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RESUMO 

 

Há anos a Marinha do Brasil vem enfrentando um paradoxo: a queda da motivação dos 

militares para tripular os navios, razão de ser da Instituição. Certamente diversas variáveis 

concorrem para a ocorrência desse fenômeno e, dentre elas, a falta de uma compensação 

financeira, amparada pelas peculiaridades inerentes à vida a bordo dos navios, é 

frequentemente abordada pelos militares que possuem qualificações que os habilitam a 

embarcar. Com o foco delimitado nessa variável, esta dissertação tem o propósito de examinar 

se uma compensação financeira semelhante ao adicional de compensação orgânica, devido a 

algumas atividades, teria influência positiva nos níveis de motivação dos militares que servem 

em navios e se aumentaria o interesse pelo embarque nesses meios. Para alcançar o objetivo, 

foi conduzida uma pesquisa bibliográfica, documental e descritiva, além de utilizar a 

experiência do autor como oficial do Corpo da Armada com mais de dez anos de embarque. 

Apoiando-se na interpretação do conceito de motivação e suas respectivas teorias, e com base 

na análise das peculiaridades da vida a bordo dos navios de superfície e do adicional de 

compensação orgânica, concluiu-se que, amparado no referencial teórico, não é possível 

garantir que compensar financeiramente motivaria os militares, ainda que pesquisa de campo 

tenha apontado o contrário. Entretanto, apesar de teoricamente não possuir relação estreita 

com motivação, a compensação financeira indicou papel relevante para satisfazer 

necessidades básicas, evitar a insatisfação, servir como mecanismo de reconhecimento e para 

gerar o sentimento de justiça em função do esforço despendido nas atividades de bordo. Além 

disso, este trabalho nos levou a concluir que a compensação financeira, utilizada como 

ferramenta motivacional ou não, pode se justificar fruto das peculiaridades da vida a bordo, 

conclusão corroborada pelas respostas dos militares entrevistados, e pela interpretação da 

definição do adicional de compensação orgânica. Por fim, sugeriu-se o aprofundamento nos 

estudos acerca do desgaste orgânico imposto aos militares que servem embarcados em navios 

de superfície, a mensuração da continuidade da atividade que tem como resultado desgaste 

orgânico, e a verificação da viabilidade para a implementação do adicional de compensação 

orgânica. 

 

Palavras-chave: Motivação. Navio. Servir Embarcado. Compensação Financeira. Adicional de 

Compensação Orgânica. Desgaste Orgânico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Quando falamos com alguém sobre Marinha1, qual a imagem que intuitivamente 

nos vem à mente e que, provavelmente, vem à mente das pessoas? O que melhor materializa 

uma Marinha? Quando dizemos que somos Marinheiros, onde as pessoas pensam que 

trabalhamos? 

Creio que, na maioria dos casos, para as perguntas relacionadas, a resposta seria 

um navio de superfície. E não se trataria de coincidência ou obra do acaso. Quantas vezes nos 

conveses e, também, fora deles, ouvimos e dizemos que “Marinha é navio”? Isso se dá, pura e 

simplesmente, porque uma Marinha tradicional se materializa, em um primeiro estágio, em 

seus navios de superfície que, doravante, serão chamados simplesmente de navios. E como 

uma Marinha não tem razão de ser sem seus navios, esses meios devem contar com militares 

de alto nível, que possuam interesse e alta motivação em tripulá-los. Devem ser militares 

vistos como membros diferenciados da Instituição, e por ela assim reconhecidos. 

Entretanto, há anos, a motivação para tripular os navios vem caindo. Daí, segue o 

questionamento: por que militares que possuem qualificações que os habilitam a servir 

embarcados em navios vêm demonstrando preferência em servir em Organizações Militares 

(OM) de terra? 

É fato que a resposta para a questão certamente é complexa e possui inúmeras 

variáveis. Entretanto, a fim de delimitar o foco da abordagem deste estudo, trataremos de um 

item específico que é recorrentemente abordado pelos militares de bordo: a falta de uma 

compensação financeira para aqueles que se encontram servindo a bordo de navios. 

O pleito dos militares, pela compensação financeira, não se fundamenta no 

simples fato de servirem embarcados em um navio, mas sim nas peculiaridades envolvidas 

1 A Marinha, o Exército e a Aeronáutica constituem as Forças  Armadas.  São  instituições  nacionais 

permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 

Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988). 
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nas lides de bordo que, reconhecidamente, exigem maior esforço quando comparadas às de 

terra. 

