

Mestrado Profissional em Gestão Empresarial da 

Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas como 

parte dos requisitos necessários para obtenção do 

título de Mestre em Administração. 

 

Orientador: Prof. Dr. Hélio Arthur Reis Irigaray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Dezembro, 2021 



 

 

    Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 
 
                   
                    Langoni, Arthur Machado 
                        O sentido do trabalho e elementos de satisfação para trabalhadores  
                     offshore / Arthur Machado Langoni . – 2021.   

     102 f.  
 

                        Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e  
                    de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
                       Orientador: Hélio Arthur Reis Irigaray. 
                       Inclui bibliografia. 
 
                       1. Trabalhadores das plataformas de perfuração - Armação de Búzios (RJ).  
                     2. Satisfação do trabalho. 3. Motivação no trabalho. 4. Indústria offshore de 
                     Petróleo. I. Irigaray, Hélio Arthur. II. Escola Brasileira de Administração Pública  
                     e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 
              
 
                                                                                    CDD – 338.766550981 

 

 
    Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus filhos, por terem me energizado com o 

sorriso de crianças orgulhosas do pai toda vez que as 

pausas foram necessárias para recompor o raciocínio. 

Vocês são fontes de luz, alegrias e amor para este 

papai. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha esposa Orama Valentim, por ter caminhado lado a lado comigo nesta longa 

jornada. Só nós sabemos as dificuldades que vivemos nestes dois anos e que se não fosse o 

suporte dela, inviabilizaria a concretização deste projeto. Te amo e muito obrigado. 

 

À Elisani Resende Machado, minha mãe e fonte inesgotável de energia para lutar pela 

minha boa formação, tendo apoiado todas as minhas decisões, comemorado cada uma das 

conquistas e sido suporte nas dificuldades. Te dedico a concretização deste importante projeto. 

 

Ao meu pai, Naldo Langoni que se dispôs a largar sua rotina em Uberlândia para tornar 

meus dias mais leves no Rio de Janeiro, permitindo assim que eu pudesse focar na conclusão 

deste projeto. 

 

Aos meus amigos de Petrobras, e também de mestrado nestes dois últimos anos, Diogo 

Calegari, Jamil Maroun e Leandro Leitão. Vocês foram fundamentais para que as disciplinas 

cursadas trouxessem aprendizado. Muitos sábados, domingos e feriados conectados com um 

objetivo comum e que certamente todos concluiremos. Sucesso amigos. 

 

Aos amigos e amigas petroleiros que se dispuseram a oferecer um pouco do seu tempo 

de trabalho ou de folga para ajudar este mestrando. Vocês são orgulho nacional e espero ter 

conseguido repassar na dissertação, o sentimento positivo que me foi transmitido por vocês. 

 

A Petrobras, por ter sido fonte financiadora deste sonho e ter acreditado mais uma vez 

que investir nos seus profissionais ajuda não somente a empresa, mas a sociedade. Sem dúvidas, 

meu suor será focado em retribuir a gestão da empresa com o conhecimento adquirido nestas 

inúmeras horas de dedicação aos estudos. 

 

A professora Yviana, por ter sido fonte de inspiração e segurança em momentos de 

encruzilhada técnica e nos quais só precisa ouvir um: “vai dar certo”. 

 

E por fim, ao meu grande orientador, Arthur Irigaray por conduzir com maestria minha 

incessante busca por um tema que fosse relevante (como ele sempre diz) e por ter “ensinado a 



 

 

pescar”, e não apenas “dado o peixe para o alimento”. Este seu jeito crítico de dar incentivo e 

direção foram primordiais para a concretização deste sonho, orientando para que o tempo que 

pode ser investido neste projeto fosse assertivo. Meu muito obrigado! Este projeto também é 

seu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Independentemente de se chamar Antônio, Manoel 

ou Francisco, a partir do momento que cada um 

descer do helicóptero e pisar no heliporto da 

plataforma, será por catorze dias somente um 

trabalhador offshore: trabalhadores submetidos à 

mesma condição de confinamento. Durante esse 

período, permanecerão sem contatos pessoais com os 

amigos de terra, familiares etc., sem ingerirem 

nenhuma bebida alcoólica, folgarem os finais de 

semana e feriados, comemorarem datas importantes, 

assistirem de perto os seus times jogarem e muito 

menos faltarem ao trabalho, pois estarão isolados, 

envoltos pelo metal, pelo azul do céu e o azul-

marinho do mar.”  

Leite (2009) 
 

 



 

 

RESUMO 

 

Objetivo – Este trabalho visa investigar o sentido do trabalho e os elementos de satisfação para 

os profissionais que atuam em regime de confinamento offshore nas unidades de exploração e 

produção de petróleo do campo de Búzios, operados pela Petrobras. 

 

Metodologia – A investigação, de natureza qualitativa, foi realizada por meio de uma pesquisa 

exploratória. Os dados foram coletados em documentos fornecidos pela Petrobras ou extraídos 

dos sites externos da companhia e por meio de entrevistas com 20 empregados, entre gestores 

e operários, que atuam nas plataformas de exploração e produção de petróleo, no campo de 

Búzios. As entrevistas semiestruturadas foram transcritas e submetidas à análise de discurso.  

O campo corroborou com as seguintes categorias propostas por Morin (2001): trabalho como 

fonte de geração de valor, trabalho intrinsecamente satisfatório, trabalho moralmente aceitável, 

trabalho e relações humanas, trabalho que garante segurança e autonomia e trabalho que 

mantém ocupado; ademais, identificamos novas emergentes: offshore não é para todos, ciclo 

no offshore e satisfação como resultado.  

 

Resultado – O campo revelou que o sentido do trabalho para os trabalhadores offshore é similar 

ao das categorias apresentadas por Morin (2001) e no geral, é satisfatório. Mais 

especificamente, foi constatado que o trabalho confinado é fonte de orgulho, ocupação útil, 

relações sociais positivas, moralmente aceito e que gera valor. O ponto de maior citação pelos 

entrevistados foi a importância do papel da família em todos este processo de engajamento e de 

permanência no offshore.   

 

Limitações – A pesquisa aqui apresentada é limitada à área do conhecimento das ciências 

administrativas e foi realizada em uma relação de sujeitos específica de trabalhadores offshore. 

Em função da crise sanitária imposta pela COVID-19, não foi possível realizar um embarque 

nas plataformas de Búzios, tendo sido as entrevistas realizadas via Teams. No que se refere a 

documentos internos Petrobras, alguns materiais foram disponibilizados pelo setor de recursos 

humanos além do que já é disponível nos sites externos da empresa, então a análise foi limitada 

a estes. 

 

Aplicações do trabalho – Para a Petrobras e outras empresas que operam offshore, os 

resultados auxiliam na compreensão do sentido do trabalho e fatores que afetam a satisfação 



 

 

 

dos trabalhadores engajados no regime de confinamento. Dessa forma, os tomadores de decisão 

podem incorporar em suas políticas dentro das organizações um novo conhecimento para 

aumentar a motivação, facilitar o treinamento e a avaliação de desempenho. Para a academia, 

amplia a discussão do sentido do trabalho visto que na literatura pouco se explorou o tema no 

contexto de embarcações de produção, estoque e alívio (FPSOs,). E para profissionais offshore, 

os resultados permitem que estes reflitam sobre o seu cotidiano no trabalho e a assim possam 

buscar um maior nível de qualidade de vida também nesse ambiente. 

 

Contribuições para a sociedade – A pesquisa cientifica proporciona resolução de 

problemáticas relevantes para a sociedade e neste caso, por apresentar como resultado o sentido 

do trabalho e os elementos de satisfação para o público offshore, contribui na medida em que 

pode ser utilizada por profissionais embarcados, gestores e setores de recursos humanos para 

promover melhores políticas para esta classe de trabalhadores, que são parte importante da 

cadeia de fornecimento de combustível para a sociedade. Contribui também por orientar e 

fomentar futuros estudos e debates sobre teorias já existentes no âmbito do sentido do trabalho 

e satisfação do trabalhador, a este público confinado. 

 

Originalidade – A pesquisa oferece perspectiva sobre o sentido do trabalho e elementos de 

satisfação no trabalho para os profissionais offshore engajados em regime de confinamento em 

FPSOs, visto que na literatura pouco se explorou este contexto, o trabalho entrega originalidade 

pois seu resultado oferece além de uma visão acadêmica, pontos de melhoria de processo e 

construtivas para novos navios, buscando aumento da satisfação dos empregados. 

 

Palavras-chave – Offshore; Confinamento; Petrobras; Satisfação no trabalho; Sentido do 

trabalho. 

 

Categoria – Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This work intends to contribute to scientific knowledge by investigating the meaning 

of work and the elements of satisfaction for professionals who work in offshore confinement in 

the Búzios oil exploration and production units, operated by the company Petrobras. 

 

Methodology – The investigation has a qualitative nature and was performed through 

exploratory research. Data were collected from documents provided by Petrobras or extracted 

from the company's external websites and through interviews with 20 employees, including 

managers and workers, who work on the platforms from Búzios field. The interviews were 

transcribed and submitted to discourse analysis. The field corroborated the following categories 

proposed by Morin (2001): work as a source of value generation, intrinsically satisfactory work, 

morally acceptable work, work and human relations, work that guarantees safety and autonomy 

and work that keeps you busy; in addition, we identified new emerging ones: offshore is not for 

everyone, offshore cycle, and satisfaction as a result. 

 

Findings – This study indicated that the meaning of work for offshore workers is similar to the 

categories presented by Morin (2001) and, overall, it is satisfactory. More specifically, it was 

found that the offshore work in FPSOs is a source of pride, useful occupation, positive social 

relationships, morally accepted and that generates value. The point most mentioned by the 

interviewees was the importance of the role of the family in all this process of engagement and 

permanence in the offshore. 

 

Research Limitations – The presented research is limited to the administrative sciences area 

of knowledge and was carried out on a specific sample of offshore workers. Due to the health 

crisis imposed by COVID-19, it was not possible to go offshore on Bouzios offshore platforms, 

and interviews were carried out via Teams. With regard to internal Petrobras documents, some 

material was made available by the human resources sector in addition to what is already 

available on the company's external websites, so the analysis was restricted to those. 

 

Practical implications – For Petrobras and other companies that operate offshore, the results 

help to understand the meaning of work and factors that affect the satisfaction of workers 

engaged in confinement. This way, decision makers can incorporate new knowledge into their 



 

 

 

policies and organizations standard to increase motivation, facilitate training and performance 

evaluation. For Academy, it broadens the discussion of the meaning of work, since in the 

literature little explored the topic in the context of production, stock and offloading vessels 

(FPSOs,). And for offshore professionals, the results allow them to reflect on their daily work 

and so seek a higher level of quality of life in this environment. 

 

Social Implications – Scientific research provides resolution of relevant issues to society and 

in this case, by presenting the meaning of work and the elements of satisfaction to the offshore 

workers as a result, it contributes considering that it can be used for offshore professionals, 

managers and human resources sector to promote better policies for this class of workers, who 

are an important part of the fuel supply chain for society. It also contributes by guiding and 

fostering future studies and debates on existing theories in the context of the meaning of work 

and worker satisfaction, to this confined public. 

 

Originality – The research offers a perspective on the meaning of work and elements of job 

satisfaction for offshore workers engaged in confinement in FPSOs, since in the literature little 

explored this context, the work delivers originality as its result offers in addition to an academic 

vision, process and constructive improvement points for new ships, seeking to increase 

employee satisfaction. 

 

Keywords – Offshore; Confinement; Petrobras; Job satisfaction; Meaning of work. 

 

Paper Category – Master Dissertation 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AGUP Águas Ultra Profundas: Águas oceânicas situadas em áreas com lâmina 
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FPSO Floating Production Storage and Offloading: termo utilizado para 
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1.  O PROBLEMA  

 

1.1 Introdução 

 

O trabalho representa um valor importante por exercer influência considerável sobre a 

motivação dos trabalhadores, sua satisfação e produtividade (HERZBERG, 1996; HACKMAN; 

SUTTLE, 1977). Há evidências de correlação direta entre motivação, engajamento e satisfação 

dos empregados com os resultados das empresas (SILVA et. al, 2018). Diversos estudos, de 

diferentes olhares ontológicos e escolhas epistemológicas têm se debruçado sobre os fatores 

motivacionais dos trabalhadores, muitas vezes negligenciando suas peculiaridades como traços 

psicodemográficos e vínculos empregatícios (IRIGARAY; SAMPAIO; OLIVEIRA, 2018; 

IRIGARAY; NEVES, 2019). De fato, não podemos falar em um único sentido do trabalho para 

trabalhadores sujeitos a relações tão distintas. No caso da Petróleo Brasileiro Sociedade 

Anônima (Petrobrás), por exemplo, empresa na qual trabalho: há celetistas, terceirizados e até 

quarterizados; há os que trabalham em horários fixos, outros por escala; por fim, há os que 

trabalham em terra e os embarcados (offshore), os quais são objetos deste estudo em função de 

suas peculiaridades. 

Os trabalhadores que atuam em confinamento offshore estão inseridos em um sistema 

sociotécnico complexo (LAPLAT et al., 1990), realizam suas atividades, no geral, em turnos 

de 12 horas e em escalas de embarque. Este regime de trabalho é regulamentado pela Lei nº 

5.811, de 11 de outubro de 1972 e os acordos coletivos, que são realizados anualmente entre a 

empresa e os sindicatos da categoria e que no caso da Petrobras, os funcionários próprios 

trabalham em regime de 14 dias abordo para 21 dias de folga (14x21). 

À de se destacar, no que se refere a exploração e produção (E&P) de Petróleo no 

offshore, a Petrobras em seu plano de negócios 20-25, indica foco no pré-sal, especialmente em 

unidades em águas ultra profundas (AGUP), dando importância a esta atividade e 

consequentemente aos trabalhadores que nela atuam. Serão 13 novas embarcações de produção, 

estocagem e alívio (FPSOs) a entrarem em produção no período. O campo de Búzios é o mais 

promissor e já conta com 4 unidades em produção e tem-se a expectativa de mais 5 unidades 

nos próximos cinco anos, o que dá a correta dimensão da importância deste campo para o futuro 

da Petrobras. 

Leite (2009) busca descrever as dificuldades desta condição de confinamento, que é o 

trabalho offshore, em uma frase: “Independentemente de se chamar Antônio, Manoel ou 
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Francisco, a partir do momento que cada um descer do helicóptero e pisar no heliporto da 

plataforma, será por catorze dias somente um trabalhador offshore: trabalhadores submetidos à 

mesma condição de confinamento. Durante esse período, permanecerão sem contatos pessoais 

com os amigos de terra, familiares etc., sem ingerirem nenhuma bebida alcoólica, folgarem os 

finais de semana e feriados, comemorarem datas importantes, assistirem de perto os seus times 

jogarem e muito menos faltarem ao trabalho, pois estarão isolados, envoltos pelo metal, pelo 

azul do céu e o azul-marinho do mar.”  

Desta forma, até pela complexidade da escala de trabalho, entender as particularidades 

desta classe de trabalhadores que atua no offshore tem incitado pesquisas. Para um trabalho ter 

sentido ele deve possuir três elementos: O significado, que é a representação e valor da atividade 

para o indivíduo; a orientação, que é a inclinação para o trabalho, o que ele busca e o que o guia 

à atividade e a coerência, que é a harmonia e o equilíbrio que o indivíduo espera da sua relação 

com o trabalho (MORIN, 1996). 

Assim, estudar o sentido do trabalho, entendendo o que traz significado, orientação e 

coerência, para os trabalhadores offshore, que por terem que deixar suas famílias, trabalharem 

em atividades de risco e estarem mentalmente preparados para ficar isolados de atividades 

cotidianas normais, estão inseridos em um ambiente complexo (SIMANJUNTAK, 2020), se 

faz promissor.  

Por se tratar de um ambiente de confinamento e em regime de escala, entender os temas 

que refletem na satisfação do empregado, considerando que alguns fatores psicológicos 

impactam mais nesta situação, possivelmente são importantes para o planejamento de uma 

empresa. Visando um melhor entendimento do universo dessa classe de trabalhadores, foi 

desenvolvida essa pesquisa, que tem como objetivo responder a seguinte pergunta: qual é o 

sentido do trabalho e os elementos de satisfação para os trabalhadores que exercem suas 

atividades em regime de confinamento offshore nos FPSOs de Búzios?  

Para responder esta pergunta, elaboramos uma pesquisa empírica e a o seu resultado 

tende a prover uma avaliação dos fatores que carecem de atuação pelos próprios funcionários e 

pela empresa, visando melhoria como um todo deste ambiente e consequentemente do resultado 

da empresa, conforme destaca Fu (2014), ao correlacionar de forma positiva a satisfação no 

trabalho e comprometimento do trabalhador. Para atingir este objetivo, foi realizada uma 

pesquisa exploratória tendo como unidade de análise um grupo de 20 funcionários da Petrobras 

engajados em regime de escala e confinamento nas unidades FPSOs do campo de Búzios. 
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O tema é original visto que em ampla pesquisa na literatura sobre sentido e satisfação 

no trabalho, muito se viu, porém especificamente à condição de trabalhadores offshore e FPSO, 

não foram obtidos resultados relevantes, o que foi determinante para a escolha do tema e 

aprofundamento do estudo com esta classe de trabalhadores. A título de exemplo, em 

levantamento realizado na plataforma Google Acadêmico na data de 12 de outubro, os termos 

“job satisfaction” ou “meaning of work” associado ao offshore, apesar do retorno de 217 links, 

apenas 6 deles correspondem a pesquisas com características semelhantes, mas como foco na 

saúde do trabalhador. Nenhuma pesquisa sobre o tema foi encontrada com foco em FPSOs. A 

pesquisa, portanto, revela que o tema é de fato uma possível lacuna de estudo e sua exploração 

cientifica pode contribuir com a sociedade. 

 

1.2 Objetivos do Estudo 

 

O objetivo final desta pesquisa é apreender o sentido do trabalho e os fatores que 

influenciam na satisfação dos profissionais offshore, que exercem suas atividades em regime 

de confinamento abordo de FPSOs, em águas profundas e com operação pela Petrobras, no 

campo de Búzios. 

Na persecução deste objetivo geral, buscou-se atingir o objetivo intermediário de 

correlacionar o que se diz nos documentos da empresa e o que é percebido no campo, como 

forma de evidenciar se as políticas e diretrizes da empresa são percebidas no offshore e se 

afetam a satisfação dos empregados. 

 

1.3 Relevância do Estudo 

 

A pesquisa é relevante não somente para as empresas que operam com FPSOs na 

indústria de óleo e gás, mas para todos os setores de produção, pois alinha fatores importantes 

para a satisfação dos trabalhadores e conclui com achados quanto as ações necessárias para a 

melhoria do clima, retenção dos executantes motivados nas unidades e aumento da 

performance. Destaca-se possíveis consumidores dos achados da pesquisa: outras áreas da 

própria Petrobras, operadores da indústria de óleo e gás e de navegação em geral e indústrias 

que pela sua natureza, também precisam dispor de regimes de confinamento para exercer suas 

atividades 
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Setores de recursos humanos de empresas que atuam em atividades offshore, podem 

utilizar os resultados para verificar internamente suas práticas em prol da satisfação do 

funcionário e entendimento do sentido do trabalho, propondo reforços tanto comportamentais, 

quanto de complementação teórica em busca de melhores resultados neste quesito. 

Os estudiosos das relações pessoais como psicólogos, profissionais de comunicação 

etc.; podem encontrar no estudo elementos que ajudem a entender a relação de trabalho e fatores 

que gerem motivação em atividades de distanciamento e confinamento, compreendendo como 

esta dinâmica pode influenciar na vivência da organização e do público que a prática. 

Para a Petrobras, conforme exposto na introdução, o campo de Búzios já conta com 

quatro FPSOs em produção e tem a expectativa de entrada de mais cinco, segundo o plano 

estratégico 20-25. Os achados do estudo podem fornecer ferramentas para que estas novas 

unidades de produção sejam povoadas e mesmo projetadas com critérios que preconizem o 

aumento da satisfação do empregado. Além disto, os resultados da pesquisa podem ajudar a 

empresa a definir políticas de recursos humanos que ataquem eventuais lacunas apontadas. 

Por último, os temas satisfação e sentido do trabalho retornam muitos artigos quando 

pesquisados de forma ampla em sites de pesquisas acadêmicas, porém especificamente à 

condição de trabalhadores offshore e FPSO, não foram obtidos resultados relevantes, o que foi 

determinante para a escolha do tema e aprofundamento do estudo com esta classe de 

trabalhadores. A pesquisa vem, portanto, mesmo que inicialmente, preenchendo uma lacuna de 

aplicação de estudos sobre satisfação e sentido do trabalho, dando foco a uma classe de 

trabalhadores sujeitos a um regime de trabalho complexo (SIMANJUNTAK, 2020). 

 

1.4 Limitação do Estudo  

 

Uma limitação do estudo identificada foi a realização do trabalho de campo por meio de 

entrevistas à distância, com o uso do aplicativo Zoom em função da dificuldade de embarque 

nas unidades devido a restrições impostas pela pandemia do COVID-19. Para o tema da 

pesquisa, existe a percepção de que poderia haver uma diferença de compreensão quando da 

aplicação da entrevista à distância e sua aplicação sendo realizada por entrevista pessoalmente. 

Aspectos mais subjetivos podem ser melhor compreendidos quando realizados 

presencialmente, com a possibilidade de se direcionar melhor o curso dos questionamentos. 
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A seleção de sujeitos limitada a trabalhadores das unidades do campo de Búzios e o 

entendimento que mais fatores além dos que foram explorados podem influenciar na satisfação 

e no sentido do trabalho dos empregados, constituem limitações do estudo.  

Por último, possivelmente dado a necessidade confidencialidade dos dados da empresa, 

poucos dados internos foram fornecidos pela Petrobras ao pesquisador, de forma que a análise 

foi feita com o uso quase único de informações contidas em documentos disponibilizados pela 

empresa em seu site de sustentabilidade e de relacionamento com o investidor.  

 

1.5 Delimitação do Estudo 

 

O projeto possui como delimitação a verificação dos elementos de satisfação e sentido 

do trabalho dos trabalhadores de FPSOs das unidades de operações em águas ultra profunda, 

no campo de Búzios da empresa Petrobras. Este recorte se faz importante pois restringe a 

pesquisa a unidades de alta complexidade e com grande perspectiva para o futuro com a entrada 

de mais cinco FPSOs, segundo o plano estratégico da companhia nos próximos cinco anos. O 

campo de Búzios é o destaque no portfólio da empresa. 

O estudo também delimita um período espaço-temporal, por ser uma pesquisa de coleta 

em campo, sujeita as variações de cenários da empresa. As entrevistas foram realizadas de julho 

a novembro de 2021, cenário de retorno das atividades pós pandemia COVID-19 e grande 

polarização política, o que pode afetar a empresa e seus funcionários, visto ser uma empresa 

controlada pelo governo. 

 

1.6 Contextualizaçâo do Setor, do Offshore e dos FPSOs 

 

O setor de óleo e gás é um dos mais lucrativos do mundo, tendo ficado em quinto lugar 

em 2020 no que se refere a retorno financeiro no mundo, segundo a Global Biggest Industries 

by Revenue (IBISWORLD, 2021), movimentando cerca de US$ 3,9 trilhões. 

Por ser muito amplo, esse setor costuma receber algumas subdivisões. Uma bastante 

consolidada é dividida conforme Yergin (2011), em três áreas: o upstream que compreende as 

atividades de exploração e produção (E&P); o downstream que inclui atividades desde o refino 

até a distribuição nos postos de combustível; e o midstream, que compreende os navios e 

oleodutos de transporte do petróleo até as refinarias. A empresa que produz o maior volume de 
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óleo e gás mensal nesta indústria no Brasil é a Petrobras, conforme indica o último boletim de 

produção de petróleo e gás emitido pela agência nacional de petróleo (ANP, 2021). 

Com a produção mundial de óleo e gás superando a demanda, os preços do petróleo vêm 

se distanciando do patamar de U$100, e talvez nunca mais retornem (MORIARTY et al., 2015). 

Os autores discutem que o tempo de ação de adaptação das empresas de produção de petróleo 

buscando eficiência e redução de custos é imediato, e pode representar sua sobrevivência ou 

não no mercado. Ainda, com o agravamento do cenário devido à crise do COVID-19, é de se 

esperar que as empresas que não estiverem preparadas para rever suas estratégias tradicionais 

perante cenário de nova crise de preço, possam ter dificuldades.  

Esta pressão de mercado e mudança dos modos operacionais das empresas de exploração 

de petróleo, estimulam estudos quanto a posição do trabalhador nesta equação, visto que a 

atividade offshore por si só já impõe desafios muito particulares aos engajados neste regime de 

confinamento, conforme descreve Simanjuntak (2020) ao relacionar o fato de terem que deixar 

suas famílias, trabalhar em atividades de risco e estarem mentalmente preparados para ficar 

isolados de atividades cotidianas normais. 

 

1.6.1 Das embarcações FPSOs 

 

 FPSO, é o navio de produção, estocagem e transferência de petróleo extraído nas 

atividades de exploração e produção (E&P). Existem várias definições e características destes 

navios e aqui se transcreve o da Investopedia (CHEN, 2020): “São embarcações flutuantes, 

ancoradas próximas a campos de óleo offshore, onde processam e estocam o petróleo até que 

este possa ser transferido a uma outra embarcação. Normalmente são estruturas convertidas de 

antigos navios cargueiros, mas também podem ser construídos desde o casco para a atividade 

de E&P”  
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Figura 1 - Plataforma de P-74, primeira a entrar em operação no campo de Búzios 

 

 

Fonte: Petrobras (2018).  

 

 Estes navios no Brasil seguem, dentre outros, a Norma Regulamentadora 37 (NR-37 – 

Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo) que apresenta um capítulo sobre condições de 

vivência abordo, determinando que os FPSOs devem garantir alojamentos, instalações 

sanitárias, refeitório, cozinha, lavanderia, sala de recreação, sala de leitura, sala de uso de 

internet e outros serviços para a manutenção de condições de segurança, conforto e conservação 

para os trabalhadores. Em outro capítulo, a NR-37 amarra a necessidade de a operadora garantir 

acesso a alimentação gratuita, de acordo com exigências nutricionais adequadas a saúde dos 

trabalhadores em função da atividade laboral exercida e assegurando o bem-estar a bordo. Estes 

são itens importantes normatizados e objeto de constante avaliação pela Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes em Plataformas (CIPLAT) que, segundo a própria NR-37, tem a função 

de atuar de forma preventiva nos riscos, participando por exemplo das análises e providências 

sobre acidentes ou doenças ocupacionais ocorridas com os seus empregados a bordo, 

juntamente com a operadora da instalação.  

  

1.6.2 Da hierarquia e funções principais em FPSOs 

 

A estrutura hierárquica básica dos FPSOs varia de empresa para empresa, mas no geral, 

a parte de gestão segue estrutura semelhante, contando com um gerente de plataforma e três 

coordenadores, sendo um de manutenção, um de embarcação e um de produção.  

Nos FPSOs operados pela Petrobras, a hierarquia clássica conta com um gerente da 

unidade offshore (Geplat – Gerente de Plataforma), e também com três coordenações: 
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Manutenção (Coman – Coordenado de Manutenção), Embarcação (Coemb – Coordenador de 

Embarcação) e de Produção (Coprod – Coordenado de Produção). Todos estes gestores, estão 

diretamente subordinados ao gerente de operações onshore (Geop – Gerente de Operações) e 

trabalham em regime de revezamento.  

Para manter as funções de liderança sempre presente nas unidades, considerando o 

regime de revezamento 14x21, são necessários três ocupantes para cada posto. Desta forma, 

cada FPSO conta com 3 Geplats, 3 Comans, 3 Coprods e 3 Coembs. Estes líderes são 

responsáveis dentre outros pela condução das atividades de produção, gestão do risco, 

conformidade legal e cumprimento das diretrizes internas da companhia. 

Os executantes, aqui nomeados como sendo o efetivo de trabalhadores abordo com 

posto fixo no FPSO e sem função gratificada, em sua maioria revezam em trabalho diurno e 

noturno, de forma que para cobrir o posto de trabalho 24 horas por dia, são necessários cinco 

grupos em revezamento para cada função abordo.  

A quantidade de executantes abordo, considerando o efetivo para manter a unidade 

operacional em segurança e cumprindo seus procedimentos operacionais, varia de unidade de 

produção para unidade de produção. No geral, dos FPSOs que exploram em águas ultra 

profunda (lâmina d’água acima de 1500 metros) como os de Búzios, este número é superior a 

50. Os executantes atuam em atividades de manutenção, inspeção, operação, habitabilidade, 

etc. 

Já os supervisores offshore, que são cargos técnicos de confiança para a Petrobras, fazem 

o importante papel de conduzirem as atividades dos executantes e eventualmente atuarem em 

algum serviço, além de serem a primeira camada de gestão. Nos FPSOs de Búzios trabalham 

em turno e em escala de revezamento, de forma que para atender as necessidades de cada 

unidade, existem 15 supervisores nomeados. 
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2.  MARCO TEÓRICO  

  

2.1 O Sentido do Trabalho e a Satisfação no Trabalho  

 

O trabalho representa um valor importante, exerce uma influência considerável sobre a 

motivação dos trabalhadores, sobre sua satisfação e sua produtividade (HERZBERG, 1996; 

HACKMAN; SUTTLE, 1977). Neste sentido, recorrentemente a academia se debruça sobre 

pesquisas que possibilitem compreender o sentido do trabalho hoje e determinar as 

características que deveria apresentar a fim de que ele tenha um sentido para aqueles que o 

realizam. A exemplo, Morin (1996) conclui em seu estudo que para ter sentido, um trabalho 

deve ter significado, na medida que representa um valor ao indivíduo, orientação, que reflete o 

que ele busca e o que guia a atividade e por último, coerência, no sentido de prezar pela 

harmonia e equilíbrio entre o que o indivíduo espera da sua relação com o trabalho. 

O reconhecimento ao trabalho realizado pelo individuo deve ser atribuído ao que foi 

realizado e não ao indivíduo que realizou e deve ser percebido pelos seus pares, pelos seus 

subordinados e pelas chefias. Associam-se essas colocações com os dizeres: 

 

O trabalho pode ser considerado um dos valores fundamentais do ser humano 

e ainda exerce um papel importante na constituição da sua autorrealização, de 

suas subjetividades e de sua sociabilidade, bem como contribui para o 

desenvolvimento de sua identidade, proporciona renda e sustento, possibilita 

atingir metas e objetivos de vida, possibilita demonstrar suas ações, iniciativas 

e habilidades, podendo, dessa forma, ser considerado uma categoria fundante 

do ser humano, à medida que este só pode existir trabalhando. (NEVES et al., 

2018, p. 328). 

 

Os estudos sobre sentido do trabalho são frequentemente associados ao grupo Meaning 

of Work (MOW), que foi criado no fim dos anos 1970 e desenvolveu pesquisas aplicadas em 

diversos países visando identificar características do sentido do trabalho próprias de cada 

região. De acordo com seus resultados, pode-se inferir que o sentido do trabalho é função tanto 

das experiências individuais quanto do contexto organizacional e ambiental no qual o indivíduo 

está inserido (MOW, 1987).  

Um ponto importante, é a relação do trabalho com o ambiente e neste sentido para que 

se possa discutir de forma adequada o significado do trabalho na vida das pessoas, é 

fundamental analisar o significado da vida na sociedade moderna, que tem sofrido alterações 
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devido a novas tecnologias e novas estruturas de força de trabalho, implicando mudanças nos 

valores dos conceitos relacionados ao trabalho (MOW, 1987). 

Morin (2001) identificou seis características importantes que dão esse sentido: O 

trabalho deve ser realizado de forma eficiente e levar a um resultado, o trabalho deve ser 

intrinsicamente satisfatório, o trabalho deve ser moralmente aceitável, o trabalho deve ser fonte 

de experiências de relações humanas satisfatórias, o trabalho deve garantir a segurança e a 

autonomia e o trabalho deve manter o indivíduo ocupado. Estas categorias serão mais bem 

descritas na sequência por representar importante referencial para esta pesquisa: (a) o trabalho 

deve ser realizado de forma eficiente e levar a um resultado. Essa característica busca classificar 

o trabalho como atividade produtiva, que agrega valor a alguma coisa, que traz resultados úteis 

e que deve ser feito de maneira eficiente; (b) trabalho intrinsicamente satisfatório, que está 

associado ao que dá prazer; é o sentimento em relação ao trabalho exercido, é a realização 

alcançada na tarefa. Essa realização se dá através do seu desenvolvimento e seu talento. A 

diversidade das tarefas e o senso de responsabilidade, autonomia e liberdade nas decisões e 

desafios do dia a dia também se encaixam nesta categoria; (c) o trabalho deve ser moralmente 

aceitável e influenciar o desenvolvimento de uma sociedade. Aqui, se considera o respeito, os 

deveres e o saber viver em sociedade, tanto na realização de sua atividade, como nos objetivos 

a que se destina. É a contribuição do seu trabalho para a sociedade; (d) o trabalho deve ser fonte 

de experiências de relações humanas satisfatórias e deve ser pautado nas relações sociais, entre 

as pessoas, no trabalho em equipe, seja o relacionamento interno no ambiente do trabalho ou 

externo. Aqui, o indivíduo vê seu papel na sociedade através das relações humanas que definem 

uma identidade social e pessoal e ainda ajudam a ter mais autonomia e segurança. (e) o trabalho 

como fonte de segurança e autonomia, associado ao emprego, que tem salário, que dá 

sentimento de segurança, que lhe são proporcionadas autonomia e independência. Esta 

categoria ainda analisa a carga de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e 

ausência de pressão e estresse. (f) o trabalho deve manter o indivíduo ocupado à medida que 

pode ser programado, com início e fim. Deve ser valorizado o planejamento da vida profissional 

do indivíduo como um todo. A utilidade do trabalho é importante, o indivíduo precisa se sentir 

útil, em atividade constante. Nesta categoria o trabalho é visto como um importante fator a dar 

sentido à vida diária (MORIN, 2001). 

A importância desta pesquisa consiste no fato de que, segundo Morin (2001), a presença 

de características consideradas positivas em um trabalho contribui para que os indivíduos 

encontrem mais significados nele. 
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Na tentativa de compreender os sentimentos provocados nos colaboradores pelo 

ambiente de trabalho, a satisfação no trabalho foi atrelada ao conceito de motivação, sendo que 

ambos foram utilizados para explicar a maneira como o trabalhador se comportava em seu 

ambiente de trabalho. Essa visão foi introduzida por Vroom (1964), que acreditava na satisfação 

como causa de condutas relevantes para o bom andamento do trabalho, que se refletiria em 

indicadores de desempenho, alta produtividade, poucas faltas, dentre outros. 

Em linha com os estudos de Morin (2001), Tamayo (2001) e Warr (2011), descrevem a 

satisfação no trabalho como um compilado de vários e diferentes fatores, portanto multifatorial 

em uma organização, relacionados à remuneração, carreira, relação com colegas e superiores, 

clima organizacional, autonomia e conteúdo do trabalho, segurança em relação aos perigos 

durante o trabalho, posição alcançada pelo trabalho realizado, justiça percebida pelo indivíduo, 

clareza sobre as expectativas da empresa em relação ao trabalho do empregado, e demandas 

geradas externamente, como o conflito entre família e trabalho, etc.  

A satisfação é, portanto, o resultado da percepção do indivíduo sobre o sentido do seu 

trabalho, especialmente no que se refere aos antecedentes, e envolve vínculos afetivos que ele 

considera adequados ou não. Dessa percepção, o indivíduo estará ou não satisfeito (ANDRADE 

et al., 2017).  

A partir das definições de sentido do trabalho e satisfação no trabalho, fica visível a 

ligação complementar entre estes conceitos, a exemplo Morin (2001) sugere que ser 

intrinsicamente satisfatório é uma das importantes características do sentido do trabalho, 

puxando a relação entre trabalho exercido em acordo com a personalidade, talento, desejos e 

conquista do funcionário. Ainda como exemplo da ligação entre os constructos, Spector (2006) 

apresenta de forma simples e linear, a satisfação no trabalho atribuída diretamente a como as 

pessoas se sentem relativo a diferentes aspectos que dão sentido ao seu trabalho.  

Por consequência, a busca de entendimento sobre o sentido do trabalho e os elementos 

que geram satisfação é objeto de reiterados estudos, visto que a insatisfação ou mesmo a 

redução da satisfação trazem malefícios a organização, conforme descreve Fu (2014). O autor 

reporta ainda que a redução da satisfação do trabalhador tende a afetar os níveis de 

produtividade e, portanto, da performance, destacando que há uma relação positiva entre 

satisfação no trabalho e comprometimento do trabalhador.  

 

A redução da satisfação do trabalhador tende a afetar os níveis de 

produtividade, já que há uma relação significativa e positiva entre satisfação 

e outros elementos do contexto organizacional, como é o caso do 

comprometimento e efetividade do trabalhador. (FU, 2014, p. 141). 
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Da mesma forma, Crow e Hartman (1995) focam na importância de se reduzir a 

insatisfação assim como de tomar ações para aumentar a satisfação com o objetivo de 

influenciar positivamente a performance do empregado.  

Os estudos acadêmicos sobre a satisfação no trabalho apresentam formas diversas de 

categorizar, medir, calcular, etc... estas variáveis. A exemplo, Spector (2006) desenvolveu uma 

forma de, baseado em questionários e entrevistas, de se medir a satisfação do funcionário 

correlacionando a teoria de diferentes autores. Segundo o autor, existem benefícios no uso de 

métodos padronizados para promover comparações e, portanto, disponibiliza o questionário 

JSS (Job Satisfaction Survey) que contêm trinta e seis itens e busca medir aspectos da satisfação 

baseado em 8 categorias: pagamento, promoção, supervisão, benefícios, procedimentos 

operacionais, colegas de trabalho, natureza do serviço e a recompensa por contingenciamento. 

Independente da forma utilizada para estudar o trabalho, Silva et al. (2018) reforçam 

que a satisfação no trabalho deve ser considerada uma variável de contexto organizacional e 

que em qualquer que seja a forma de se compreender esta satisfação, deve-se entender que 

existe variação na sua compreensão e consequentemente na forma de medi-la, destacando a 

influência do meio e a importância em compor variáveis especificas do ambiente relacionado 

para qualquer conclusão sobre a satisfação. 

A importância de compreender as características consideradas positivas para uma classe 

contribui para que os indivíduos encontrem significado nele (MORIN, 2001). Desta forma, 

existem diversos estudos aplicados sobre o tema, na busca de entender os contextos e o 

ambiente para que as oportunidades possam ser aproveitadas no ambiente organizacional. A 

seguir, serão apresentados alguns exemplos de estudos aplicados ao sentido do trabalho e à 

satisfação no trabalho. 

Em sua pesquisa que buscou investigar o sentido do trabalho para tutores de instituições 

de ensino superior, Neves (2018) conclui que o trabalho desta classe possui todas as 

características de um trabalho que tem sentido para Morin (2001), com características mais 

presentes do que outras.  

Morin (2001) reflete sobre a importância em se conhecer no que consiste o sentido do 

trabalho para uma classe, de forma que oportunidades de reorganização ou mesmo ações 

corporativas estruturadas possam ser utilizadas de forma a melhorar fatores de qualidade de 

vida e eficácia operacional. 
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Momentos de transformação organizacional constituem, potencialmente, uma 

oportunidade para reorganizar o trabalho de tal forma que a qualidade de vida 

e a eficácia organizacional sejam melhoradas e que as características que se 

atribuem a um trabalho que tem um sentido possam orientar as decisões e as 

intervenções dos responsáveis pelos processos de transformação 

organizacional. (MORIN, 2001, p. 13). 

 

Na mesma linha, os estudos de Souza et al. (2018), indicaram que a satisfação no 

trabalho é suscetível de influência pois à medida que o indivíduo sente que suas crenças 

coincidem com as atividades que realiza, há discricionariedade quanto à forma de organizar e 

priorizar suas atividades, as exigências do trabalho podem ser atendidas por suas habilidades e 

conhecimento e ele visualiza os reflexos de seus atos no desempenho de sua unidade. Os autores 

reforçam, portanto, a importância de conhecer o que pode influenciar nesta melhoria da 

satisfação para busca constante de melhoria organizacional. 

Um aspecto que vem sendo abordado nas pesquisas deste tema é a influência da cultura 

na satisfação do empregado. Strese et al. (2016) conceituam que a cultura define as formas 

como os indivíduos interagem dentro daquele contexto organizacional, indicando os 

comportamentos adequados e aceitos pelos respectivos membros. No que se refere à esta 

relação, os dados parecem espelhar as expectativas dos pesquisadores e demonstram ser a 

cultura organizacional preditora da satisfação (DE ANDRADE et al., 2013). 

Além da cultura, aspectos mais diretos do mundo organizacional, muitas vezes passiveis 

de ação dos gestores, são também objeto de estudos por influenciarem na satisfação do 

empregado. A exemplo, Spreitzer (2008) estudou o impacto da delegação e autonomia ao 

empregado concluindo que indivíduos que não têm acesso aos recursos, informação, suporte e 

oportunidade vivenciam sentimento de impotência que impedem a percepção desta delegação. 

Isso pode levá-los a sentimento de frustração e falha, uma vez que se sentem estagnados em 

seu trabalho e sem mobilidade. Holdsworth e Cartwright (2003) realizaram pesquisa com 

empregados de um call center na Inglaterra e encontraram correlação entre autodeterminação 

com a satisfação no trabalho. Sarker et al. (2003) estudaram a influência das variáveis idade e 

a estabilidade na satisfação e concluíram que existe uma influência direta para os empregados, 

possibilitando ações antecipadas corporativamente. 

Ainda em complemento aos exemplos de cultura, delegação, autonomia, 

autodeterminação, idade e estabilidade, Bordin et al. (2007) correlacionaram positivamente o 

acesso à informação a satisfação no trabalho em uma amostra de funcionários de tecnologia da 

informação em Singapura. Em complemento, Laschinger et al. (2004) apresentou resultados 
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que sugerem que indivíduos expostos a melhores condições estruturais, com mais acesso ao 

apoio e recursos necessários para desempenhar suas atividades, teriam maior satisfação no 

trabalho. Os autores sugerem ainda, mesmo que de forma secundária, que o empoderamento no 

ambiente de trabalho é uma forma de gestão que busca aprendizado e iniciativa para responder 

aos desafios com criatividade no trabalho. Em linha complementar a Bordin, relativo ao acesso 

a informações, estudos destacam que características do trabalho, como oferecer feedback e 

práticas gerenciais que envolvam compartilhamento de informações, responsabilidade e 

accountability, também podem afetar a satisfação dos indivíduos no trabalho (SEIBERT; 

SILVER; RANDOLPH, 2004) 

Estes são apenas alguns exemplos das variáveis que afetam a satisfação no trabalho e 

ajudam a entender o quão amplo é o tema. Até por isto, segundo Leymann (1996), a satisfação 

no trabalho é considerada um constructo influenciado por uma variedade de variáveis e 

dimensões e o entendimento delas é importante pois as consequências da insatisfação para os 

trabalhadores são muitas, como: a estigmatização e privação dos seus direitos, adoecimentos, 

aposentadorias precoces, suicídio e dificuldade de manter-se no trabalho e mesmo encontrar 

emprego ou promoções. 

Por fim, apesar de não contrapor, mas mostrar uma perspectiva diferente do assunto, 

Contu (2019) conclui em seu estudo sobre conflitos em organizações, a importância da presença 

do conflito e consequente necessidade de um certo grau de insatisfação. No texto, sobre o ponto 

de vista da teoria comportamental, não existe a fantasia de “família harmoniosa”, especialmente 

pois a frequente congruência se verte a uma política de coalisão, onde o conflito está sempre 

presente até pela pluralidade e diferenças entre as pessoas e comportamentos no mundo. 

 

2.2 Offshore - Elementos de Sentido e Satisfação no Trabalho 

 

A caracterização do trabalho offshore, por mais que se trate de uma condição de trabalho 

específica e regulamentada, varia de autor para autor. Segue abaixo uma definição simples, 

incluindo elementos típicos da condição em que os trabalhadores são submetidos:  

 

O trabalho dito “offshore” apresenta características bem próprias, como 

por exemplo o fato de seus trabalhadores estarem isolados da costa, em 

alto mar, num período prolongado e tendo pouco espaço físico 

(limitado/restrito) para se movimentarem. Essa característica, por si só 

já torna o processo de trabalho distinto dos demais e, possivelmente, 

provoca impactos na vida dos profissionais que se encontram nessa 

condição. (CARVALHO, 2010, p. 9).  
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 Não bastassem as dificuldades típicas do regime de revezamento, como a distância da 

família e as restrições físicas, existe uma infinidade de escalas possíveis, conforme Freitas et 

al. (2001) descrevem:  

 

O período de dias de trabalho embarcado no mar e dias de descanso em terra 

varia. Em alguns países possui uma alternância de 14/14 (Reino Unido), 7/7 

(Estados Unidos), ou mesmo uma progressão de 14/14 no primeiro ciclo, 

14/21 no segundo ciclo e 14/28 no terceiro ciclo (Noruega). Em termos de 

horas de trabalho durante o período de embarque, o mais comum são 12 de 

trabalho para 12 de descanso, porém, o período de horas efetivamente 

trabalhadas, incluindo as extras, frequentemente chega a ser de 14 horas. Há 

alguns postos de trabalho em que a jornada pode chegar a 17 horas. De 

qualquer modo, independentemente da modalidade de turnos estabelecida, 

alguns trabalhadores permanecem de prontidão durante todo o tempo em que 

se encontram na plataforma. (FREITAS et al. 2001, p. 200). 

 

Por esta natureza restrita, Leite (2009) compara, sob o ponto de vista da espacialidade e 

da temporalidade, a situação offshore dos trabalhadores em confinamento e revezamento ao 

conceito de instituição total adotado por Goffman (1987) e que é definida como um local de 

residência e trabalho onde muitos indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade 

mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 

administrada. O autor reforça que não tem por objetivo afirmar que as plataformas constituem 

instituições totais, mas seu fechamento ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação 

social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no 

esquema físico que neste caso é o próprio mar. 

Em função desta natureza de confinamento e revezamento, o assunto despertou 

movimentos governamentais para a regularização das atividades, trabalhando mecanismos 

legais e legislações para que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados. Como 

consequência, em 2006, foi emitida a Convenção sobre Trabalho Marítimo que é uma espécie 

de documento único patrocinado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e no qual, 

dentre outros definiu os requisitos e condições mínimas para trabalhar em navios, abordando 

características do emprego e alojamentos. 

Em movimento recente, o Brasil emitiu a Norma Regulamentadora 37 (NR-37) sobre 

Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo por meio da publicação da Portaria do 

Ministério do Trabalho e Emprego n.º 1.186, de 20 de dezembro de 2018 (MTE, 2018). Em seu 

item 37.3.7 a norma traz a obrigatoriedade de a operadora garantir requisitos de segurança e 
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saúde, e as condições de acesso a plataforma, higiene e condições de vivência dos empregados 

sejam adequadas tanto para funcionários próprios quanto para terceirizados. 

Neste ambiente tão específico que é o offshore, os temas sentido e satisfação no trabalho 

ganham relevância e fomentam estudos que dão destaque a variáveis específicas deste universo, 

como o balanço entre a equação trabalho-família como ocupante de um papel importante na 

equação de suporte social, contribuindo diretamente com a satisfação no trabalho e a satisfação 

familiar (FERGUSON et al., 2012). 

Os trabalhadores offshore são submetidos a condição atípica de escala de trabalho e 

Carvalho (2010) em seu estudo com foco na saúde dos trabalhadores marítimo da Marinha 

Mercante do Brasil, concluiu que o trabalho embarcado afeta diretamente a vida familiar e 

social destes trabalhadores, pois permanecem imersos no ambiente de trabalho, mesmo no 

período de descanso e lazer, que não se revela efetivo para a recuperação laboral, trazendo 

impactos negativos na saúde. 

Ainda sobre o impacto deste regime no ambiente familiar do trabalhador, Simanjuntak 

(2020) realizou um estudo estatístico com trabalhadores offshore da Indonésia, país fonte de 

mão de obra qualificada para várias empresas do setor de óleo e gás. O estudo revelou que o 

balanço entre a família e o trabalho, no qual o trabalhador percebe o suporte tanto do 

empregador quando da família são diretamente relacionados a percepção de satisfação. Por 

outro lado, o estudo revelou também que para aquele cenário, esta relação positiva não foi direta 

quando aplicada ao suporte dos colegas de trabalho x satisfação. Por último, foi percebido maior 

sentimento de satisfação do trabalhador em cenários onde o suporte da liderança, especialmente 

na discussão de soluções para problemas, está presente.  

Em um contexto mais amplo, Majid et al. (2018) buscaram entender os elementos que 

são importantes para a satisfação dos empregados na hotelaria das plataformas offshore, na 

Malásia e que trabalham em regime de confinamento em escala de quatorze dias de trabalho e 

quatorze dias de folga. A pesquisa concluiu que são fatores de destaque para a satisfação e que 

tem relação direta com o sentido do trabalho para este público: remuneração, condições de 

trabalho, liberdade, benefícios, suporte social e flexibilidade. A pesquisa destaca que apesar de 

também contar com relação direta, melhorias devem ser providenciadas nos quesitos: 

oportunidades de promoção, recompensas e desenvolvimento de competências. 

Em linha complementar, Mette et al. (2017) concluem em seu estudo realizado com 

executantes e especialistas que trabalham offshore em estações de energia eólica, que os fatores 

de maior insatisfação neste ambiente são: o número de demandas que imprimem grandes 
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desafios laborais, longos turnos e a distância da família. Na conclusão, o resultado também 

indica que a regularidade da escala, o significado pessoal do trabalho e o retorno financeiro são 

características do trabalho que se destacam na satisfação. 

Todos estes exemplos refletem alguns dos desafios do ambiente offshore e por mais que 

não sejam aplicados diretamente a plataformas de petróleo, por focarem no regime de trabalho 

confinado, podem ser extrapolados a este cenário que ainda conta com desafios específicos 

como legislação, normas, diretrizes, etc. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

3.1 Origem e Motivação do Estudo 

 

A matriz energética nacional, especialmente pela dependência do transporte rodoviário 

para escoamento, distribuição e transferência da produção, ainda é muito dependente do uso 

combustíveis fósseis. Com o aumento da complexidade para a exploração e produção deste 

petróleo em águas profundas no Brasil, a busca por mecanismos que possam aumentar a 

eficiência de extração está sempre em pauta. Somado a isto, o mundo offshore, fonte de mais 

de 90% do petróleo nacional, é um universo intenso, conforme descrito por Freitas (2001), no 

qual os trabalhadores são submetidos a uma escala de revezamento e mantidos em 

confinamento por longos períodos. 

Durante levantamento bibliográfico, não foram encontradas nas pesquisas evidências de 

trabalhos com foco em sentido do trabalho e satisfação para funcionários em regime de 

confinamento no offshore em unidades complexas de produção de petróleo (FPSO). Por outro 

lado, existe vasto material sobre benefícios e malefícios atrelados ao tema satisfação no 

trabalho, correlacionando de forma direta o aumento de performance dos empregados à medida 

que a satisfação também aumenta (SPECTOR, 2006). 

Neste sentido, apesar de existirem publicações voltadas ao mundo offshore e mesmo ao 

sentido de trabalho em ambientes marítimos, foi constatada uma lacuna de entendimento dos 

fatores que influenciam na satisfação no trabalho e determinam o sentido do trabalho para os 

embarcados em regime de escala de confinamento em FPSO. Visto o interesse deste 

pesquisador em melhoria da eficiência produtiva das novas plataformas da Petrobras e a 

relevância do tema, a pesquisa foi delimitada as unidades que produzem hoje no campo de 

Búzios, atualmente o mais promissor e destino da maior parte dos investimentos da Petrobras 

para os próximos anos, conforme consta no plano executivo da empresa para 21-25.   

 

3.2 Classificação da Pesquisa 

 

Uma pesquisa é carregada de pressuposições, bem como, conforme escreve Mcgregor 

(1960), todo ato administrativo se baseia em pressuposições, generalizações e hipóteses. Para 

o autor, nossas pressuposições são frequentemente implícitas, às vezes totalmente 
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inconscientes, muitas vezes conflitantes; apesar disso, elas determinam nossas previsões de que 

se fizermos ‘a’, ocorrerá ‘b’. Teoria e prática são inseparáveis.  

A prática comum de agir sem exame explícito das pressuposições teóricas leva, às vezes, 

a incoerências flagrantes no comportamento administrativo (MCGREGOR, 1960).  Quando 

uma pressuposição ou constructo a ser avaliado assume um caráter de compreensão de um 

fenômeno com maior profundidade por não estar presente na literatura, Gil (2002) o descreve 

como exploratória. Hyman (1967), indica pesquisa como   descritiva, como sendo aquela que 

descreve um fenômeno e registra a maneira que ocorre e, também como experimental, quando 

há interpretações e avaliações na aplicação de determinados fatores ou simplesmente dos 

resultados já existentes dos fenômenos. 

Já em relação ao método, uma pesquisa qualitativa é descrita como uma maneira diversa, 

partindo de questões mais amplas, não objetivando enumerar ou medir o evento estudado e nem 

se valer obrigatoriamente de métodos estatísticos para analisar seus dados (GODOY, 1995).  

Foca-se neste muito mais em obter os dados que descrevem os processos, locais, pessoas e 

situações em que o estudo é realizado sobre a perspectiva dos participantes. 

No que se refere ao tratamento dos dados de uma pesquisa, Bardin (1977) desenvolveu 

a teoria da análise de conteúdo como forma de apresenta os resultados de pesquisas qualitativas 

e mesmo quantitativas, objetivando o enriquecimento a tentativa exploratória e como função de 

administrar a prova que se verifica. A análise de conteúdo além de ser uma análise de 

significados, ocupa-se de buscar definições objetivas e sistemáticas do conteúdo extraído das 

comunicações e sua respectiva interpretação, conforme define a autor: 

  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimento às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. (BARDIN, 1977, p. 38). 

 

Um elemento importante da análise de conteúdo em pesquisas qualitativas, são as 

entrevistas; Bardin (1977) as descreve como um método de investigação específico e a 

classifica em diretivas (fechadas) ou não diretivas (abertas). Em edições mais atuais, a autora 

reconhece que o resultado de entrevistas pode ser bastante complexo, de forma que o uso de 

apoio softwares especializados auxilia no tratamento dos dados. 

Outra forma de interpretar e tratar os dados qualitativos é através da análise do discurso. 

Saraiva e Irigaray (2009, p. 340), refletem que a análise do discurso possibilita “aprender os 
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enunciados verbais e não-verbais como comportamentos comunicativos, elementos 

constituintes da identidade de um grupo, visto como uma comunidade de fala”. Além disto, os 

autores trazem a seguinte mensagem sobre a técnica: “tem a intenção de não só aprender a 

mensagem, mas de também explorar o seu sentido, seus significados: o que se fala e como se 

fala, o que está explícito e o que está implícito, a linguagem empregada e as dimensões 

enfatizadas”. 

Em complemento, a análise do discurso permite ainda compreender em profundidade a 

realidade social manifestada através dos discursos individuais (CARRIERI et al., 2006). Esta 

técnica permite apreender como é produzido um discurso, a partir das formações discursivas e 

as estruturas materiais e sociais que o modelam. Portanto, é potencialmente favorável para 

analisar fenômenos sociais. 

 Relativo à definição dos sujeitos a serem ouvidos em uma perspectiva qualitativa, 

Minayo et al. (2000), discute a importância de entender quais grupos observar e a quem e o que 

discutir. A autora escreve sobre a importância em priorizar os sujeitos que possuem os atributos 

que se deseja conhecer, considera que a quantidade de sujeitos entrevistados é suficiente a partir 

da reincidência das informações, mas não despreza informações singulares, trabalhando com a 

noção de que os informantes sejam suficientemente diversificados a ponto de possibilitarem a 

apreensão de semelhanças e diferenças e busca que a escolha do campo e dos grupos a serem 

observados contenham o conjunto das experiências que se pretende captar.  

Por fim, baseado na teoria acima, esta pesquisa é classificada como de natureza 

qualitativa e apresenta um olhar exploratório,  por buscar compreender um fenômeno ainda não 

maduro na literatura (GIL, 2002). Apresenta ainda caráter descritivo, por pretender descrever 

as características de uma população ou fenômeno (ROMERO; NASCIMENTO, 2008) no que 

se refere ao sentido do trabalho para profissionais que atuam em regime de confinamento 

offshore a partir do trabalho de Morin (2001), com inclusão de elementos sobre a satisfação no 

trabalho para esta classe de trabalhadores. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

A coleta dos dados se dividiu em duas frentes, uma prioritária visava entender a 

realidade dos trabalhadores offshore pelo viés do empregado, e se desenvolveu através de 20 

entrevistas semiestruturadas com representantes desta classe na busca de capturar o que 

representa sentido do trabalho para estes e quais os elementos primordiais para sua satisfação, 
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e uma segunda complementar, buscou entender as ações da empresa nestes mesmos temas, 

através de um levantamento de documentos da Petrobras e reuniões com o setor de recursos 

humanos da companhia. 

Todo o trabalho de campo durou cerca de 120 dias, sendo executado entre os meses de 

agosto, setembro, outubro e novembro de 2021.  

 

3.3.1 Entrada em Campo: Ética e Protocolo de Pesquisa 

 

Inicialmente, um embarque do pesquisador em uma das unidades de Búzios para a 

realização de parte das entrevistas era previsto, porém, em função das limitações impostas pela 

COVID-19, a ida offshore não se concretizou, visto restrições sanitárias que reduziram o efetivo 

trabalhando abordo desde março de 2020.  

Para a realização das entrevistas portanto, foi necessária uma aproximação com os 

gerentes de operação das unidades FPSOs de Búzios para encaminharmos a melhor estratégia 

de abordagem e melhor momento para se realizar as entrevistas com os trabalhadores offshore. 

Tem que se destacar que a receptividade destes gestores foi muito positiva, e puderam 

esclarecer que alguns funcionários adeptos ao regime de confinamento, eventualmente estavam 

cumprindo a escala em regime onshore em teletrabalho, em função da ação da Petrobras em 

reduzir seu efetivo offshore ao mínimo, como ação de controle da COVID-19 nas unidades. 

Esta foi a oportunidade de facilitar o contato com alguns trabalhadores, que por mais que não 

estivessem imersos na escala durante a realização das entrevistas, são ocupantes contínuos de 

vaga nas plataformas. 

O contato foi realizado via aplicativo Teams com os indicados pelos gestores e aqueles 

que se dispuseram a participar, as entrevistas foram realizadas pelo aplicativo Zoom, dado a 

facilidade em gravar a entrevista que este software proporciona. Vale ressaltar que até a 

conclusão, algumas entrevistas agendadas tiveram que ser remarcadas sucessivas vezes, por 

problemas de comunicação (internet, fone de ouvido, plataforma Teams, agenda etc.) ou 

mudança de prioridade do pesquisador e/ou dos entrevistados.  

Antes da aplicação do roteiro de entrevista, foi solicitado previamente aprovação ao 

gestor imediato do pesquisador e da área de clima organizacional da Petrobras. Além disto, o 

roteiro foi submetido ao comitê de ética da Fundação Getulio Vargas, tendo sido aprovado em 

25 de junho de 2021. Por fim, no início de todas as entrevistas, seguiu-se um script no qual o 

pesquisador já em gravação se apresentava, contextualizava a pesquisa e a destinação dos dados 
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que ali seriam coletados e em seguida solicitava verbalmente o consentimento do entrevistado 

à gravação, e questionava se existia alguma dúvida, reforçando ser uma participação voluntária, 

de uso especialmente acadêmico e anônima. 

Em relação a frente de coleta dos dados secundários, desde o início da pesquisa foi 

realizado contato com a área de recursos humanos internamente a Petrobras e duas reuniões via 

Teams foram realizadas e algumas informações complementares foram disponibilizados. Além 

disto, este pesquisador acessou os websites da empresa em busca de conteúdo útil para os temas 

satisfação no trabalho e sentido do trabalho. 

 

3.3.2 Coleta dos dados secundários 

 

Um dos objetivos da pesquisa foi entender como a empresa Petrobras trata o tema 

offshore, no que se refere a satisfação no trabalho. Para coletar estes dados, foram realizadas 

consultas em canais abertos na busca de material da Petrobras sobre satisfação no trabalho ou 

tema afeto, como diretrizes de clima organizacional, políticas de melhoria da situação dos 

trabalhadores etc. Vasto material foi encontrado, mas nada específico ao público offshore. Desta 

forma, foi necessário intensificar contato interno com a área de recursos humanos, o que se deu 

por meio de duas reuniões via Teams e algumas informações foram coletadas para apoiar na 

construção do resultado. Além disto, um questionário com alguns temas foi enviado a área 

responsável pelo clima organizacional, com retorno parcial, porém suficiente para fazer a 

ligação da diretriz da empresa e a percepção dos funcionários 

Os documentos utilizados foram extraídos de 3 sites principais da empresa sendo estes 

o oficial (PETROBRAS, 2021a), o de sustentabilidade (PETROBRAS, 2021b) e o de 

transparência (PETROBRAS, 2001c). 

Para os documentos fornecidos durante a reunião com a área de recursos humanos da 

empresa e as respostas ao questionário recebido, apesar de pouco complemento, foram 

fornecidos com autorização de uso. 

 

3.3.3  Coleta dos Dados Primários – Roteiro de Entrevistas 

 

Após contatos via Teams com possíveis candidatos a entrevistas, 20 foram agendadas e 

realizadas, sendo 6 com gestores, 4 com supervisores e 10 com executantes de bordo, sendo 

todos funcionários engajados no regime de confinamento offshore nas unidades de Búzios. 
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O roteiro de entrevistas foi elaborado com perguntas abertas e foco no que se pretendia 

capturar em relação ao sentido do trabalho e o que consiste em satisfação para estes 

funcionários. A base teórica foi o trabalho de Morin (2001) no que se refere ao sentido do 

trabalho e Spector (2006) referente a satisfação no trabalho.  

O primeiro bloco tratou dos dados sociodemográficos, porém não fechado, deixando o 

entrevistado se apresentar e discorrer como chegou até a posição que se encontra hoje na 

companhia: a de embarcado no ambiente offshore das plataformas de Búzios. Neste bloco, 

capturou-se dados como idade, tempo embarcado, formação, tempo de empresa, etc. 

Em seguida, um bloco tratou do sentido em ser um profissional offshore, buscando 

entender o que o motivou a entrar neste regime, a permanecer e qual a visão do entrevistado em 

relação ao futuro. Nesta sessão buscou-se entender também elementos que influenciam na 

satisfação e insatisfação dos profissionais embarcados. 

O terceiro bloco, em função do interesse deste pesquisador em entender como aumentar 

a satisfação dos empregados offshore na Petrobras, foi tratado temas como qual é a visão do 

entrevistado sobre a preparação para engajamento no regime e quais os principais pontos de 

melhoria ele enxerga para aumento da satisfação do público offshore, se aproximando do 

sentido do trabalho para estes. 

Por último, mais ligado a satisfação atual no trabalho, apesar de ser uma pesquisa 

qualitativa foi solicitado ao entrevistado que este avaliasse o seu nível de satisfação atual. 

Encerrados os blocos das entrevistas, dava-se espaço para que os entrevistados 

manifestassem pontos relevantes que pudessem ser associados ao tema, em uma seção chamada 

de campo aberto, dando abertura a manifestações mais amplas ou que porventura a entrevista 

pudesse não ter abordado, mas que o entrevistado quisesse trazer a discussão sobre o sentido 

do trabalho offshore.  

Vale destacar que durante esta fase de coleta de dados primários, a condução das 

entrevistas contou com pequenas intervenções do autor para explorar determinados aspectos, 

visto sua experiência e conhecimento de causa em executar atividades offshore pela Petrobras 

em mais de 40 embarques, incluindo duas das quatro unidades em produção em Búzios. Além 

disto, destaca-se que este pesquisador foi o gestor onshore da área de manutenção de 

equipamentos dinâmicos da empresa quando as primeiras plataformas de Búzios entraram em 

produção, tendo, portanto, vivenciado as dificuldades das equipes, das instalações e da empresa 

neste grande desafio que é a exploração e produção de petróleo no campo de Búzios. 
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Em relação a quantidade de sujeitos avaliados: (a) A equipe de liderança de um FPSO é 

composta por um gerente e três coordenadores embarcados, porém, como estes trabalham em 

regime de revezamento, são necessários três vezes mais líderes para cada posição, de forma que 

enquanto um está realizando suas atividades durante os quatorze dias de embarque os outros 

ocupantes do posto, estão em período de repouso. Desta forma, existem doze lideranças formais 

em cada uma das quatro plataformas em operação no campo de Búzios. Para efeito de 

representatividade, foram entrevistados 6 líderes; (b) A execução das atividades abordo é 

realizada em turno (diurno/noturno) e revezamento (14x21). Para tanto, são necessários mais 

do que 50 executantes fixos por unidade. Sendo assim, na busca de representatividade, foram 

realizadas 10 entrevistas com executantes; (c) Os supervisores ocupam posição muito 

importante nos FPSOs pois além de executarem atividades de campo são o cargo de liderança 

que faz a ligação dos executantes e dos coordenadores e gerentes da unidade, sendo a primeira 

linha de liderança do navio. Cada navio tem quinze nomeados e buscando representatividade, 

foram entrevistados 4 supervisores. 

No apêndice A, está exposto o instrumento “Roteiro de Entrevista” elaborado para a 

pesquisa. 

 

3.3.4  Perfil dos Entrevistados 

 

Os entrevistados foram tratados como números sequenciais sucedidos da letra E de 

entrevistado (E1, E2, E3, E4, E5 ... E20). Abaixo o quadro 1 traz alguns elementos de 

características e identificação dos sujeitos selecionados para as entrevistas: 

Quadro 1 – Perfil das entrevistas e entrevistados 

 

Categorização dos Entrevistados 

Nu Função Gênero 

Tempo 

Empresa 

Aproximado 

Tempo 

Embarcado  

Atuaram 

Offshore 

antes 

Tempo 

Entrevista 

(Min) 

E1 Liderança M 16 +de 2A S 20:42 

E2 Liderança M 11 +de 3A N 35:05 

E3 Liderança M 17 +de 4A S 19:41 

E4 Executante M 5 +de 3A S 16:15 

E5 Executante M 18 +de 4A S 33:43 

E6 Executante M 5 +de 2A N 20:55 

E7 Executante M 18 +de 4A S 23:3 

E8 Executante F 9 +de 4A S 22:33 
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E9 Executante M 5 +de 2A N 31:02 

E10 Liderança M 19 +de 3A S 32:16 

E11 Supervisor M 19 +de 4A S 16:07 

E12 Supervisor M 19 +de 4A S 36:56 

E13 Supervisor M 19 +de 3A S 31:25 

E14 Supervisor M 18 +de 3A S 39:55 

E15 Executante M 18 +de 4A S 45:48 

E16 Executante M 18 +de 3A S 31:22 

E17 Executante F 19 +de 3A S 28:52 

E18 Liderança M 36 +de 3A S 36:48 

E19 Liderança M 33 +de 4A S 34:03 

E20 Executante M 18 +de 3A S 32:26 

       Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Ressalta-se do perfil médio dos sujeitos, ilustrado no quadro 1, que apesar do universo 

offshore ser predominantemente masculino, o fato da pesquisa contar com apenas duas 

mulheres entrevistadas e que embarcam em confinamento nas plataformas de Búzios, constitui 

uma melhoria para futuros trabalhos, porém, traz à tona a diferença de gênero deste setor. 

Um ponto de destaque, visto que o primeiro FPSO a entrar em operação no campo de 

Búzios foi em março de 2018, a média de anos embarcados em Búzios dos entrevistados 

atuando neste ativo de produção ser acima de 3 anos é positivo, por representar conhecimento 

em relação a fatores locais das unidades. 

Por não ter sido uma das perguntas do bloco sociodemográfico, não se tem ao certo o 

estado natal de todos os participantes, mas do que foi revelado, em sua maioria trata-se de 

residentes do estado do Rio de Janeiro, mas foram abordados entrevistados de Minas Gerais, 

São Paulo, etc. 

Outra observação dos sujeitos é que muitos concluíram curso de nível superior, porém 

atuam em atividades técnicas, por terem passado no concurso Petrobras para atividades que 

exigiam formação de nível médio técnico. Também não é possível assertividade neste 

percentual, mas pela avaliação dos que citaram durante as entrevistas, pode-se afirmar que mais 

de 40% dos entrevistados que atuam como nível técnico na empresa são formados ou estão 

cursando algum curso superior. 

Ressalta-se a maturidade dos técnicos que atuam no campo de Búzios no que se refere 

a atuação pregressa. Com exceção de 3 entrevistados, todos os outros passaram por outros 

FPSOs antes de serem nomeados a trabalhar neste campo. Esta vivência anterior ao 

engajamento em Búzios traz importantes revelações comparativas para a pesquisa. 
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O tempo de entrevista variou apesar do roteiro ser o mesmo. Esta característica é 

considerada normal e reflete inclusive algumas condições de estado do entrevistado que podem 

ser ou não capturadas pelo autor.  

O quadro 2 revela algumas médias e intervalos dos sujeitos de avaliação. 

 

 Quadro 2 – Resumo médio dos sujeitos de avaliação 

Característica Resultado 

Gênero Masculino 90% 

Exercem liderança 50% 

Nível Superior na Empresa 25% 

Tempo de Companhia 5 a 36 anos 

Média de tempo atuando em Búzios De 3 a 4 anos 

Duração média das entrevistas 29 minutos 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

3.3.5 Saída de campo 

 

Ao término da vigésima entrevista, a saída de campo para os dados primários se deu de 

forma gradual, dando-se por encerrado o trabalho de campo proposto. Caso o embarque previsto 

do autor em uma das unidades de Búzios fosse visto como possível, esta fase seria dilatada, 

porém a perspectiva até o final do ano ainda é de priorização das vagas offshore para executar 

atividades que foram despriorizadas durante a redução de efetivo das unidades FPSOs por 

restrições sanitárias impostas pela COVID-19. 

Durante as entrevistas foi possível perceber um esgotamento dos dados, na qual as 

informações passavam a se repetir com frequência dando a tranquilidade em finalizar a fase de 

campo e partir para a fase de análise e discussões dos resultados. 

Ainda não foi possível dar um feedback aos entrevistados, mas na saída de campo, ao 

final de cada entrevista, foi selado o comprometimento deste autor em compartilhar o trabalho 

final com todos que contribuíram com seu tempo para auxiliar na pesquisa. Não houve, 

portanto, ainda um retorno aos entrevistados com os resultados, visto as dificuldades de escala 

a que os sujeitos são submetidos, o que não exclui a possibilidade de fazê-lo no futuro. 
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Da mesma forma, em relação aos dados secundários, foi necessário finalizar as iterações 

com o setor de recursos humanos da companhia. Neste ponto, de fato o motivador para a saída 

de campo foi a variável tempo, visto que possivelmente mais materiais poderiam ter sido 

disponibilizados pela empresa e que poderiam enriquecer ainda mais as associações feitas nas 

discussões. 

 

3.4 Tratamento dos Dados 

 

As informações coletadas foram tratadas qualitativamente, com uso de análise de 

conteúdo simples, no que se refere aos dados secundários extraídos dos documentos da empresa 

e análise de discurso dos dados primários provenientes das entrevistas. Os pontos principais de 

todas as entrevistas foram transcritos em uma tabela em Excel com o intuito de facilitar 

visualmente a captura dos temas mais citados. Por se tratar de dados transcritos, esta produção 

da pesquisa não entrou como apêndice da dissertação. Por fim, os achados foram organizados 

e analisados por categorias em função das principais ideias que apareciam nas entrevistas e 

foram associando posteriormente ao conteúdo extraído dos documentos da empresa. 

 

3.4.1 Dados Primários 

 

Em relação ao fenômeno sentido do trabalho, foi utilizada a técnica de análise do 

discurso por permitir compreender em profundidade a realidade social manifestada através dos 

discursos individuais (CARRIERI et al., 2006). 

“Na análise do discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” 

(ORLANDI, 2003, p. 15). 

Os dados utilizados na análise foram provenientes das entrevistas, sendo organizados 

em categorias estabelecidas conforme o estudo de Morin (2001). Neste ponto vale um adendo, 

visto que a autora trabalha especialmente com sentido do trabalho e a pesquisa visa também 

capturar elementos de satisfação no trabalho para a classe dos trabalhadores offshore. Desta 

forma, a opção pelo uso das categorias à priori definidas por Morin (2001) se concretizou após 

uma análise deste autor comparando as categorias propostas pela autora e por um dos autores 

que trabalha diretamente com satisfação no trabalho (SPECTOR, 2006).  
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Quadro 3 – Aderência comparativa dos temas mais citados nas entrevistas e as 

categorias à priori propostas por Morin (2001) e Spector (2006) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro 3 apresentada a aderência, segundo a interpretação deste autor, dos temas mais 

citados durante as entrevistas e duas formas de categorizar à priori conforme proposição dos 

autores Morin (2001), à esquerda do quadro e Spector (2006), à direita. A letra M aparece com 

mais frequência que a letra S, indicando que os temas mais discutidos nas entrevistas têm mais 

afinidade com as categorias propostas por Morin (2001). Esta visão ilustrativa ajuda a entender, 

portanto, por que a pesquisa seguiu com as categorias propostas pelo autor (MORIN, 2001). 

Um ponto importante é que em quase todas as categorias utilizadas pela autora refletem dois 

ou mais dos temas principais citados pelos entrevistados.  

Certamente a literatura apresenta outras pesquisas que dispõe de categorias diferentes, 

mas este autor se restringiu as duas citadas, visto sua aderência ao tema e similaridades para 

categorização dos achados. 

Esclarecida a definição das categorias à priori com base no sentido do trabalho, então 

os dados foram organizados, analisados e agrupados conforme as categorias previamente 

estabelecidas no estudo de Morin (2001): (a) O trabalho que é realizado de forma eficiente e 

leva a um resultado; (b) o trabalho que é intrinsicamente satisfatório; (c) o trabalho é 

moralmente aceitável; (d) o trabalho que é fonte de experiências de relações humanas 

satisfatórias; (e) o trabalho que garante segurança e autonomia e (f) o trabalho que mantém 

ocupado. 

Como complemento, os fragmentos de discurso que não se enquadravam ou que 

excediam em parte as seis categorias previstas por Morin (2001) foram separados e se tornaram 
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fundamentais para a definição de três categorias emergentes: “Offshore não é para todos”, “Do 

ciclo no offshore – preparação a visão de futuro” e “Da satisfação como elemento de resultado”. 

O quadro 4 abaixo apresenta mais detalhes da descrição que está por trás dos temas mais 

citados durante as entrevistas, além dos à priori propostos por Morin (2001) e que foram base 

para definição das categorias emergentes. 

 

Quadro 4 – Temas mais mencionados/relevantes durante as entrevistas (Categorias 

emergentes) 

Categoria Emergente Temas mais citados nas 

entrevistas 

Descrição 

 

 

 

 

 

 

Offshore não é para 

todos 

 

Do papel da família 

Um dos aspectos primordiais do bem-

estar está atrelado a convivência e 

consciência de que os seus estão bem em 

terra, enquanto executa-se o trabalho 

offshore. 

Do sentimento de recompensa 

pelo trabalho executado no 

offshore 

Existem diferentes motivações para 

submeter-se a uma escala offshore bem 

como do sentimento de satisfação ou 

insatisfação com as recompensas. 

 

Da qualidade do uso da folga 

Diversos motivos podem justificar o 

engajamento de um confinamento e 

normalmente são atrelados a qualidade de 

vida principalmente durante a folga. 

 

 

 

Do ciclo no offshore 

Da preparação para atuar 

offshore. 

A percepção quanto a necessidade de 

capacitação técnica e psicológica e que 

são relevantes para a o sentido do 

trabalho e a satisfação do empregado. 

Do futuro A condição de estar atuando offshore 

pode ser por necessidade temporária ou 

ter a previsão de continuidade. 

 

Da satisfação como 

elemento de resultado 

Da satisfação como elemento 

de resultado 

O trabalho que motiva, que gera 

satisfação e que reflete em resultado. 

Elemento primordial para o trabalhador 

offshore.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4.2 Dados Secundários 

 

Em relação aos dados coletados nos sites da empresa ou fornecidos pelo setor de 

recursos humanos, a análise de conteúdo foi feita de forma simples, com base no trabalho de 

(BARDIN, 1977, p. 38). “Além de ser uma análise de significados, ocupa-se de buscar 

definições objetivas e sistemáticas do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva 

interpretação”. 

Esta análise consistiu em separar do material coletado o que de fato tinha ligação com 

os temas abordados e pudessem agregar nas discussões sobre o sentido do trabalho e os 

elementos de satisfação para os empregados offshore da Petrobras. Com isto, as diretrizes e 

políticas da empresa quanto ao tema puderam ser avaliadas posteriormente buscando entender 

se de fato o que se escreve em conteúdo é o que percebe na prática no campo. 
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4. RESULTADOS – REVELAÇÕES DO CAMPO 

 

A análise dos dados primários coletados com as entrevistas foi dividida em categorias 

existentes (à priori) que são oriundas do trabalho de Morin (2001), e emergentes que foram 

definidas para complementar a análise do discurso e enriquecer a pesquisa. 

A avaliação de alguns fragmentos do discurso e expressões lexicais selecionadas 

buscam comprovar os objetivos propostos por este estudo. 

 

4.1 Categorias à Priori 

 

Os dados das principais das entrevistas foram transcritos de forma que a informação 

pudesse ser analisada conforme lente teórica de Morin (2001) no contexto de sentido do 

trabalho para funcionários offshore, capturando também elementos primordiais da satisfação 

no trabalho. 

 

“O trabalho offshore não é para qualquer um, tem que ter o perfil. Estar 

offshore é abrir mão de muita coisa. Muitos ali estão para morar longe, mas 

isto não pode ser uma premissa... tem que fazer sentido, como faz para mim” 

(E1). Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “tem que fazer sentido” mostra a preocupação de que o trabalho não 

seja apenas fonte de condição de moradia, salário ou outra recompensa material e sim de um 

trabalho que tenha sentido. Em praticamente todas as entrevistas a importância de o trabalho 

ter sentido foi citada diretamente, relacionando a satisfação no trabalho com este preenchimento 

de sentido que sua atividade traz. 

 

4.1.1 Trabalho como Fonte de Geração de Valor 

 

 Nesta categoria, Morin (2001) atribui o trabalho a uma atividade produtiva que agrega 

valor. Os entrevistados consideram a importância de que o resultado do trabalho que realizam 

abordo, no sentido de esforço, sejam úteis para eles, para a companhia e para a sociedade, 

conforme trechos de fala transcritos a seguir: 
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“Todo mundo que trabalha embarcado, quando acaba a quinzena e ele 

contribuiu para não ter um shutdown, que nenhum colega se acidentou, e ele 

cumpriu com o dever dele... está é a maior satisfação!! E a maior frustração 

é quando alguma manobra que deu errado” (E19). Grifo do autor. 

 

 As seleções lexicais “ele contribuiu” e “cumpriu o dever”, mostram a importância para 

o trabalhador offshore em contribuir para o FPSO e para os resultados da empresa. Em todas as 

entrevistas a vontade em desenvolver sua atividade bem foi mencionada também como fator de 

satisfação no trabalho, bem como seu oposto como fonte de insatisfação, como pode ser 

verificado na seleção lexical “E a maior frustração é quando alguma manobra que deu errado”. 

 É notório o orgulho de todos os entrevistados em fazer parte da equipe mais próxima do 

produto principal da empresa, que é o Petróleo extraído das reservas. 

 

“O Profissional que está na frente operacional, onde o negócio acontece. É 

visível a relação do nosso trabalho com o resultado da empresa. (...) 

Quando vejo uma matéria sobre Búzios na mídia, sem que tenha um pouco 

de mim nisto tudo” (E2). Grifo do autor. 

 

 A seleção lexical “onde o negócio acontece” e “relação do nosso trabalho com o 

resultado da empresa” mostra o sentido de trabalho como orgulho em gerar valor para a 

empresa. Ainda, “tem um pouco de mim” representa a conexão do trabalho individual que gera 

valor com o objetivo da empresa que é, dentre outros, o de gerar valor para seus acionistas e 

para a sociedade. 

 De forma antagônica, Morin (2001) descreve o fato do trabalho que não serve para nada, 

que não comporta nenhum interesse humano, em um ambiente onde as relações são superficiais, 

contribuem para tornar o trabalho absurdo.  O fragmento abaixo e que também foi mencionado 

por outros entrevistados mostra que apesar de no contexto global os trabalhadores offshore 

entenderem que seu trabalho gera valor e influência no resultado da companhia, em eventos 

isolados este sentimento parece reduzido.  

 

 “A falta de um material é objeto de grande desmotivação. Não conseguir fazer 

um trabalho por falta de recurso faz com que tanto eu quanto qualquer 

executante ache que poderia ter feito o trabalho melhor” (E3). Grifo do 

autor. 

 

 A seleção lexical “poderia ter feito o trabalho melhor” demonstra a frustração em não 

conseguir imprimir todo o seu potencial na conclusão de uma atividade. É interessante que 
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sempre que um fator negativo como o mencionado na frase aparece, ele vem carregado do 

entendimento que o executante e lideranças tem sobre a complexidade do negócio e por isto ser 

inevitável gerar algumas frustrações, mas isto não diminui o sentido de impotência pontual 

quando por fatores externos não se consegue gerar valor. 

 

4.1.2 Trabalho Intrinsicamente Satisfatório 

 

Nesta categoria, como complemento ao trabalho que gera valor, Morin (2001) apresenta 

o prazer da realização deste, que pode ser obtido através da conclusão da tarefa, onde o 

indivíduo consegue se desenvolver e utilizar seu talento. Para os funcionários offshore, cumprir 

sua tarefa, atuar com proatividade e conseguir propor formas criativas e as vezes até disruptivas, 

é fonte reiteradamente mencionada de satisfação e de sentido para o trabalho. 

 

“Quando alguém dá uma ideia e ela vai para frente e dá resultado... aquilo a 

pessoa sai satisfeita... as vezes as pessoas acham que dinheiro é que traz 

satisfação e não é” (E19). Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “aquilo a pessoa sai satisfeita” demostra a importância que o 

executante vê em conseguir contribuir com a melhoria do processo como um todo, em ver que 

foi capaz não apenas de executar sua atividade conforme planejada, mas ainda conseguiu 

aprimorar a forma usual. De forma análoga, os gestores e supervisores enfatizam a importância 

de conseguirem promover pensamentos fora da caixa e treinar as equipes, sendo está uma fonte 

de sentido e satisfação: 

  

 “Supervisor é muito satisfatório, pois você consegue ajudar a empresa em uma 

parte importante que é a de gestão, mas sem perder qualquer contato com a 

área técnica, estar na operação e estar fazendo esta parte de gestão de pessoas, 

etc. poder passar um pouco do conhecimento adquirido em todos estes 

anos, e algo que eu tenho por obrigação e que completa minha atuação 

(E14)”. Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “poder passar um pouco do conhecimento adquirido” e “tenho por 

obrigação e que completa minha atuação” demonstram o sentido do trabalho em desenvolver 

sua atividade e ainda conseguir atuar em uma frente considerada importante para os 

trabalhadores offshore, que é a difusão do conhecimento e experiencias entre eles. O termo 
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obrigação em passar conhecimento, apesar de não constar diretamente nas atribuições de 

execução do empregado, demonstra um senso de pertencimento que é quase cultural para estes 

profissionais e foi mencionado em diversas entrevistas. 

Em complemento, nesta categoria, Morin (2001) defende dois pontos importantes e que 

se fizeram presentes no resultado das entrevistas: 1) que o interesse de tal trabalho também se 

origina das possibilidades que ele oferece para provar seus valores pessoais e para realizar suas 

ambições, dando oportunidade para vencer desafios ou perseguir ideias. 2) que é possível 

exercer talentos e competências, resolver problemas, fazer novas experiências, aprender e 

desenvolver habilidades. O trecho a seguir exemplifica bem a presença destes elementos no 

mundo offshore. 

“A gente estava sem produzir, a plataforma estava parada. Nesta hora nosso 

gerente falou em embarcar mais profissionais para apoiar na faina, e nós 

dissemos que não precisava de ninguém pois pegaria o mecânico e o 

instrumentista para trabalhar junto na faina da elétrica... e aí criamos a 

condição de segurança e trabalhamos dia e noite e no final retornou a 

produção... cara você vê a satisfação da entrega. Eu fiz um elogio para a galera 

e você vê que um simples correio agradecendo por terem pensado fora da 

caixa e a execução de um trabalho deste porte, que é cansativo, gera tanta 

satisfação (E19)”.  

 

 A seleção lexical “a execução de um trabalho deste porte, que é cansativo, gera tanta 

satisfação” traz à tona o quão denso são os processos offshore e o quão fisicamente demandados 

são os executantes e independente das dificuldades, por ser satisfatório e permitir provar seu 

valor, a conclusão de um trabalho tão complexo somado ao reconhecimento da liderança, 

reforça a visão de trabalho como fonte de satisfação.  

No geral, em diversos exemplos citados de fatores que dão satisfação aos empregados 

offshore, a possibilidade de desenvolver habilidades e resolver problemas foram por vezes 

mencionada e abaixo mais um trecho ajuda a ilustrar este sentimento: 

 

“O que dá satisfação é resolver problemas... Quando você enfrenta um desafio 

e o trabalho depende de você para voltar... E você consegue entender a causa 

básica etc. e ainda consegue compartilhar com os colegas... é muito comum 

e muito gratificante na nossa atividade (E11)”. Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “é muito comum e muito gratificante na nossa atividade” demonstra 

ser rotineiro o uso de talentos e habilidades na solução de problemas. Como complemento, o 

entrevistado reflete mais uma vez a satisfação em conseguir passar conhecimento. 
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4.1.3 Trabalho Moralmente Aceitável 

 

Morin (2001) define nesta categoria o trabalho como aquele que desenvolve uma 

sociedade, que influencia tanto na realização das atividades como nos objetivos que se destina, 

é um trabalho que transcende interesses particulares. Para os entrevistados, por mais complexo 

e de rotina desconhecida para grande parte da sociedade que é o trabalho offshore, o sentimento 

de trabalho útil e de retorno a sociedade aparece em todas as entrevistas. 

 

 “Ontem eu liberei aqui um navio com um milhão de barris de óleo dentro dele. 

Isto é óleo que vai para a refinaria ser transformado em combustível e eu vi 

ele saindo navegando daqui, coisa que se eu tivesse no escritório não 

aconteceria (E18)”. Grifo do autor.  

 

A seleção lexical “ser transformado em combustível e eu vi ele saindo daqui” demonstra 

a visão do embarcado que seu trabalho não se limita a operar um equipamento, a manter uma 

instalação disponível para produção, segura, etc. Notoriamente nesta frase, eles percebem que 

apesar de extraírem o óleo ainda cru (petróleo extraído das reservas), que este será transformado 

em combustível para ser utilizado pela sociedade. Em algumas das entrevistas este orgulho da 

atividade offshore resultando em produto a sociedade foram citados diretamente; e, de forma 

mais ampla, todas as entrevistas ressaltam o orgulho de fazer parte do time Petrobras e de terem 

sido escolhidos para trabalhar no ativo de Búzios. 

 

“Estamos com um feedback muito positivo aqui na P-77 pois o trabalho está 

trazendo resultados. Gerente, coordenador ... estão sempre falando do 

exemplo que estamos sendo para a empresa e estes dias saiu uma matéria 

sobre a P-77 ter tido a maior produção ... eu mostro para a minha família 

pois me sinto parte disto (E17)”. Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “ exemplo que estamos sendo para a empresa” e “sobre a P-77 ter 

tido a maior produção” refletem, conforme teoria de Morin (2001), que os embarcados veem 

suas atividades transcenderem o interesse particular e mesmo aos interesses meramente da 

empresa.  

Ainda, Morin (2001) pontua a dimensão social desta categoria que consiste na 

contribuição do trabalho e sua utilidade para a sociedade, devendo ele ser moralmente aceitável, 
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ético e envolver a comunidade. Esta percepção de resultado do trabalho para os entrevistados é 

vista como um resultado do País, e que muitas vezes transbordam em um sentimento 

nacionalista que induz ao entendimento de que o trabalho executado é aceito moralmente e 

envolve a comunidade: 

  

“O fato é que ninguém gosta de ficar confinado...a verdade é que é um regime 

que traz alguns benefícios para nós e também para o país... a Petrobras é 

uma grande empresa nacional e dá muito orgulho trabalhar nela... quando me 

perguntam em que eu trabalho eu adoro explicar mesmo sedo difícil ... (E4)”. 

Grifo do autor. 

 

As expressões lexicais “alguns benefícios para nós e também para o país” e “adoro 

explicar mesmo sendo difícil”, transmitem o reconhecimento dos funcionários offshore na 

dificuldade do trabalho que executam e a função que eles mesmos percebem que devem exercer 

de explicar para os leigos como isto funciona, afinal de contas traz benefícios ao País como um 

todo.  

Ainda na frase, a seleção lexical “orgulho trabalhar” exemplifica o sentimento de 

orgulho pelo trabalho executado e visão particular de que este é moralmente aceito.  

  

4.1.4 O Trabalho e as Relações Humanas 

 

Morin (2001) condensa nesta categoria as relações sociais entre pessoas, que as colocam 

em interação umas com as outras. Este foi um dos pontos mais destacados nas entrevistas pois 

para o trabalhador embarcado, passar 14 dias offshore, traz como requisito ter um ambiente 

social que permita interações agradáveis. 

 

“... poder trabalhar com uma equipe boa, tanto tecnicamente como também 

de trato... O nível técnico das equipes anda muito alto e quando alinha de 

termos uma equipe assim boa e entrosada é o melhor dos mundos (E14)”. 

Grifo do autor. 

“Um dos fatores de maior insatisfação é embarcar com uma equipe difícil... 

pessoas mal-humoradas, de jogo ruim.... são 14 dias (E17).” Grifo do autor. 

 

Nas seleções lexicais “também de trato”, “boa e entrosada”, “embarcar com uma equipe 

difícil” e “são 14 dias”, são apenas exemplos do reflexo de que trabalhar com uma equipe que 

prove relações sociais agradáveis, seja na execução do trabalho durante as 12 horas, seja no 
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período de descanso ainda confinado, é importante para o trabalhador offshore. Um ponto de 

destaque é que mais do que ser um fator de satisfação estar em uma equipe de “bom trato”, estar 

com uma equipe “difícil e de pessoas mal-humoradas” é fator de insatisfação e permeia por 

todo o embarque do trabalhador. 

 

“Ter uma equipe em terra que está ali para te ajudar, que suporta em um 

problema técnico... que embarca se for necessário (E7)”. Grifo do autor. 

“Em Búzios as equipes são muito reduzidas, então não tem espaço para não 

fazer bem o que se tem por fazer. Isto da satisfação e temos que nos ajudar 

lá abordo para que o serviço saia com qualidade (E8)”. Grifo do autor. 

“Consigo ver claramente a satisfação da equipe influenciar no resultado. 

Temos uma equipe muito comprometida e que está sempre surpreendendo e 

preocupada com a boa execução das atividades de bordo (E10)”. Grifo do 

autor. 

 

Na seleção lexical “equipe de terra que está ali para ajudar” demonstra que para o 

profissional embarcado as relações não se limitam ao ambiente offshore que frequentam por 14 

dias, mas também a uma rede de apoio que suporta para que a atividade seja feita com qualidade 

e está sempre disponível para apoiar.  

Nas seleções lexicais “temos que nos ajudar lá abordo” e “a satisfação da equipe 

influencia no resultado”, trazem elementos do quão importante é para este público a interação 

social não apenas como forma de convivência, mas a satisfação que reflete claramente, na visão 

de todos os entrevistados, em resultado na ponta. 

 

“Tem duas equipes na plataforma que estou sempre conversando. Nem todo 

mundo vê e reconhece o trabalho deles que é a limpeza e a hotelaria. Este 

pessoal trabalha demais e sempre cuidando dos outros... são muito 

importantes (E10)”. Grifo do autor. 

“Os líderes estão sempre falando, reconhecem bastante e até a equipe de 

operações reconhece o trabalho da gente... temos muitas metas coletivas 

(E6)”. Grifo do autor. 

 

Nas seleções lexicais “estou sempre conversando” e “este pessoal trabalha demais e 

sempre cuidando dos outros” trazem o viés do reconhecimento entre equipes desvinculado ao 

fator hierárquico como forma de relação social importante e satisfatória neste ambiente. 
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Em complemento, na expressão lexical “até a equipe de operações” pode-se perceber 

em um empregado da equipe de manutenção a importância do reconhecimento de um colega 

da operação, que compartilha o mesmo turno e sistema de trabalho, ainda, a seleção lexival 

“metas coletivas”, demonstra a importância, até por uma questão de resultado, de se ter boa 

relação humana para o bom andamento dos trabalhos. 

O tema relações sociais é tão importante no mundo offshore que não ter espaços e 

eventos de convivência é o motivo mais apontado para melhorias pelas equipes: 

 

“Uma das melhorias seria voltar a ter eventos de desenvolvimento de 

equipe fora da unidade. Depois de um evento deste as pessoas voltam 

diferentes umas com as outras e durante muitos anos as pessoas lembram do 

evento (E10).” Grifo do autor. 

“Nas outras unidades, tínhamos espaços de convivência melhores e agora 

em Búzios as coisas são tão grandes e tão espalhadas que perdemos 

oportunidades. Passo um embarque inteiro sem falar com alguns colegas...o 

espaço é muito grande e o trabalho é denso e não tem tempo nem espaço para 

fazer um social (E10).” Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “voltar a ter eventos de desenvolvimento de equipe fora da unidade” 

e “tínhamos espaços de convivência melhores” demonstram um sentimento de saudosismo 

quanto a situações já vivenciadas pelos times e que eram benéficas para a iteração social na 

avaliação de alguns entrevistados. Aparentemente, para os sujeitos existe uma associação destas 

iterações a melhoria de resultados com um todo, pelo aumento do nível de satisfação dos 

funcionários confinados. 

  

4.1.5 O trabalho que Garante a Segurança e Autonomia 

 

Nesta categoria, Morin (2001) relaciona o trabalho com um salário que traz o sentimento 

de segurança e possibilita autonomia e independência. O trabalho exercido pelo profissional 

offshore da Petrobras recebe remuneração pela atividade e consegue atribuir esse sentido a seu 

trabalho. Este inclusive é um dos fatores importantes para o engajamento no regime de 

confinamento para estes profissionais. 

 

“Poder ter um salário bom como técnico, até maior do que eu tinha como 

engenheiro trabalhando em terra antes de entrar na empresa e ainda fazer o 

que eu gosto que é mão na massa, dá muita satisfação (E4)”. Grifo do autor. 
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“Dois fatores que influenciam na minha satisfação é ter o reconhecimento e 

um bom salário (E6)”. Grifo do autor. 

 As expressões lexicais “salário bom” e “bom salário” são apenas dois trechos para 

ilustrar que em todas as entrevistas a questão do salário a maior e a folga como fruto natural 

deste regime de trabalho aparecem como fatores engajadores no regime offshore. Ao trabalhar 

offshore, o funcionário recebe adicionais de periculosidade, turno, revezamento e as vezes 

noturno, o que faz com que o salário base aumente consideravelmente. Porém, até pelo que foi 

relatado nas outras categorias, é um regime que demanda fisicamente do funcionário e no geral 

os empregados têm a consciência que devem se preparar para em um futuro, quando não mais 

tiverem o condicionamento físico para continuarem engajados no regime offshore, terem a 

segurança financeira em parar: 

 

“Não digo que ficaria neste regime até aposentar, mas enquanto eu me sentir 

bem pois tem muita escada, longas distancias e demanda muito fisicamente. 

Por isto precisamos fazer um colchão, para se precisar parar, pois a gente se 

acostuma com o salário... vejo muitos colegas já com certa idade se 

esforçando em continuar pois precisam do salário (E8)”. Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “precisamos fazer um colchão” e “a gente se acostuma com o 

salário” refletem a preocupação em tentar gerar uma poupança de recursos para se for 

necessário parar de embarcar e consequentemente parar de receber os adicionais do regime, 

poderem manter sua segurança financeira e autonomia.  

 

“Minha história de vida foi baseada na minha escala de embarque. Perdi 

muitos momentos importantes, mas ganhei muita coisa boa também. Hoje eu 

não me vejo trabalhando em terra. Me adaptei muito bem a esta condição de 

embarcado. Não só eu, mas toda a minha família, nos acostumamos a esta 

condição. Mesmo com um salário igual ao de terra, provavelmente eu 

continuaria no regime (E5)”. Grifo do autor. 

 

A expressão lexical “salário igual ao de terra, provavelmente eu continuaria no regime” 

demonstra o sentimento dos embarcados que apesar de muito importante e dar a segurança 

familiar para os engajados no regime offshore, existem outros fatores não salariais que também 

pesam na decisão de continuar embarcado, como o tempo de folga. Para praticamente todos os 

entrevistados, poder gozar deste período de descanso imerso com a família ou desenvolvendo 

projetos próprios é fator decisivo para se manterem. 
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“O que mais motiva é poder estar mais tempo de qualidade com a família. 

Proporcionalmente fico mais tempo com a família do que em terra, pois em 

terra você gasta 2 a 3 horas em trânsito por dia (E6)”. Grifo do autor. 

 

A expressão lexical “poder estar mais tempo de qualidade com a família” reflete a 

importância para o trabalhador offshore em ter um salário bom, que associado as folgas 

intrínsecas ao regime, os permitem disfrutar de tempo de qualidade com suas famílias. O termo 

família foi o mais recorrente durante as entrevistas.  

  

4.1.6 O trabalho que Mantém Ocupado 

 

Nesta última categoria, Morin (2001) aponta a ocupação como sentido do trabalho. Esta 

ocupação, enxerga o trabalho como uma atividade programada, que deve ter início e fim, com 

horários, carga de trabalho e rotina. É, portanto, uma atividade que estrutura e permite organizar 

a vida diária, e por consequência a vida pessoal. 

Um dos pontos positivos apontado pelos trabalhadores offshore é a rotina bem 

determinada de período de trabalho (14 dias) e de folga (21 dias). Por outro lado, a questão, 

pela quantidade de serviço, a carga de trabalho é sempre apontada como desafiadora, 

demandando eventualmente jornadas estendidas e embarques pontuais durante a folga: 

 

“O cara que está embarcado ele quer trabalho. São raras as exceções de quem 

foge do trabalho porque o tempo não passa...o embarque fica monótono, fica 

se prolongando. Dentro de uma escala normal, estar trabalhando é primordial 

e em Búzios a gente trabalha muito (E15)”. Grifo do autor. 

“Em Búzios os desafios são muito grandes, quantidade de máquinas, 

quantidade de trabalho etc. (E5)”. Grifo do autor. 

  

As seleções lexicais “os desafios são muito grandes” e “a gente trabalha muito”, 

aparecem em algumas entrevistas, especialmente de empregados embarcados que vieram de 

outras unidades e se submetiam ao mesmo regime.  

 

“O dia a dia do técnico embarcado é muito diferente, são várias as situações 

que a gente tem que lidar e nem na internet você acha como lidar com isto". 

(E6)”. Grifo do autor. 



 

57 

 

“Até pela maturidade, me vejo em meu melhor momento. Trabalho em uma 

plataforma que á a maior da América Latina e vejo a importância disto..., mas 

é muito pesado... a gente não para um minuto e quando para tem mais um 

milhão de coisas para fazer (E7)”. Grifo do autor. 

 

 As seleções lexicais “e nem na internet você acha como lidar com isto” e “mas é muito 

pesado” reforçam o sentimento de que não é trivial lidar com a rotina estabelecida e com os 

desafios que o trabalho offshore demandam, sem retirar o orgulho das equipes em estarem 

engajadas nestas realizações: 

 

“O que me motiva a permanecer no offshore é o dinamismo das coisas... Não 

tem um dia igual ao outro. São atividades que você está aplicando o que 

aprendeu com colegas e na vida acadêmica e você traduz em resultado ... isto 

é o que me motiva, manter as nossas unidades operando e ajudando a empresa. 

Apesar do tempo passar, esta motivação nunca reduz, pelo contrário, só 

aumenta. À medida que o a gente aprende, alguns atalhos permitem fazer até 

mais tranquilo... (E12)”. Grifo do autor. 

“Quando eu vou explicar para o meu filho porque estou saindo de casa por 14 

dias para trabalhar, para mim é muito fácil, é porque eu gosto do que eu faço, 

me sinto importante onde eu trabalho (E15)”. Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “apesar do tempo passar, esta motivação nunca reduz, pelo 

contrário, só aumenta” e “é porque eu gosto do que eu faço, me sinto importante onde eu 

trabalho”, demonstram que apesar de grandes desafios e carga de trabalho densa enquanto 

offshore, comprovando a ocupação plena com rotina estabelecida, o trabalho para esta classe é 

satisfatório. 

Ponto recorrente de comentários é a importância de se ter um bom período de descanso 

nas 12 horas pós trabalho enquanto offshore. Esta folga é necessária para que o funcionário 

recarregue a energia e esteja preparado para o próximo turno de 12 horas de trabalho. 

 

“Hoje o que mais me atrapalha é não conseguir descansar bem durante o 

dia para poder trabalhar de noite (E12)”. Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “não conseguir descansar bem durante o dia” reforça a importância do 

trabalho ter delimitação e que seja proporcionado ambiente adequado para o descanso, isento 

de ruido por exemplo, como foi relatado pontualmente em uma das entrevistas.  
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“A qualidade do tempo que eu passo com a minha família nos 21 dias de 

folga é muito superior a folga de final de semana que eu tinha quando 

trabalhando em terra (E15)”. Grifo do autor. 

 

 Por fim, a seleção lexical “a qualidade do tempo...21 dias de folga é muito superior a 

folga de final de semana” é apenas um exemplo que ilustra a adequada divisão entre o período 

de embarque e o de folga e como o público engajado neste regime de trabalho valoriza a 

qualidade do tempo que tem durante os 21 dias de folga. 

 

4.2 Categorias Emergentes 

 

Nas categorias emergentes encontradas na pesquisa, foram abordados aspectos muito 

específicos do trabalho offshore que se fizeram frequentemente presentes no discurso dos 

empregados engajados neste regime de trabalho. 

 

4.2.1 Offshore não é Para Todos 

 

 A frase “offshore não é para todos” foi mencionada em significado em várias entrevistas. 

Esta categoria trata do sentido do trabalho offshore, que por suas particularidades na visão e 

experiencia dos entrevistados, não é uma rotina que basta ser treinado e preparado tecnicamente 

para tal. No decorrer das entrevistas, foi possível perceber a presença de termos similares como: 

“Eu já me adaptei bem”, “vi muitos desistirem”, “no primeiro embarque já se percebe que não 

vai durar”, “o processo seletivo não pega estas características”, “uma desavença dura o 

embarque inteiro”, “demanda muito”, “ao final do embarque estou esgotado”. Estas falas se 

repetem independente do cargo, tempo embarcado ou vida pregressa do entrevistado. 

 

“O trabalho offshore não é para qualquer um, tem que ter o perfil. Estar 

offshore é abrir mão de muita coisa (E1)”.  Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “tem que ter o perfil” aparece como um seletor no qual, na visão do 

entrevistado, apenas um percentual da população estaria apto a exercer tal atividade e ver 

sentido, e não por questões técnicas e sim por particularidades do regime. O regime de 

confinamento offshore impõe restrições de acesso, comunicação, lazer, proximidade com a 
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família, etc.; que vários aspirantes a um cargo acabam aprendendo na prática que não estão 

aptos naquele momento para exercer a atividade com suas especificidades: 

 

“Teve um membro da equipe que veio do regime onshore, ótimo profissional, 

e pessoalmente com boa percepção e chegou muito próximo de um surto 

abordo. A empresa deu todo suporte e ele desembarcou (E2)”. Grifo do autor. 

“Teve um técnico instrumentista que embarcou e no terceiro embarque 

praticamente surtou... (E3)”. Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “chegou muito próximo de um surto abordo” e “no terceiro 

embarque praticamente surtou” ilustram dois dos exemplos citados durante as entrevistas de 

excelentes profissionais técnicos que não se adaptaram ao regime offshore. Um ponto 

importante citado é o acompanhamento dos empregados em seus primeiros embarques. 

Assim, para ter sentido, além de gerar valor, prover autonomia, relações positivas, e as 

demais categorias propostas por Morin (2001), o ocupante do cargo parece precisar ter o perfil 

ou possivelmente terá dificuldades em exercer suas atividades com satisfação ou ver sentido no 

seu trabalho. 

Durante as entrevistas pode-se perceber que 3 foram os principais motivos que tornam 

esta atividade offshore tão difícil para alguns: (a) o papel da família; (b) o desfrute das folgas e 

o (c) sentido de recompensa e satisfação. 

(a) O papel da família: a família tem um papel importante na satisfação das pessoas e 

é um tema muito trabalhado na psicologia. Bruck et al. (2002) conclui que na medida 

que se canaliza tempo e energia no trabalho, pode surgir tensões nas 

responsabilidades familiares, antecipando uma relação negativa entre o conflito 

trabalho-família e a satisfação no trabalho. Nas entrevistas, de fato um dos 

elementos mais citados na satisfação dos empregados em regime offshore é a 

importância em saber que a família onshore está bem e apoia a sua decisão e não 

repassa para os embarcados todos os conflitos, permitindo que este desempenhe suas 

atividades em plena entrega durante os 14 dias abordo. 

 

“O que faz um cara parar de embarcar é principalmente uma rede familiar. As 

vezes o cara está full na atividade, é preparado, mas a família não consegue 

passar a tranquilidade que ele precisa. Cara, quem recebe mais chamada 

no intercom ... certamente a família não teve a orientação que deveria. Isto 

atrapalha e mexe com a segurança de todos (E15)”. Grifo do autor. 
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A seleção lexical “a família não consegue passar a tranquilidade que ele precisa” reflete, 

de forma geral, o sentimento de todos entrevistados quanto ao papel da família que está no 

onshore, independente se trata-se de esposa, mãe, marido, companheiro, etc. Ter uma rede 

familiar que entende que você está em período de trabalho e sua atividade requer concentração 

e foco na tarefa é um elemento primordial para os trabalhadores engajados neste regime. 

Na seleção lexical “quem recebe mais chamada no intercom... certamente a família não 

teve a orientação” exemplifica uma forma de saber se o empregado embarcado está passando 

por alguma dificuldade familiar. Isto porque o referenciado intercom é um canal de 

comunicação usado no FPSO no qual o operador de rádio chama no sistema de comunicação 

amplo da unidade, e que prioritariamente deve ser usado para fins de trabalho, o nome do 

colaborador que deve se dirigir para atender uma ligação. A família que chama um colaborador 

a todo momento no intercom pode estar retirando-o com frequência de uma frente de trabalho 

e, portanto, deve ser usado com moderação, já que no período de 12 horas de descanso, este 

empregado tem recursos para fazer contato normalmente com a família. 

 

“Mais importante do que o apoio da empresa é o apoio da família no 

engajamento do offshore. Minha mãe por exemplo nunca precisou me acionar 

durante o trabalho que eu me lembre e isto me deixa tranquila para executar 

minhas atividades (E17)”. Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “mais importante do que o apoio da empresa é o apoio da família” 

apenas reforça a importância que o trabalhador offshore dá a relação familiar, colocando em 

alguns casos inclusive acima das obrigações que se espera da Petrobras. 

Esta necessidade de uma família comprometida e preparada para ter um de seus 

membros se engajando no regime offshore é tema de constates opiniões de melhorias com uso 

até de práticas do passado. 

 

“O pessoal da antiga fala que tinha o dia do embarque da família, onde eles 

vivenciavam a vida do cara embarcado e antes passavam um dia com o 

psicólogo da Petrobras falando inclusive dos riscos da atividade. Já que a 

família é tão importante, porque a empresa não faz alguns eventos com 

as famílias (E15)”. Grifo do autor. 

“Eu até gosto de perguntar como está a questão familiar das pessoas (E3)”. 

Grifo do autor. 
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“A família tem que estar ciente, filtrar um pouco o que passa para o offshore 

pois temos que estar focados. O ambiente tem que ser favorável para nossa 

atividade e neste ponto acho que dá para melhorar na preparação (E7)”. 

Grifo do autor. 

 

As expressões lexicais “já que a família é tão importante, porque a empresa não faz 

alguns eventos com as famílias”, “perguntar como está a questão familiar das pessoas” e “neste 

ponto acho que dá para melhorar na preparação”, percebe-se uma sintonia dos entrevistados em 

que pela importância que este público dá a condição familiar para executarem suas atividades, 

ações mais eficientes em preparação ajudaria a sensibilizar estes entes.  

Aqui também se depreende das seleções que “o offshore não é para todos”, pois para os 

sujeitos de análise, estar embarcado faz sentido se existir o entendimento da família quanto ao 

regime a que está submetido, sendo fator crucial também para que este trabalho seja 

desenvolvido com satisfação. 

(b) O desfrute das folgas: o período de folga para o trabalhador offshore é uma 

característica do regime de trabalho, e se divide em dois momentos. O primeiro diz respeito as 

12 horas de descanso após a jornada de trabalho, mas ainda confinado no FPSO. O segundo é 

ligado ao desfrute de dias de folga em terra após cumprir a sua escala, em uma proporção de 

um dia de trabalho offshore para um dia e meio de folga. No geral, esta folga pós cumprimento 

de escala de embarque de 14 dias, é de 21 dias. 

No que se refere a folga ainda no offshore, os entrevistados demonstram a importância 

da qualidade deste tempo de descanso. Variáveis como qualidade de sono e existência de poucas 

áreas de lazer aparecem com frequência: 

 

“Não descansar é estar insatisfeito... deixa a pessoa prostrada, mais cansada, 

retirando a capacidade de perceber um risco (E12)”. Grifo do autor. 

“Com certeza um fator que influencia na minha satisfação é poder 

descansar bem as minhas 12 horas de folga (E17)”. Grifo do autor. 

“Áreas de convivência nas plataformas de Búzios é algo latente (E19)”. 

Grifo do autor. 

 

As expressões lexicais “não descansar é estar insatisfeito” e “influencia na minha 

satisfação é poder descansar bem as minhas 12 horas de folga” reflete o sentimento generalizado 

dos entrevistados quanto a importância de desfrutar bem das 12 horas de descanso, até porque 

no dia seguinte uma rotina densa os aguarda já bem cedo. Em algumas entrevistas foi citado a 
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prática de verificar se o descanso foi renovador antes de executar determinada atividade, 

contribuindo para o foco na tarefa. 

A seleção lexical “áreas de convivência nas plataformas” reflete a necessidade percebida 

pelos entrevistados, com uma exceção dentre os vinte ouvidos, de ter mais opções de iteração 

social como fator de renovação. Em alguns discursos, a pouca opção de ambientes de iteração 

fazem com que apesar de confinados, alguns colegas de diferentes áreas passem a quinzena 

toda sem conversarem.  

Em relação a folga proveniente do regime, é unanime a importância desta para justificar 

o engajamento no regime. Alguns entrevistados enfatizam a possibilidade de ficar imerso com 

a família em um tempo de qualidade, outros de desenvolver atividades extra e até mesmo 

investirem em capacitação. O que tem em comum, é o grande apreço pela qualidade do uso 

desta folga como fator importante para engajamento no regime offshore: 

 

“O que mais motiva é poder estar mais tempo de qualidade com a família. 

Proporcionalmente fico mais tempo com a família do que em terra, pois em 

terra você gasta 2 a 3 horas em trânsito por dia (E6)”. Grifo do autor. 

“A qualidade do tempo que eu passo com a minha família nos 21 dias de 

folga é muito superior a folga de final de semana que eu tinha quando 

trabalhando em terra (E15)”. Grifo do autor. 

“Você sabe que vai passar 14 dias abordo e enquanto você folga tem alguém 

qualificado fazendo o que você faz... Fica bem delimitado o que é trabalho 

e o que é folga e isto é primordial para mim (E15)”. Grifo do autor. 

“O que motivou foi o tempo depois para tocar a vida pessoal. Fiz duas 

faculdades, tenho meus projetos que também me motivam (E19)”. Grifo do 

autor. 

 

As expressões lexicais “poder estar mais tempo de qualidade com a família” e “a 

qualidade do tempo... 21 dias folga é muito superior a folga de final de semana” exemplificam 

o quão para os trabalhadores engajados no regime offshore, desfrutar de momentos de qualidade 

durante o gozo de suas folgas, é essencial para a satisfação e engajamento no regime como um 

todo e dão sentido ao trabalho pois fazem parte da característica da escala do trabalho. 

A seleção lexical “14 dias abordo e enquanto você folga tem alguém qualificado fazendo 

o que você faz” reflete a confiança que os trabalhadores engajados neste regime têm em, ao 

saírem do ambiente de trabalho após 14 dias, conseguirem desfrutar dos 21 dias de folga pois 

o colega que o substitui é tão qualificado quanto ele. São mencionados distúrbios a esta 
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tranquilidade, com acionamentos pontuais e que foram mais frequentes neste período de 

pandemia, porém nada que comprometa a qualidade deste período. 

Ao mencionar qualidade da folga, a visão do que seria o reflexo desta palavra para os 

trabalhadores em escala de folga, surgem distinções. Conforme transcrito acima, em sua 

maioria o que se busca é descansar bem com a família, mas em alguns casos o uso do tempo 

para outras atividades também é mencionado. A seleção lexical “tempo depois para tocar a vida 

pessoal...meus projetos que também me motivam” traz esta visão de tempo útil, mesmo quando 

em período de folga e que fazem parte do que é o sentido do trabalho para este público. 

Em suma, corroborando com o “offshore não é para todos”, apesar do fator motivador 

da folga como recompensa ter sido abordado no item 4.2.5, referente a categoria de trabalho 

como fonte de segurança e autonomia definida por Morin (2001), a interpretação deste período 

como consequência do regime e seu aspecto muitas vezes decisório para o engajamento dos 

técnicos neste regime de trabalho, excede os limites da categoria e afetam o caráter 

motivacional do trabalho como forma de ter direito a disfrutar de folgas e somando ao sentido 

que estes veem no trabalho offshore. Trabalhar embarcado parece fazer sentido para os 

entrevistados se existe um bom uso do período de folga, promovendo o descanso e a motivação 

necessários para retornar para outro turno ou novo período de escala. 

(c) Sentimento de recompensa: para os sujeitos de análise, o trabalho offshore parece 

fazer sentido se o correto ajuste do sentimento de recompensa existir no indivíduo. As falas de 

vários entrevistados colocam o trabalho offshore como muito complexo para ser executado 

apenas por dinheiro, recompensas materiais ou autonomia. Isto porque imprime uma 

necessidade de ausência prolongada em confinamento que só é possível vencer se o sentimento 

de recompensa trouxer de fato sentido ao trabalho que este faz. 

Para tentar capturar estas nuances relativas a recompensas, um dos temas abordados nas 

entrevistas visava entender exatamente o que motiva um trabalhador a se engajar no offshore e 

o que o faz se manter, em termos de satisfação, neste regime. Neste quesito, três pontos foram 

citados de forma recorrente pelos entrevistados sendo dois muito característicos do regime, que 

é o aumento salarial e a folga decorrente do confinamento e um terceiro mais particular que é a 

proximidade com a atividade fim da empresa. 

 

“O que me motiva é estar abordo tomando decisões em prol da segurança e 

da rentabilidade. Tem outros pontos como folga, qualidade de vida, mas o 

aspecto profissional é o principal (E1)”. Grifo do autor. 
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“Trabalhar com o que estudei e o fato de eu ter me adaptado bem ao regime. 

Claro pela folga também de 21 dias e a parte financeira que os adicionais, 

obvio, são muito bons (E14)”. Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “estar abordo tomando decisões” e “trabalhar com o que estudei” 

demonstram o sentimento positivo dos entrevistados quanto a proximidade do campo em 

função do engajamento técnico. Como complemento as seleções lexicais “folga, qualidade de 

vida” e “folga também de 21 dias e a parte financeira” ilustram a importância que os reflexos 

naturais do regime de confinamento trazem para os trabalhadores do regime offshore. 

 

“Tem motivador pessoal e profissional. O profissional é estar na frente 

operacional, onde o negócio acontece. É visível a relação do nosso trabalho 

com o resultado da empresa... folga é um motivo pessoal que é muito 

conveniente, e que me adaptei bem ao regime (E2)”. Grifo do autor. 

“Tem um viés pessoal de poder morar em Belo horizonte, sinceramente... e a 

questão da folga para dedicar os filhos. Estar perto de onde as coisas 

acontecem é ótimo, mas isto eu tinha na refinaria (E3)”. Grifo do autor. 

 

As expressões lexicais “pessoal e profissional” e “tem um viés pessoal”, demonstram 

que em grande maioria, especialmente para empregados que não são sitiados próximos de polos 

onshore da Petrobras, a questão pessoal de poder morar em qualquer lugar do país é um grande 

motivador, sendo muito mais citado que a questão financeira. Neste ponto, alguns entrevistados 

citam inclusive que pelo mesmo salário prefeririam trabalhar no regime de escala e 

confinamento: 

 

“Eu não digo nem por mim, mas muitos comentam que ficariam no regime 

mesmo ganhando menos (E3)”. Grifo do autor. 

“O salário é bom e compatível com os riscos, mas não pegar trânsito, fazer 

o que gosta, morar onde quiser... superam a motivação salarial (E4)”. Grifo do 

autor. 

 

As seleções lexicais “ficariam no regime mesmo ganhando menos” e “salário é bom e 

compatível com os riscos” reforçam o sentimento que a questão salarial é sim atrativa, mas não 

é o fator decisivo para o engajamento no regime. Pelo contrário, conforme transcrito no item 

4.2.5 pela entrevistada E8, se acostumar com o salário pode ser motivo futuro de “escravidão” 

no regime offshore, o que não é benéfico. 
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Existe um sentimento positivo dos trabalhadores que estão engajados a bastante tempo 

no regime offshore com o que isto permitiu que construíssem, mas a preocupação de 

dependência é sempre reforçada: 

 

“O trabalhar offshore me permitiu muitas coisas na vida, mas nada veio 

sem uma contrapartida. Hoje eu ainda me permito permanecer neste regime 

pois sei que ainda tenho motivação e sei que ainda consigo desempenhar 

minha atividade, me sinto útil, mas em momento algum vou me manter 

refém da condição financeira. Eu estruturo a minha vida, a minha família 

para quando for necessário para que eu pare de trabalhar offshore (E12)”.  

Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “o trabalho offshore me permitiu muitas coisas na vida” e “em 

momento algum vou me manter refém da condição financeira” reforçam o sentimento de 

gratidão com o que as características intrínsecas ao regime oferecem, mas também a 

importância de não criar uma dependência que force a permanecer caso não seja mais 

satisfatório, invertendo o sentido motivador. 

Em uma via negativa, as particularidades do trabalho offshore e de uma empresa operada 

pelo goverco como a Petrobras, como dificuldades de logísticas, aquisição de materiais e 

burocracia aparecem como sentimentos transversais e que afetam negativamente a satisfação 

dos empregados: 

 

“Não tem nada que me deixa frustrado ou insatisfeito por estar trabalhando 

embarcado. Mas alguns processos no dia a dia como uma demora a mais de 

PT, recurso para trabalho, estas frustrações quando se pensa direitinho nas 

dificuldades, a gente acaba convivendo... (E5)”. Grifo do autor. 

“A demora de material, sem dúvidas é o que causa insatisfação. Ainda mais 

quando chega o material e ele está errado (E7)”. Grifo do autor. 

“Entraves com materiais, falta de material básico... ter que esperar vir de 

terra, setor de compras é demorado, burocrático (E11)”. Grifo do autor. 

 

 Um dos pontos mais exaltados como fomentadores de satisfação no trabalho para o 

público offshore é conseguir executar suas atividades. Repetidas vezes durante as entrevistas a 

sensação de concluir um trabalho complexo foi citada. Porém, conforme extraído nas seleções 

lexicais “demora a mais de PT” (permissão para trabalho), “recurso para trabalho”, “demora de 

material” e “entraves com materiais” o fato de não conseguir eventualmente executar um 
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trabalho por falta de material ou burocracia é um grande gatilho para a insatisfação, mesmo que 

alguns reconheçam as dificuldades que uma companhia como a Petrobras enfrenta por ser 

controlada pelo governo, a exemplo da expressão lexical “a gente acaba convivendo”. Este é 

um ponto muito específico do mundo offshore, em função das suas dificuldades logísticas e 

afeta diretamente o que se atribui sentido ao trabalho e a satisfação dos funcionários 

embarcados. 

Por fim, mais uma vez se depreende das seleções que “o offshore não é para todos”, pois 

para os sujeitos de análise, estar embarcado faz sentido se existir o correto entendimento do que 

é a recompensa pelo esforço e a privação a que são submetidos. Ter os motivadores errados 

parece reduzir o sentido do trabalho e a motivação destes funcionários. 

 

4.2.2 Do Ciclo offshore  

 

 No curso das entrevistas um aspecto relevante observado foi a preocupação dos sujeitos 

quanto ao ciclo offshore, desde a preparação antes de um funcionário engajar em um regime 

tão específicos quanto este, passando pela sua manutenção no regime e por fim pensar em como 

será seu futuro embarcado. É um ambiente e uma escala de trabalho tão específica e com tantos 

desafios que parece fazer sentido aos sujeitos entrevistados que exista uma preparação antes de 

embarcarem, um acompanhamento em determinados momentos e uma preparação individual 

para lidar com o futuro. 

Neste tema as opiniões divergem no entendimento do papel da empresa nesta 

preparação, mas convergem na importância de que o ambiente como um todo seja preparado 

para receber novos funcionários. Da mesma forma, como um dos temas abordados durante as 

entrevistas foi à vontade em continuar engajado neste regime até a aposentadoria, no intuito de 

entender se o trabalhador satisfeito se vê fazendo a mesma atividade com o passar dos anos, 

alguns achados foram cruciais para o entendimento do sentimento desta classe quanto ao futuro 

no offshore. 

 

“Tenho 45 anos, mas não consigo, apesar de muito satisfeito. Porque os 

desafios são grandes, abordo são muitas preocupações e demanda um vigor 

físico para andar a plataforma e participar de decisões. Não quero estar lá 

por estar (E1)”. Grifo do autor. 

“A empresa investiu muito em mim. Desde a parte estrutural que é o curso 

de formação como também os cursos da área quando cheguei na gerência, 
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além dos legais. Psicológico aprendi muito na convivência com outros 

técnicos (E6)”. Grifo do autor. 

 

 A seleção lexical “não quero estar lá por estar” demonstra uma mistura muito 

perceptível da vontade em continuar embarcado, até por estarem satisfeitos, mas também da 

dúvida se será possível. Foi muito comum menções dos entrevistados a ações de preservação 

financeira que tomam no presente, pela dúvida de como será o futuro no offshore. 

 As seleções lexicais “a empresa investiu muito em mim” e “psicológico aprendi muito 

na convivência com outros técnicos”, trazem o reconhecimento de que a Petrobras investe sem 

limites na capacitação técnica dos seus funcionários, principalmente no que diz respeito aos 

engajados no offshore. Em todas as entrevistas esta constatação foi positiva, demonstrando 

inclusive ser um motivo de orgulho. Por outo lado, apenas um dos entrevistados mencionou 

uma preparação mais psicológica antes de engajar no regime offshore por volta de 2004, mas 

que hoje em dia não vê mais, porém, exaltando a importância dos colegas de equipe e liderança 

offshore nesta função de recepção e preparação. 

Assim, para ter sentido, além de gerar valor, prover autonomia, relações positivas, e as 

demais categorias propostas por Morin (2001), o ocupante do cargo vê sentido no trabalho 

offshore que prove uma (a) preparação previa, visto as dificuldades em exercer suas atividades 

e permite pensar no (b) futuro: 

(a) Preparação para atuar no offshore: a necessidade de preparação e 

acompanhamento do funcionário enquanto engajado no regime offshore foi objeto de reiteradas 

citações durante as entrevistas. Em sua totalidade os entrevistados entendem que se deve, e 

existe uma preparação técnica adequada para que estes engajem no regime de embarque. Por 

outro lado, no que se refere a preparação psicológica e até seleção dos que irão trabalhar no 

regime de embarque, segundo os entrevistados, fica mais a cargo dos funcionários e lideranças 

que já estão no regime, recebendo, auxiliando e acompanhar os primeiros embarques dos que 

estão entrando no offshore.  

Pelo fato do “Offshore não ser para todos”, foram muitos os exemplos de desistências 

em engajar neste regime. 

 

“Muitos desistiram quando entrou no embarque em si... (E11)”. Grifo do 

autor. 

“Teve um técnico instrumentista que embarcou e no terceiro embarque 

praticamente surtou... (E3)”. Grifo do autor. 
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“Notoriamente alguns colegas que embarcam, no primeiro dia você já 

percebe que aquilo não é para ele (E15)”. Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “muitos desistiram quando entrou no embarque em si”, “no terceiro 

embarque praticamente surtou” e “no primeiro dia você já percebe que aquilo não é para ele”, 

refletem a percepção dos empregados que um rastreamento mais minucioso quanto a 

probabilidade de um novo funcionário engajar bem no regime offshore, parece possível antes 

iniciar os tramites para engajamento no regime de confinamento.  

Em contradição, alguns entrevistados compartilharam a percepção que não veem muito 

como se preparar psicologicamente para embarcar e que o que de fato vale é aprender 

conversando com pessoas que já estão no offshore, fazendo um estágio e contando com os 

colegas e liderança. Um dos entrevistados colocou a importância do acompanhamento no 

primeiro embarque como forma de ajudar quem está chegando, o que é feito nas unidades. 

 

“Para engajar neste regime precisa muito do funcionário. Pelo lado da 

empresa entendo que está ok... eu iniciei com embarques esporádicos e isto 

ajudou a ver se era o que eu queria (E4)”. Grifo do autor. 

“O mais importante é o acompanhamento no primeiro embarque. Até tem 

um adesivo que se coloca no capacete de quem chega na unidade e assim a 

gente consegue ajudar... eu já vi colega que teve que desembarcar por estas 

questões pessoais e conseguir voltar para terra (E5)”. Grifo do autor. 

“Particularmente vejo a empresa mais reativa no aspecto psicológico. 

Precisa do funcionário falar que não está legal e a partir daí, ele tem todo 

suporte possível... não sei se tem muito como ser diferente (E7)”. Grifo do 

autor. 

 

As seleções lexicais “regime precisa muito do funcionário” e “mais reativa no aspecto 

psicológico... não sei se tem muito como ser diferente” refletem a percepção, assim como de 

alguns outros entrevistados, que não existe um programa prévio de preparação e 

acompanhamento dos recém engajados no regime offshore, porém parecem entender que esta 

adaptação é mais pessoal, intrínseca e que nada prévio traria grandes melhorias. 

A seleção lexical “o importante é o acompanhamento no primeiro embarque” reflete 

uma preocupação maior com a primeira ida de um funcionário para bordo pois é neste momento 

que, caso não se sinta adaptado, mais precisará de suporte e que aparentemente funciona bem 

pelos colegas. 
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Uma percepção das falas das lideranças é que estes se sentem no papel de ajudar os 

colegas abordo, tentando perceber se estão bem, dar suporte, etc. 

 

“Como liderança me vejo neste papel de ajudar um pouco também a equipe 

de bordo (E19)”. Grifo do autor. 

“Me sinto responsável pelas pessoas... são como filhos... me dá uma 

satisfação quando percebo e consigo ajudar alguém não só no primeiro 

embarque... tem hora que temos que ser psicólogos, pais, amigos... (E18)”. 

Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “como liderança me vejo neste papel de ajudar” e “me sinto 

responsável pelas pessoas... são como filhos” demonstram exemplos de falas positivas da 

liderança quanto ao entendimento do seu papel extrapolando a questão técnica e de resultado e 

entrando até no campo da psicologia, como um deles menciona. 

Um dos entrevistados mencionou um programa que fez parte antes de embarcar e que, 

na sua visão ajudou nesta preparação para o mundo offshore, mas que não vê mais isto na 

empresa apesar de enxergar como uma boa prática. 

 

“Tinha um negócio legal que era o Módulo Navio que nos preparava para 

o offshore e que mais ninguém tem agora... aprendemos muito de 

legislação... tinha também o PAVT... no qual a gente ficava 5 dias e a empresa 

abordava os aspectos do trabalho embarcado entrando até no mérito de 

planejamento familiar e financeiro (E15)”. Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “que nos preparava para o offshore e que mais ninguém tem” reflete a 

importância que o entrevistado deu a este programa em sua formação. Neste tema, as opiniões 

portanto convergem na necessidade de acompanhamento especialmente nos primeiros 

embarques, mas divergem quanto a eficácia de um programa de preparação, pois o que parece 

valer para alguns dos entrevistados é a prática do embarque. 

Por fim, se depreende das seleções que o “offshore tem um ciclo”, e para a grande 

maioria dos sujeitos de análise, este ciclo dá sentido ao trabalho quando já em seu início, há 

uma correta preparação tanto técnica quanto psicológica, seja onshore ou já offshore, 

considerando os desafios a que os empregados são submetidos. 

(b) Do futuro: A percepção pelas entrevistas é que, de forma geral, os trabalhadores 

têm um bom grau de satisfação com o trabalho offshore em Búzios, exatamente por verem 

sentido no que entregam, mas uma incerteza quanto ao futuro. Nenhum dos entrevistados citou 
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condições inapropriadas ou queixas sobre nenhum dos aspectos abordados ou manifestou 

vontade de deixar de embarcar no curto prazo, apesar claro, de exemplificarem fatores de 

melhorias pontuais. Por outro lado, quando questionados sobre a continuidade no regime 

offshore até a aposentadoria, existe uma dúvida muito grande em relação a conseguirem se 

manter no offshore, especialmente após a última reforma previdenciária apesar de ser sim, para 

grande parte dos sujeitos de análise, um desejo continuar até que se sintam bem e ainda 

contribuam com a empresa: 

 

“Não me vejo até a aposentadoria e não é pelo regime, mas pelas 

dificuldades de ordem física (E20)”. Grifo do autor. 

“Se fosse aposentadoria com 55 anos, com certeza... mas neste cenário de 

65 anos não sei (E3)”. Grifo do autor. 

“Aposentadoria hoje é muito distante... até 65 anos com certeza não, mas 

pelo menos 55 anos acredito que consigo sim contribuir (E10)”. Grifo do 

autor. 

“Sim, acredito que enquanto eu tiver vida laboral boa eu quero continuar 

(E11)”. Grifo do autor. 

 

 As seleções lexicais “não me vejo até a aposentadoria”, se fosse aposentadoria com 55 

anos”, aposentadoria hoje é muito distante” e “enquanto eu tiver vida laboral boa eu quero 

continuar” reforçam que apesar de satisfeitos, motivados e com boa perspectiva para os 

próximos anos, existe uma preocupação muito grande com a capacidade de continuar no 

offshore até a aposentadoria, visto a idade avançada mínima requerida atualmente. Este tópico 

traz a reflexão dos entrevistados que, aparentemente por especificidade da rotina offshore, o 

pensamento no futuro é parte integrante do que é o sentido do trabalho para esta classe. 

 A visão de futuro varia muito com a condição do embarcado. No curso das entrevistas 

algumas falas fazem reflexão a futura mudança de condição de vida e a situação de se manter 

no regime offshore.  

 

“Hoje sim, mas ainda não tenho filhos... (E14)”.  

“Não, definitivamente. Ainda falta muito tempo e tem outros fatores que 

mudam na minha vida como mulher. Eu me vejo parando bem antes de 

aposentar apesar de estar satisfeita (E17)”.  

“Sim por opção minha, mas já vivo um dilema pois minha mulher já é 

aposentada e sempre surge o assunto (E19)”. 
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As seleções lexicais “ainda não tenho filhos”, “outros fatores que mudam na minha 

vida” e “já vivo um dilema” demonstram condições extra capacidade física e mais atreladas a 

racionalização do futuro da condição pessoal se encaixando na rotina offshore que vivem hoje. 

De forma geral, a visão de futuro é conturbada pela incerteza de fatores pessoais e 

dúvida quanto à capacidade em conseguir continuar contribuindo. O que chama a atenção é que 

regras gerais do regime offshore como a remuneração, escala, turno, etc. não foram citados em 

nenhuma entrevista como fatores que pudessem motivar algum empregado a cogitar deixar o 

regime antes da aposentadoria, demonstrando que de forma generalizada, existe uma boa 

aceitação quanto a permanência. 

Da mesma foram, das seleções se depreende que para o funcionário embarcado o 

“offshore tem um ciclo”, e para os sujeitos de análise, o final deste ciclo é incerto pois nunca se 

sabe até quando será possível se manter no regime de embarque, por diversos motivos. Esta 

incerteza parece fazer parte do sentido do trabalho para este grupo, e devem nortear ações 

presentes dos entrevistados para se prepararem para o futuro. 

  

4.2.3 Da Satisfação Como Elemento de Resultado 

 

As pesquisas confirmam que a satisfação influência no resultado. Fu (2014) escreve que 

a redução da satisfação do trabalhador tende a afetar os níveis de produtividade e, portanto, da 

performance. Esta relação satisfação vs produtividade se mostrou latente para os funcionários 

offshore de Búzios, de forma que todos os entrevistados conseguiram correlacionar uma 

condição de motivação a um resultado positivo e ainda, todos atribuem sentido a condição de 

entregas a empresa ao se submeterem ao regime de embarque quando estão motivados e veem 

resultado no que fazem. Alguns exemplos são transcritos abaixo: 

 

“Quando a gente está motivado a gente anda pela plataforma buscando 

melhorias. É organizar mutirão, limpeza... São pequenos segundos de euforia, 

satisfação vamos dizer que a gente tem algumas ideias e aí estuda como elas 

podem se encaixar e acaba implantando. Se não está motivado afeta o 

cognitivo e não consegue implementar melhorias (E1)”. Grifo do autor. 

“Claramente influência pois fica mais comprometido. Uma pessoa que se 

alimentou legal, tinha lá uma janta que ele gostou, um almoço que ele gostou, 

ele está mais satisfeito, ele está mais feliz. Isto é quase que intuitivo, mas por 

estar mais contente, se compromete mais (E2)”. Grifo do autor. 
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“Para fazer nosso serviço tem-se muitos empecilhos como ter que retirar PT, 

dificuldades de acesso, jornada longa... então estar motivado e satisfeito 

ajuda a lidar com tudo isto (E6)”. Grifo do autor. 

“A motivação ajuda a manter a mente boa para ficar os 14 dias e isto ajuda 

a fazer o trabalho bem feito, sem cair a produção (E8)”. Grifo do autor. 

 

As seleções lexicais “se não está motivado afeta o cognitivo”, “influencia pois fica mais 

comprometido” trazem uma correlação direta entre estar satisfeito e isto refletir no 

desempenho/resultado e também do estar insatisfeito afetando negativamente o resultado. 

As seleções lexicais “estar motivado e satisfeito ajuda a lidar com tudo isto” e “a 

motivação ajuda a manter a mente boa para ficar 14 dias” trazem uma percepção que só para 

cumprir o que se espera de trabalho do funcionário em confinamento, a satisfação já é 

primordial para manter o nível de motivação, ou seja, a satisfação ajuda a promover melhorias 

e resultados mas por si só já é um elemento importante para que o empregado consiga exercer 

sua atividade nas 12 horas diárias de trabalho durante os 14 dias de embarque, dando sentido 

ao que faz. 

Por consequência, é importante entender o que traz motivação e o que gera insatisfação 

para os entrevistados. Neste ponto, todos os aspectos principais do regime offshore foram 

abordados nas categorias a priori, como período de folga, remuneração, proximidade com a 

atividade fim etc. Soma-se a isto peculiaridades, algumas aparentemente até de simples solução 

na percepção dos entrevistados, que constituem achados da pesquisa. 

 

“O feedback é muito importante. É uma ferramenta que dá muita satisfação 

mesmo que ele seja negativo. Ali tem que falar tanto das questões pessoais 

quanto das questões pessoais que sempre surgem no ambiente offshore (E2)”. 

Grifo do autor. 

 

A seleção lexical “o feedback é muito importante” reflete o sentimento geral dos 

entrevistados que o feedback tem sido usado em Búzios como uma forma de gestão e que esta 

ferramenta traz satisfação aos funcionários. 

 

“Ter internet liberada no camarote foi um movimento simples e que 

melhorou muito a ambiência. Agora só precisaria mesmo aumentar a 

velocidade, apesar de entender que não é simples, mas no geral está bom 

(E4)”. Grifo do autor. 
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No que tange a comunicação com o meio externo, aparentemente, conforme a seleção 

lexical “ter internet liberada no camarote foi um movimento simples e que melhorou muito a 

ambiência” houve uma melhoria considerável neste quesito que traz satisfação aos empregados. 

Por outro lado, especialmente os entrevistados com menos tempo de embarque e que não 

vivenciaram restrições de comunicação com terra como era no passado, sentem que este quesito 

ainda carece de melhoria com o aumento da velocidade da internet. 

 

“Não tem um embarque que eu tenha feito que eu não ouvi algo sobre 

segurança... isto dá uma segurança e conforto que motiva por saber que a 

empresa está olhando para isto e que nós também temos que olhar (E5).” Grifo 

do autor. 

 

Em todas as entrevistas o termo segurança aparece. Existe um sentimento geral de que 

se trata de um ambiente de risco, tanto que recebem o adicional de periculosidade, e que 

perceber que a segurança é um valor para a empresa traz satisfação. Nenhum entrevistado 

trouxe queixas quanto as ações da companhia quanto a segurança nas instalações. A seleção 

lexical “não tem um embarque que eu tenha feito que eu não ouvi algo sobre segurança” ilustra 

esta condição de falar sobre segurança como forma de fomentar uma cultura.  

 

“Os líderes estão sempre falando, reconhecem bastante e até a equipe de 

operações reconhece o trabalho da gente... temos muitas metas coletivas. Isto 

dá uma motivada pois é o trabalho da gente (E6)”. Grifo do autor. 

“A autonomia que tenho para resolver problemas é um motivador... me 

ajuda a ser criativo e isto influencia a todos (E10)”. Grifo do autor. 

 

O reconhecimento e a autonomia aparecem como fatores importantes de satisfação para 

os entrevistados. As seleções lexicais “reconhecem bastante... isto dá uma motivada” e “a 

autonomia que tenho para resolver problemas é um motivador” reforçam o sentimento geral de 

que estas variáveis são importantes para a satisfação do público offshore. Houve queixas 

pontuais quanto ao processo de reconhecimento formal, conhecido como avanço de nível, mas 

com um viés mais amplo e não restrito ao que se vive no offshore. 

Em contrapartida aos fatores positivos já elencados e que geram satisfação, alguns itens 

foram objeto de pontuações negativas durante as entrevistas e mencionados como fomentadores 

de possível insatisfação. Se faz importante entender estes itens pois influenciam no sentido do 
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trabalho para esta classe e seu correto tratamento pode prover melhoria no índice de satisfação 

e consequentemente, prover melhoria de resultados da unidade e mesmo da empresa. 

 

“A alimentação restrita é hoje uma grande fonte de reclamação (E1)”. 

Grifo do autor. 

 

Em algumas entrevistas a alimentação foi citada com fonte de reclamação atualmente. 

Não pela falta dela ou privação da alimentação, que é inclusive é assinada por nutricionistas 

como foi citado por um dos entrevistados, mas por restrições que promovem uma alimentação 

saudável. A seleção lexical “a alimentação restrita é hoje uma grande fonte de reclamação” 

ilustra um dos comentários neste sentido. 

 

“Às vezes uma pequena deficiência da equipe onshore em processar uma 

hora extra, um reembolso, etc... deixa um funcionário estressado (E1)”. 

Grifo do autor. 

 

Apesar do reforço dos entrevistados quanto ao correto pagamento do salário e benefícios 

oferecidos pela empregadora, quando ocorrem algum atraso para processamento do “não usual” 

por parte do setor de recursos humanos em terra, isto gera insatisfação, como pode ser percebido 

na seleção lexical “deficiência da equipe onshore em processar uma hora extra, um reembolso, 

etc... deixa um funcionário estressado”. 

 

“A liderança tem que ser alinhada, tem que se entender. Uma desavença, 

mesmo que velada não faz bem para o ambiente offshore. Além disto a 

liderança tem que ser um amortecedor para a equipe, não dá para passar 

tudo pra frente como chega (E18)”.  

 

A seleção lexical “uma desavença, mesmo que velada não faz bem para o ambiente 

offshore” exalta a condição de confinamento como amplificador de coisas relativamente 

simples em um trabalho. No trecho, destaca-se a importância de se resolver os problemas para 

que os 14 dias de convivência sejam positivos para todos. 

Por fim, mais uma vez se depreende das seleções que “o offshore não é para todos”, pois 

para os sujeitos de análise, estar embarcado faz sentido se existir motivação constante que 

influencia na satisfação e produz resultados a empresa e a sociedade. A entrega de valor e a 

satisfação por si só já foram tratadas nas categorias de sentido do trabalho propostas por Morin 
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(2001), mas aqui soma-se o fator motivacional e de satisfação, que para o offshore, por se tratar 

de uma entrega pessoal muito grande em função do regime, traz sentido ao trabalho.  

 

4.3 Do Conteúdo para a Pesquisa extraído dos Dados Secundários 

 

De forma complementar, a análise dos dados secundários foi realizada com o que se 

extraiu do site externo da empresa e com o que pode ser disponibilizado em reuniões com a 

área de clima organizacional, ligada aos recursos humanos da companhia. Certamente mais 

informações sobre o tema teriam enriquecido ainda mais, como histórico de pesquisas de 

ambiência do offshore, fatores avaliados etc.; porém, não se constitui uma falha de pesquisa e 

sim uma limitação. 

A Petrobras divulga suas políticas de recursos humanos (Anexo A) em duas vertentes: 

princípios e diretrizes.  

A seção de princípios, o conteúdo de 3 deles tem relevância para o tema da pesquisa: 1) 

A companhia considera fundamental valorizar as pessoas. São elas que possibilitam sua 

existência, a inovação e a sustentabilidade do negócio. 2) Os empregados são tratados com 

dignidade e com abertura para o diálogo e para o contraditório. 3) A gestão de pessoas busca 

atender às necessidades do negócio e valorizar os empregados, por meio de processos que 

proporcionem o seu desenvolvimento e o bom clima organizacional, tendo o mérito como base 

do reconhecimento 

Nas diretrizes, destaca-se quatro com mais relação ao tema de pesquisa: 1) Assegurar 

que os processos de Recursos Humanos estejam integrados e alinhados às necessidades da 

companhia e estimulem a produtividade e a sua capacidade de inovação. 2) Garantir que nos 

processos de atração, retenção, movimentação e sucessão tenhamos pessoas com as 

competências adequadas no lugar certo e no tempo certo, de acordo com as necessidades do 

negócio.  3) Recompensar as pessoas com base em resultados, e em comportamentos e atitudes, 

além de garantir que todo desempenho seja tratado e reconhecido de forma transparente. 4) 

Proporcionar aos empregados um bom ambiente de trabalho, que promova a diversidade e 

relações baseadas na confiança e respeito, não tolerando qualquer forma de assédio ou 

discriminação. 

Nos documentos não existe nenhuma citação específica para o offshore, apesar de as 

diretrizes e princípios abrangerem toda a empresa o que inclui os funcionários em regime de 

embarque.  Elas abarcam a parte essencial da gestão com políticas de recursos humanos focadas 
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na valorização das pessoas e atingimento das necessidades dos negócios, mas sem entrar no 

detalhe do como, o que provavelmente é feito em documentos internos os quais não se teve 

acesso. Uma observação da pesquisa foi a ausência das palavras satisfação ou motivação nos 

documentos, mas com destaque positivo a diretriz de proporcionar um bom ambiente de 

trabalho. 

No que se refere a sustentabilidade, no website externo da Petrobras sobre o tema 

percebe-se foco em retorno financeiro, redução de custos, segurança, inclusão social, 

comunicação e redução de carbono. Neste sentido, apesar de temas muito importantes num 

âmbito geral, não foram utilizados dados desta fonte secundária na análise. O mesmo racional 

foi utilizado para a política de responsabilidade social (Anexo B) que por ser mais ampla não 

trouxe conteúdo útil para ser utilizado na análise e discussão do tema da pesquisa. 

Das reuniões com o setor de recursos humanos, pode-se entender um pouco mais do 

processo de medição do clima organizacional da companhia, no qual a empresa realiza 

pesquisas periodicamente para aferir as percepções dos empregados sobre seu ambiente de 

trabalho, o que inclui o público offshore.  

 

“Os resultados consolidados são disponibilizados no portal da companhia. Os 

resultados locais podem ser acessados por meio de painel BI pelos titulares 

das unidades e pelos profissionais do RH que são pontos focais de atendimento 

(RH/Parceiro do Negócio). Tais resultados podem ser utilizados como base 

para melhorias nas condições e relações de trabalho.” RH Petrobras (Nov., 

2021). 

 

Em um questionamento sobre como a empresa utiliza os dados para evolução dos seus 

processos foi respondido que: “o modelo vigente está baseado na aplicação das mencionadas 

pesquisas pulses. Neste modelo, a companhia aplica pesquisas mais curtas e mais frequentes 

para coletar percepções dos empregados sobre os principais temas de RH. Gerenciamento de 

desempenho, meritocracia, teletrabalho, transformação cultural, treinamento e 

desenvolvimento e engajamento foram os temas priorizados entre 2020 e 2021. Ademais, a 

companhia realiza pontualmente pesquisas de clima organizacionais nos ativos incluídos na 

gestão ativa de portfólio. Nos dois tipos de pesquisa os resultados são disponibilizados para os 

gestores dos processos para subsidiar a elaboração de melhorias.” 

Desta forma, verifica-se que a empresa tem um processo instalado de medição do clima 

organizacional e com consequente processo de melhoria contínua. Além disto, dispõe também 
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de diretrizes amplas de recursos humanos que enfatizam a importância do funcionário e o foco 

no respeito e valorização dos seus empregados com uma visão de sustentabilidade do negócio. 

Por outro lado, não foi constatado nenhum conteúdo específico ao público offshore nas 

pesquisas, apesar de ser a atividade de exploração e produção o cerne do plano de 

desenvolvimento da empresa e serem os empregados engajados neste regime de trabalho 

importante fonte de retorno para a companhia, o que serve de reflexão. Um outro ponto de 

atenção é que as pesquisas de clima parecem ter seus resultados tratados localmente, sem ter 

sido mencionado diretamente tratativas mais amplas de satisfações ou insatisfações recorrentes 

entre as áreas funcionais, o que não exclui a possibilidade da empresa tê-las, mas não ter sido 

disponibilizado. 

Mais uma vez destaca-se que o resultado se baseia na análise do conteúdo que foi 

disponibilizado ou extraído dos sites externos, e os resultados apresentados acima serão fonte 

para as discussões na busca de atingir os objetivos da pesquisa. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar o sentido do trabalho e os fatores que 

influenciam na satisfação dos trabalhadores offshore, que exercem suas atividades em regime 

de confinamento abordo de FPSOs, em águas profundas e com operação pela Petrobras, no 

campo de Búzios. O objetivo foi alcançado com as 20 entrevistas realizadas, sendo 6 com 

lideranças, 4 com supervisores e 10 com executantes. A definição de sujeitos contou com 10% 

de representação do gênero feminino, o que reflete a característica predominante masculina nos 

ambientes offshore sendo, portanto, representativa. O tempo médio de embarque dos sujeitos 

selecionados nas unidades de Búzios é superior a 3 anos, trazendo representatividade na 

vivência dos entrevistados nas condições específicas destas unidades.  

Nas entrevistas entre líderes e executantes, não foram percebidas grandes diferenças na 

interpretação do que se materializa o sentido do trabalho e gera satisfação, a não ser pela visão 

de responsabilidade que os líderes têm consigo em atuar para o bem-estar geral dos embarcados, 

preocupação menos presente no discurso dos executantes. 

Na análise dos dados do sentido do trabalho para os sujeitos selecionados nas categorias 

de Morin (2001), foram avaliados fatores gerais para líderes e executantes e os achados serão 

pontuados. 

Na categoria em que o trabalho deve ser realizado de forma eficiente e levar a um 

resultado, foi possível verificar que todos os entrevistados entendem que este é o que dá mais 

sentido ao seu trabalho. Os embarcados veem seu trabalho gerar valor e contribuir para o 

resultado da empresa. O sentimento positivo de estar próximo de onde as “coisas acontecem” 

foi um achado importante, tendo sido citado com frequência pelos entrevistados. Um destaque 

também nesta categoria foi o sentimento de orgulho dos entrevistados em estarem atuando no 

maior ativo da empresa e contribuindo com os resultados desta, nutrindo uma identidade 

pessoal positiva quanto ao sentido do trabalho para estes. O processo de trabalho, assim como 

seu fruto, ajuda o indivíduo a descobrir e formar sua identidade (MORIN, 2001).  

Ainda nesta categoria, uma preocupação mencionada, até pela vontade demonstrada em 

produzir resultados, foi a eventual falta de recursos como materiais, serviços e ferramenta que 

em algumas situações não permitem que os trabalhos sejam realizados na velocidade que 

poderiam. O fato do trabalho que não serve para nada, que não comporta nenhum interesse 

humano, em um ambiente onde as relações são superficiais, contribuem para tornar o trabalho 

absurdo (MORIN, 2001). 
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Para os entrevistados, a percepção é que como complemento ao trabalho que gera valor, 

vem o trabalho como fonte intrínseca de satisfação, tendo sido igualmente citado por todos os 

sujeitos. Os funcionários offshore parecem se nutrir de um sentimento positivo ao cumprir sua 

tarefa, atuar com proatividade e conseguir propor formas criativas e as vezes até disruptivas de 

concluir suas tarefas. Nos discursos, estas realizações que só são possíveis para quem trabalha 

na ponta do processo, são fontes reiteradamente mencionada de satisfação e de sentido para o 

trabalho e, portanto, constituem elementos de um trabalho intrinsicamente satisfatório. A 

execução das tarefas permite exercer seus talentos e suas competências (MORIN, 2001). 

O trabalho offshore para os entrevistados é visto como moralmente aceitável e isto dá 

sentido à sua profissão pois contribui para a sociedade e para a economia, e, por mais complexo 

e de rotina desconhecida para grande parte da sociedade que este trabalho seja, o sentimento de 

trabalho útil e de retorno a sociedade apareceu em todas as entrevistas. Alguns dos sujeitos 

entrevistados citam ainda que além de contribuir durante o período embarcado para a empresa 

e para a sociedade, os 21 dias de folga permite que ele contribua em outras áreas como a do 

ensino. O trabalho moralmente aceitável é aquele que deve ser feito de maneira socialmente 

responsável (MORIN, 2001). 

De forma presente e citada com frequência, o trabalho deve ser fonte de relações 

humanas satisfatórias.  Os trabalhadores offshore de Búzios parecem ter consciência de que 

algumas atitudes corriqueiras como uma leve discussão abordo, são potencializadas quando se 

fica confinado por 14 dias com pessoas de cultura e modos diferentes. Desta forma, apesar das 

particularidades, os entrevistados veem sim o trabalho offshore como uma fonte de relações 

saudável, tanto com as equipes que estão embarcadas com eles como também com as equipes 

de suporte em terra. As satisfações das relações humanas podem ser adquiridas na associação 

com outros no trabalho e durante as trocas com clientes, superiores e colaboradores (MORIN, 

2001). 

Um dos fatores mencionados como fomentador de reclamações, apesar de ser algo 

inerente ao trabalho, mas que parece potencializado no offshore, é ter que embarcar com um 

grupo ou algum colega que não presa pelo bom trato e pela boa convivência. Um achado 

importante e específico da amostra, é que na percepção dos entrevistados os navios poderiam 

contar com mais áreas de convivência além da academia, refeitório e salas de reuniões, o que 

poderia inclusive influenciar positivamente nas relações humanas e socialização durante o 

período de folga no confinamento. 
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“... poder trabalhar com uma equipe boa, tanto tecnicamente como também 

de trato... O nível técnico das equipes anda muito alto e quando alinha de 

termos uma equipe assim boa e entrosada é o melhor dos mundos (E14)”. 

Grifo do autor. 

“Nas outras unidades, tínhamos espaços de convivência melhores (E10)”. 

Grifo do autor. 

 

Um dos pontos mais destacado pelos entrevistados, apesar de não ter sido citado por 

todos, é que o trabalho offshore garante segurança e autonomia.  Na visão dos sujeitos de 

análise, trata-se de um trabalho exercido e que a remuneração pela atividade consegue atribuir 

sentido a seu esforço. Este inclusive é um dos fatores importantes para o engajamento no regime 

de confinamento. O trabalho com segurança e autonomia é aquele com um salário que traz o 

sentimento de segurança e possibilita autonomia e independência (MORIN, 2001). 

 

“Poder ter um salário bom como técnico, até maior do que eu tinha como 

engenheiro trabalhando em terra antes de entrar na empresa e ainda fazer o 

que eu gosto que é mão na massa, dá muita satisfação (E4)”. Grifo do autor. 

 

Por outro lado, um dos achados da pesquisa é que este ambiente requer muito 

fisicamente e estão sujeitos a mudanças pessoais dos engajados e, portanto, alguns entrevistados 

citam a importância em criar condições financeiras para que em um futuro, se for necessário, 

poderem deixar de embarcar sem mais fazer jus aos adicionais previstos no regime de 

confinamento e que constituem parcela importante da remuneração. Outra observação típica do 

regime é que a recompensa para os trabalhadores offshore ao esforço durante o confinamento 

não é materializada apenas pelo salário e benefícios, mas também pela folga a que fazem direito 

e que permite dispor de um tempo de qualidade com as famílias. Em algumas citações, os 

entrevistados mencionaram inclusive que se o salário fosse o mesmo no onshore e no offshore, 

ainda assim pela questão das folgas preferiria o trabalho em regime de embarque. 

 

“Não digo que ficaria neste regime até aposentar, mas enquanto eu me sentir 

bem pois tem muita escada, longas distancias e demanda muito fisicamente. 

Por isto precisamos fazer um colchão, para se precisar parar, pois a gente se 

acostuma com o salário (E8)”. Grifo do autor. 

 

O trabalho que tem sentido é o trabalho que mantem ocupado. Nesta categoria o trabalho 

é visto como uma atividade programada, que deve ter início e fim, com horários, carga de 
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trabalho e rotina (MORIN, 2001). Esta definição é exatamente um dos pontos positivos 

apontado por todos os pelos trabalhadores offshore entrevistados, que é a rotina bem 

determinada de período de trabalho (14 dias) e de folga (21 dias). Um dos achados da pesquisa 

é a necessidade de um período de descanso de qualidade quando nas 12 horas de interstício 

abordo. Este descanso renovador é que permite reestabelecer o físico e o cognitivo para 

enfrentar uma nova jornada de 12 horas de trabalho. Por último, conforme já mencionado, esta 

classe de trabalhadores parece valorizar muito os 21 dias de folga sem serem acionados, mas 

são cientes que eventualmente terão que atender alguma demanda da unidade.  Todos estes 

elementos permitem considerar que o fato de manter ocupado, dá sentido ao trabalho dos 

profissionais offshore, conforme descrição da categoria proposta (MORIN, 2001). 

De forma geral, para os sujeitos de análise, os trabalhadores offshore em Búzios veem 

sentido no que fazem e a importância do que entregam para a sociedade; julgam o trabalho 

exercido como digno, provedor de relações humanas e de condições de ocupação, segurança e 

autonomia dignas.  

Em complemento as análises de acordo com as categorias a priori de Morin (2001), 

talvez por se tratar de uma condição muito específica de trabalho, três categorias emergentes 

foram encontradas, onde foi possível comparar os sentidos em relação ao trabalho desse grupo 

de profissionais. Além disto, permitiram fazer vínculos entre o sentido em relação ao trabalho 

e o que gera satisfação e para esta classe de trabalhadores. 

As perguntas elaboradas no roteiro de entrevistas buscaram capturar peculiaridades 

como a visão de futuro dos entrevistados e os motivadores para que estes se engajassem e se 

mantivessem no regime offshore e foram cruciais na definição dos temas emergentes. 

Na primeira categoria emergente definida, “Offshore não é para todos” os entrevistados 

mencionam com frequência três temas, com algumas divergências de prioridade percebidas na 

caracterização das principais preocupações que fazem este regime tão impossível para alguns: 

(a) o papel da família; (b) o desfrute das folgas e o (c) sentido de recompensa e satisfação. 

(a) o papel da família como suporte, pois não ter este vínculo e entendimento prévio ao 

embarque, prejudica a estadia do trabalhador concentrado durante o período offshore; O 

trabalho embarcado afeta diretamente a vida familiar e social destes trabalhadores, pois 

permanecem imersos no ambiente de trabalho, mesmo no período de descanso e lazer, que não 

se revela efetivo para a recuperação do trabalhador (CARVALHO, 2010); 

(b) o desfrute das folgas, que no offshore se define pelo apropriado descanso nas 12 

horas de interstício e no bom uso dos 21 dias de ausência do trabalho, quando os trabalhadores 
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buscam desde passar um tempo de qualidade com a família, até desenvolver outras atividades 

que trazem satisfação pessoal. O período de dias de trabalho embarcado no mar e dias de 

descanso em terra varia e deve ser desfrutado (FREITAS, 2001); 

(c) o sentimento de recompensa pelo trabalho executado, no qual com frequência são 

citados a proximidade com a atividade fim da empresa e as folgas intrínsecas ao regime. São 

fatores de destaque para a satisfação e que tem relação direta com o sentido do trabalho para 

este público: remuneração, condições de trabalho, liberdade, benefícios, suporte social e 

flexibilidade (MAJID et al., 2018). 

Na segunda categoria emergente identificada, “Do ciclo no offshore”, os relatos 

encontrados nos discursos dos embarcados foram insumo para avaliar as divergências de 

entendimento quanto a (a) preparação para atuar no offshore e (b) do futuro neste regime de 

embarque: 

(a) a preparação para atuar no offshore, se materializa para os sujeitos de análise com 

um viés técnico e um psicológico. A preparação técnica é unanimemente dada como necessária 

e suficiente enquanto que a psicológica gera divisões de entendimento, pois para alguns dos 

entrevistados trata-se de algo intrínseco e acontece na prática, enquanto para outros, cabeira 

uma preparação adequada antes do primeiro embarque; Estes trabalhadores executam um 

trabalho sujeito a pressão, por terem que deixar suas famílias, trabalhar em atividades de risco 

e estarem mentalmente preparados para ficar isolados de atividades cotidianas normais 

(SIMANJUNTAK, 2020). 

(b) do futuro, no qual alguns poucos entrevistados claramente se veem parando antes da 

aposentadoria, mas a maioria entende que enquanto tiverem capacidade física e cognitiva de 

permanecerem no regime, o farão. Nesta categoria, alguns fatores pessoais foram importantes 

no entendimento de como o trabalhador offshore, apesar de se considerarem satisfeito com o 

que fazem, nem sempre se veem capazes de seguirem neste regime até a aposentadoria. Essa 

característica, por si só já torna o processo de trabalho distinto dos demais e, possivelmente, 

provoca impactos na vida dos profissionais que se encontram nessa condição (CARVALHO, 

2010, p. 10). 

Na terceira categoria emergente, “Da satisfação como elemento de resultado” foi 

possível perceber uma unanimidade de entendimento que a motivação é um fator adicional de 

sentido para os trabalhadores offshore e influência no resultado entregue pelo trabalhador neste 

regime de embarque e consequentemente, na visão dos entrevistados, reflete no resultado da 
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companhia. A insatisfação ou mesmo a redução da satisfação trazem malefícios a organização 

(FU, 2014). 

O que motiva cada um dos entrevistados varia e altera em prioridade, indo desde a 

satisfação com uma simples refeição bem-feita até a insatisfação que influencia na motivação 

do empregado pela mesma alimentação que não foi bem recebida. Existe importância em 

conhecer o que pode influenciar na melhoria da satisfação para busca constante de melhoria 

organizacional (SOUZA et al., 2018). 

Nesta categoria, aspectos culturais e que se somam em convivência por 14 dias foram 

muito citados e ajudam a entender por exemplo que alguns embarcados só querem descansar 

no camarote depois de executarem suas atividades, enquanto um grupo majoritário sente falta 

convivência e, portanto, valorizam áreas propicias a iteração social. A cultura define as formas 

como os indivíduos interagem dentro daquele contexto organizacional, indicando os 

comportamentos adequados e aceitos pelos respectivos membros (STRESE et al., 2016). 

Como item extra foi demandado nas entrevistas, apesar de terem caráter semiestruturado 

e com perguntas abertas, que os entrevistados atribuíssem uma nota de 0 (insatisfeito) a 10 

(satisfeito) em relação ao sentimento de satisfação que tinham naquele momento. A resposta 

média foi de 8,2, demonstrando que, de forma geral, o público engajado neste regime de 

trabalho em Búzios se vê satisfeito pelas condições gerais da sistemática de remuneração 

(acréscimo de adicional de confinamento e de periculosidade) e de folgas (21 dias de folgas 

para cada 14 trabalhados).  

Em função do recorte nas plataformas de Búzios da Petrobras, uma parte da análise foi 

realizada com os documentos fornecidos pela empresa, constituindo parcela importante da 

avaliação pois permite comparar ou mesmo relacionar o que os empregados offshore percebem 

e o que a empresa traz nas suas diretrizes, políticas e modus operandis.  

Uma preocupação aparente da empresa pelo conteúdo dos documentos a que tivemos 

acesso é garantir a meritocracia, conforme mencionado na diretriz de recursos humanos: 

“Recompensar as pessoas com base em resultados, e em comportamentos e atitudes, além de 

garantir que todo desempenho seja tratado e reconhecido de forma transparente.” 

(PETROBRAS, 2021a). Neste ponto em específico, existe uma sinergia com a percepção de 

campo, mas ressalta-se uma particularidade do público offshore pois ao que se percebe o 

sentimento de recompensa engloba outros fatores que não apenas o financeiro, a exemplo do 

bom desfrute das folgas e a proximidade da atividade fim da empresa. 
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Uma relação positiva perceptível foi que tanto na política quanto na diretriz de recursos 

humanos da empresa são citados a valorização como valor da companhia e nesta seleção de 

sujeitos entrevistada, de fato, estes se sentem valorizados.  

Nos documentos secundários avaliados não foram encontradas políticas específicas da 

empresa quanto a convivência offshore. Até se vê a frase: “bom clima organizacional”, mas 

aplicado a um contexto diferente na política de recursos humanos. A convivência abordo foi 

um destaque nas entrevistas, considerando que as equipes passam 14 dias se relacionando em 

confinamento com diferentes culturas e hábitos. Foram identificadas atuações locais, 

especialmente das lideranças, em definições de certas regras de convivência, mas sem citar 

documentos como regimentos internos ou convecções, que se existem, não são de 

conhecimento dos entrevistados. No que se refere a relação da satisfação no trabalho e o clima 

organizacional, estudos evidenciam que todas as dimensões que compõem os instrumentos 

utilizados nas duas variáveis, se correlacionaram positivamente (RUEDA et al., 2012). 

Uma preocupação da empresa é na aferição do clima organizacional e pesquisas mais 

curtas para conhecer a percepção dos empregados para alguns assuntos e assim promovendo 

planos de ações para atacar pontos de melhoria na busca dos índices e consequentemente da 

satisfação. Com a pandemia da COVID-19, a percepção dos entrevistados é que estas pesquisas 

estão paradas, tanto que um deles se referiu com saudosismo a época que a equipe dele tinha 

recordes de ambiência. Um ponto de atenção é que a verificação parece ser ampla e padronizada 

para toda a força de trabalho e visto que pelas peculiaridades do regime offshore, parece 

oportuno uma pesquisa direcionada e com foco neste público. Oviedo e Calderón (1994), 

afirmam que o clima organizacional tem impactos muito importantes na satisfação no trabalho, 

enfatizando que a modificação no clima de uma determinada organização interfere na satisfação 

dos funcionários da mesma.  

Por último e o tema citado como de maior impacto na continuidade no engajamento no 

regime de confinamento dos funcionários offshore, vem a família. No que se teve acesso e 

também pelo relato dos entrevistados, apesar deste ser um ponto sensível para os embarcados, 

não foram identificadas políticas atuais que enderecem um bom entendimento da função e 

regime ao que o trabalhador é submetido, para a família do funcionário. Em algumas citações 

esta preocupação parece ter sido latente na empresa no passado, tanto que dois programas foram 

referenciados, um que levava as famílias para conhecer a plataforma onde o ente exercia suas 

atividades e outra em que a família dos funcionários que se engajava no regime offshore passava 

um período com funcionários da empresa para entenderem os riscos da profissão, a necessidade 
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de manterem o foco no trabalho, a importância do planejamento familiar, etc. Existem variáveis 

específicas deste ambiente, como o balanço entre a equação trabalho-família como ocupante de 

um papel importante na equação de suporte social, contribuindo diretamente com a satisfação 

no trabalho e a satisfação familiar (FERGUSON et al., 2012). 
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6 IMPLICAÇÕES 

 

A investigação se propôs a entender o sentido do trabalho e fatores de satisfação para 

os empregados que atuam em FPSOs nas unidades do campo de Búzios, na Petrobras. Este 

recorte foi definido pois as unidades deste campo têm características similares ao futuro da frota 

prevista para entrar em operação na empresa segundo o PE 21-25. Independente disto, até pela 

definição dos sujeitos contar com trabalhadores provenientes de todos os tipos de plataformas 

offshore operadas pela empresa, os achados e resultados tendem a extrapolar os limites do 

recorte. 

O trabalho possibilita que futuros estudos, visto a baixa ocorrência de pesquisas sobre 

sentido e satisfação no trabalho em navios de produção de petróleo do tipo FPSO e apesar destes 

serem a principal fonte de extração das reservas de petróleo nacional, possam partir deste debate 

e inclusive utilizar as categorias emergentes identificadas. Futuros estudiosos do tema poderão 

partir de uma visão mais clara do que é o sentido do trabalho para esta classe de trabalhadores 

e quais os elementos influenciam na sua satisfação. 

Para a Petrobras, a pesquisa pode auxiliar gestores corporativos e locais a entenderem 

melhor o que se passa no ambiente offshore e promover discussões internas a fim de avaliar 

necessidades de ajustes ou melhorias no que se refere ao que dá sentido ao trabalho e traz 

satisfação aos seus funcionários. Os achados se tratados, tem potencial de melhorar os 

resultados da empresa, visto a relação direta entre satisfação do trabalhador e resultados da 

companhia (FU, 2014). Neste ponto, vale o destaque que nem todo o material existente na 

empresa foi objeto de avaliação, tendo sido utilizado apenas o que foi disponibilizado e, 

portanto, em futuras pesquisas, a discussão pode ser ainda mais rica. 

Para os funcionários engajados no regime offshore a pesquisa oferece perspectivas 

sociais e exemplos que podem nortear ações destes tanto no auxílio a novos colegas que se 

engajem no regime de confinamento quanto na melhoria da própria convivência abordo, ao 

entender como o clima é percebido permitindo que eles conheçam a si próprios, seus objetivos 

e reflitam a respeito de seus papeis na organização e sobre suas carreiras. 
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7 PARA CONCLUIR 

 

O objetivo dessa pesquisa foi investigar o sentido do trabalho e os elementos de 

satisfação para os profissionais que atuam em regime de escala e confinamento offshore. Além 

disto, como complemento a investigação buscava-se avaliar as políticas e diretrizes da Petrobras 

em relação aos temas. Por meio de uma pesquisa exploratória, foram realizadas 20 entrevistas 

com gestores e executantes que atuam nas plataformas do campo de Búzios, operadas pela 

Petrobras. 

A revisão teórica auxiliou no entendimento dos objetivos de investigação e como estes 

tem sido utilizado em pesquisas aplicadas. A definição do que é o sentido do trabalho para uma 

classe de trabalhadores tem evoluído de uma perspectiva individual para uma visão cada vez 

mais social. Os estudos sobre satisfação no trabalho não só comprovam cada vez mais sua 

relação direta com o resultado das empresas como também apontam os danos corporativos e a 

saúde dos funcionários quando os fatores de insatisfação não são tratados. 

A atividade do funcionário embarcado em FPSOs demanda do trabalhador, além das 

rotinas usuais de execução de atividades, uma privação de contato externo, restrição de 

alimentação, atividades de lazer, etc. Esta característica natural do regime de trabalho em 

confinamento e revezamento, induz a necessidade de entrega pessoal muito particular do 

funcionário para a empresa, considerando que por 14 dias o indivíduo e aquele grupo que 

compartilha o período do embarque com ele terá que produzir, garantir segurança, seguir 

procedimentos, etc., e o eventual apoio de recursos externos pode não ser tão ágil. Tudo isto 

demanda que estes funcionários offshore estejam preparados, sejam bem capacitados e 

entreguem resultado pois são a linha de frente da atividade de exploração e produção. Essa 

percepção vai de encontro ao entendimento que estes trabalhadores têm sobre o offshore, pois 

associam a proximidade do campo, onde as coisas acontecem e a geração de valor como os 

principais motivos de estarem ali e permanecerem, pois, além de dar sentido ao trabalho traz 

satisfação pessoal. 

O trabalho do funcionário offshore possui todas as características de um trabalho que 

tem sentido para Morin (2001), com algumas características mais marcantes que as outras. 

Trata-se de um trabalho eficiente e que leva a um resultado, que é analisado pelos 

entrevistados como um trabalho que agrega valor e atinge um resultado que é produção do 

petróleo; é intrinsicamente satisfatório, pois desafia a capacidade técnica, permite utilizar de 

formas criativas para resolver problemas, aproxima do campo, tem um ciclo determinado e 
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favorece o desenvolvimento de suas competências; é um trabalho moralmente aceitável, que 

desenvolve e influencia a sociedade, o que sai das reservas de petróleo no final será combustível 

para atender a sociedade; é um trabalho que tem experiências humanas satisfatórias, com a 

necessidade de convivência com diferentes culturas por 14 dias, lidar com as equipes onshore 

e manter ativa a comunicação com familiares e amigos; é um trabalho que garante segurança, 

pois até pelas características naturais do regime de trabalho proporcional um salário tido como 

justo bem como um período de folga que traz satisfação; e um trabalho que mantém ocupado 

pois tudo que tem para ser feito no navio durante o período de embarque deve ser feito pelos 

que estão ali embarcados e dada a complexidade das unidades de Búzios, o tempo offshore é 

preenchido com atividades constantes que os mantem ocupado. 

Algumas falas durante as entrevistas foram muito recorrentes e influenciaram na 

complementação das categorias propostas por Morin (2001), dentre elas o sentimento dos 

sujeitos de análise que trabalhar offshore não é algo que qualquer trabalhador, mesmo com a 

devida capacitação, consegue executar: “tem que ter o perfil”. Ou seja, por mais que se trate 

de um trabalho que tenha sentido, pelas suas peculiaridades, não o seria para todos; o ciclo do 

trabalho offshore vai desde a preparação técnica e psicológica para engajar no regime de 

embarque, passando pelo trabalho diário em manter a motivação, até a visão de futuro até a 

aposentadoria; e o trabalho como motivador e que influencia no resultado, sendo vários os 

exemplos em que a motivação permitiu solucionar problemas complexos com maior qualidade 

e celeridade, sendo este elemento primordial ao sentido do trabalho para esta classe. 

Em relação a satisfação no trabalho offshore, conforme  Tamayo (2001) e Warr (2011), 

descrevem, é um compilado de vários e diferentes fatores, portanto multifatorial em uma 

organização, relacionados à remuneração, carreira, relação com colegas e superiores, clima 

organizacional, autonomia e conteúdo do trabalho, segurança em relação aos perigos durante o 

trabalho, posição alcançada pelo trabalho realizado, justiça percebida pelo indivíduo, clareza 

sobre as expectativas da empresa em relação ao trabalho do empregado, e demandas geradas 

externamente, como o conflito entre família e trabalho, etc. Neste sentido, fez se necessário 

entender os fatores mais destacados pelos entrevistados e que, em linha com Morin (2001), as 

características que dão sentido a atividade offshore, parecem também sedimentar uma 

percepção muito positiva destes trabalhadores, de forma geral, com o ambiente em Búzios 

atualmente. À de se destacar alguns fatores mais citados positivos de satisfação e de 

preocupação que podem gerar insatisfação: 
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Como satisfatório, dentre outros; estar atuando no ativo mais promissor atualmente 

na companhia, na linha de frente; poder desfrutar de um período de folga que afere qualidade 

no tempo com a família ou permite conduzir outros projetos pessoais; ter um salário que, até 

pelas características do regime do trabalho em si, é tido como justo; serem capacitados e 

demandados tecnicamente em suas atividades; ter autonomia para solução de problemas 

complexos; contarem com o reconhecimento da empresa e até da mídia; entregar resultado 

para a sociedade, que é o combustível que hoje ajuda a movimentar a economia; poder 

ministrar treinamentos e capacitar novos funcionários na atividade; contar com o apoio 

familiar para encararem o regime de embarque; e, por mais simples que possa parecer, dispor 

de mais facilidade de comunicação com terra, mesmo que ainda a melhorar pois no passado 

este era um grande motivo de insatisfação. 

Como preocupações: eventuais atrasos de ajustes de frequência; restrição de 

alimentação, não em quantidade, mas em diversidades; eventuais dificuldades em descansar 

durante as 12 horas de interstício; eventuais faltas de recursos para a conclusão das tarefas de 

campo e limitação de áreas de convivência;  

Alguns dos pontos de preocupação são típicos das dificuldades logísticas e de restrição 

de áreas das atividades offshore, a exemplo da eventual falta de materiais, da diversidade de 

alimentação e das áreas de convivência reduzidas, mas independente disto, por fomentarem 

insatisfação para um ou mais entrevistados, merecem atenção na medida em que tendem a afetar 

os níveis de produtividade e, portanto, da performance, destacando que há uma relação positiva 

entre satisfação no trabalho e comprometimento do trabalhador (FU, 2014). 

Não foram percebidas grandes diferenças quanto ao que reflete em sentido do trabalho 

ou satisfação no trabalho entre os entrevistados, mas alguns pontos valem a reflexão: as duas 

entrevistadas do gênero feminino foram categóricas em afirmar que apesar de muito satisfeitas, 

não se veem atuando offshore até a aposentadoria, enquanto que os entrevistados do gênero 

masculino tendem a concluir que permanecerão até que se sintam aptos;  os funcionários 

engajados a menos tempo no regime de trabalho offshore parecem se incomodar mais com as 

dificuldades de comunicação com terra em relação aos mais experientes e que já vivenciaram 

épocas de comunicação externa muito menos eficazes; os líderes (gestores e supervisores) 

parecem ver mais sentido no trabalho quando são também demandados a acolher e preparar os 

funcionários recém ingressados no offshore; os funcionários que vivenciaram a rotina offshore 

em outras unidades da Petrobras antes de virem para Búzios parecem valorizar mais as áreas de 

lazer. 
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Em complemento as entrevistas, a análise do conteúdo do que foi possível extrair dos 

sites externos da Petrobras e do que foi fornecido pelo setor de recursos humanos sobre 

satisfação e sentido do trabalho, permitiram confirmar que a Petrobras tem documentos 

importantes como diretrizes e políticas de recursos humanos, mas que abrangem toda sua força 

de trabalho, não sendo constatado nada específico ao público offshore. Da mesma forma, a 

empresa dispõe de ferramentas e processos de medição do clima organizacional, porém 

parecem ser realizados de forma padronizada a todos os funcionários. Um ponto que chamou a 

atenção foi que apesar do reconhecimento dos gestores quanto a existência deste processo de 

medição da ambiência, alguns citaram não ter visto ele rodar nos últimos anos, talvez pelos 

reflexos da pandemia.  

Por fim, os achados desse trabalho não pretendem generalizar os trabalhadores offshore 

e nem mesmo os da Petrobras em outro tempo. Cada organização funciona como um organismo 

particular, com suas características e especificidades e o tempo é determinante para avaliar o 

sentido do trabalho (NEVES, 2018).  

Propõe-se como agenda que se pesquise as peculiaridades referentes ao sentido e 

significado do trabalho, bem como os elementos de satisfação em outros sujeitos de avaliação, 

como funcionários terceirizados que atuam no offshore ou funcionários próprios de outras 

operadoras. Além disso, propõe-se investigar outros aspectos relacionados ao trabalho de 

confinamento offshore, não só os elementos explorados neste estudo, como sentido e 

significado do trabalho. Outro estudo poderia por exemplo comparar o sentido do trabalho para 

os funcionários que atuam em confinamento offshore, mas em regimes de escala de trabalho 

diferentes. 
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APENDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Apresentação pessoal (orientativo): 

 

Me chamo Arthur Langoni, sou Engenheiro Mecânico formado pela Federal de 

Uberlândia (MG) e também sou funcionário da Petrobras a 13 anos. Trabalhei embarcado por 

2 anos em regime 14x21 nos anos de 2019/10, e depois por mais 3 com embarques esporádicos. 

Já trabalhei em Barracuda e Caratinga, Albacora, Roncador, Búzios e atualmente estou na 

GIestão Integrada de Ativos à frente da gerência de Confiabilidade de ativos do E&P. 

   

Contextualizar ao entrevistado (orientativo): 

 

O motivo de eu ter solicitado esta entrevista é porque estou fazendo um mestrado 

executivo na FGV. Como dissertação, desde o início, sabia que a minha seria sobre algum tema 

ligado ao público offshore, até porque é um campo ainda pouco explorado e que me identifico 

muito. No curso das disciplinas do mestrado, me interessei pelo Sentido e Satisfação no 

trabalho. 

Por fim, somei estes dois universos e por isto nossa entrevista vai se dar em torno do 

tema Sentido do trabalho e elementos de Satisfação para os trabalhadores offshore. 

Trata-se de uma pesquisa desvinculada da Petrobras, mas que será feita com o público 

offshore embarcado no campo de Búzios como separação de sujeitos, no intuito de ouvir 

aspectos importantes para a satisfação dos funcionários em unidades da nova geração de FPSOs.  

 

*Perguntar se tem alguma dúvida. 

*A dissertação será compartilhada com os entrevistados depois de ser aprovada. 

  

*Fazer o Disclaimer: Você está ciente que sua participação é voluntária e esta entrevista 

será gravada e transcrita para uso acadêmico sem revelar nomes dos entrevistados na 

dissertação? Aguardar retorno positivo. 
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Roteiro de Entrevista 

 

Bloco Categórico 

 

1. Dados Gerais: Pode por favor fazer uma rápida identificação pessoal? 

a. Nome  

b. Idade e tempo de empresa (não obrigatório) 

c. Função na Unidade 

d. Tempo que embarca nesta unidade? 

e. Sempre trabalhou na Petrobras no regime de confinamento offshore? (não 

obrigatória... Depende da anterior) 

 

Bloco Sobre Trabalho Offshore 

 

2. O que te motivou a escolher o regime de confinamento offshore? Como foi sua 

trajetória até chegar a este ponto da sua carreira? 

3. Como você se sente neste regime de trabalho? Qual o sentido deste trabalho e os 

principais fatores que influenciam na sua satisfação quando no offshore? Ou seja, o lado 

bom da coisa. 

4.              Quais, porventura, influenciam na sua insatisfação neste ambiente? Ou seja, o 

lado ruim da coisa (caso já não responda na anterior)  

5.              Como estes sentidos se manifestam na rotina offshore? Você se vê trabalhando 

nesta condição até a aposentadoria? 

6.              A importância do seu trabalho é compartilhada com frequência com você? De 

que forma isto lhe traz satisfação? 

 

Bloco com foco na Empresa 

 

7.  Você entende que a empresa oferece os recursos e capacitações (técnicas e 

psicológicas) necessárias para o funcionário offshore se engajar neste regime? 

8.              A literatura discorre sobre a influência da satisfeito no trabalho no 

resultado/produtividade da unidade. Algum exemplo específico do offshore que venha à 

mente, pessoal ou não? 
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9.               Se fosse possível melhorar um aspecto em prol da satisfação e que desse mais 

sentido ao seu trabalho, dentro da exequibilidade, qual seria? (o que te vem primeiro a 

mente). 

 

Fechamento - Geral 

 

10. Gostaria que, em uma escala de 1 a 10 você se posicionasse em termos de 

satisfação no trabalho offshore, considerando todos os aspectos que conversamos até aqui 

e se tiver mais algum ponto sobre o tema, fique à vontade.  
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ANEXO A – POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS PETROBRAS 

 

 
     Fonte: PETROBRAS (2021d). 
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ANEXO B – POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

Fonte: (PETROBRAS, 2021e). 
 

 

 

 

 