Assim, este estudo, inspirado no tema Gestão de Recursos Humanos, tem como 

propósito examinar se uma compensação financeira, semelhante ao adicional de compensação 

orgânica, teria influência positiva nos níveis de motivação dos militares da Marinha do Brasil 

(MB) que servem em navios, e se aumentaria o interesse pelo embarque nesses meios. 

Destarte, a pesquisa terá por intenção responder às seguintes perguntas: há base 

teórica, em se tratando de motivação, que demonstre que compensações financeiras podem 

servir como fator motivacional? A vida dos militares que servem embarcados em navios é 

diferenciada, em termos de desgaste orgânico, de modo a qualificar o embarque como uma 

atividade especial? É coerente, de acordo com as regras estabelecidas para a concessão do 

adicional de compensação orgânica2, implementar tal adicional ou algo semelhante para os 

militares que servem embarcados em navios de superfície? 

O presente estudo justifica-se e é de elevada relevância na área da Gestão de 

Recursos Humanos, pois muitos militares não estão estimulados a embarcar em navios, razão 

de ser da Instituição, preferindo servir em Organizações Militares de terra, e um adicional 

financeiro pode ser um combustível importante para evitar a “fuga de bordo”. 

Para atingirmos o propósito do estudo, será utilizada a pesquisa bibliográfica, 

documental e descritiva e o desenho de pesquisa será o exploratório, com vistas a formular 

questões relevantes para investigações mais aprofundadas sobre a possibilidade da 

implementação de uma compensação financeira, semelhante ao adicional de compensação 

orgânica, para os militares que servem embarcados em navios. 

De modo a seguir uma sequência lógica de raciocínio, a apresentação do estudo se 

 
2 Adicional de compensação orgânica é a parcela remuneratória devida ao militar, mensalmente, para 

compensação de desgaste orgânico resultante do desempenho continuado de atividades ditas especiais, como 

por exemplo: voo em aeronave militar como tripulante orgânico, observador meteorológico, observador 

aéreo e observador fotogramétrico e imersão, no exercício de funções regulamentares, a bordo de submarino 

(BRASIL, 2002). 
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dará em seis seções, sendo esta Introdução a primeira. Na segunda, buscaremos entender o 

tema motivação, citando formas de motivar observadas ao longo do tempo e as diferentes 

interpretações acerca do tema. Na terceira, estudaremos as teorias motivacionais relacionadas 

com o propósito do estudo. A quarta seção tratará da vida a bordo dos navios, onde serão 

abordadas as peculiaridades envolvidas, de modo a verificarmos se o desgaste orgânico, 

inerente às atividades desenvolvidas a bordo, pode qualificar o embarque como uma atividade 

especial. Na quinta seção, estudaremos o adicional de compensação orgânica a fim de 

verificar se, fruto das peculiaridades da vida de bordo, é coerente pensarmos em algo 

semelhante para os militares dos navios. E, finalmente, na sexta e última seção, realizaremos a 

síntese das conclusões parciais das seções anteriores, de modo que possamos responder às 

perguntas propostas pela pesquisa, buscando atingir o propósito do trabalho. 



2 MOTIVAÇÃO 

 
 

A motivação para o trabalho, ou mais especificamente a falta dela, tem sido 

considerada um grande problema para os administradores. Os trabalhadores indagam 

frequentemente o porquê da realização das tarefas e, muitas vezes, não conseguem discernir o 

significado daquilo que lhes é pedido no curso de suas atividades profissionais 

(BERGAMINI, 2013, p. 3). 

Dessa forma, o tema “motivação” deve figurar na esfera de preocupação de todos 

aqueles que são responsáveis por alguém na organização, se constitui em fator essencial para 

o trabalho, e tem diversas origens, conforme podemos verificar: 

Para fazer seja lá o que for é preciso estar motivado para tanto. A forca para agir 

pode vir do interior ou ter origem em circunstancias exteriores. Nos dois casos é 

possivel observar algum tipo de acao ou comportamento. No primeiro caso 

considera-se que esteja existindo motivacao. No segundo, o estimulo veio de fora. 

Nas empresas, onde é necessário conseguir que as pessoas facam aquilo que precisa 

ser feito, o comportamento motivacional de cada um é crucial. Todos aqueles que 

sao responsáveis por alguém no trabalho, desde o mais baixo nivel de supervisao até 

a alta cupula diretiva da organizacao, preocupam-se com isso (BERGAMINI, 2013, 

p. 4). 

 

 

 
 A Revolução Industrial no contexto da motivação 

 
 

A preocupação com os aspectos motivacionais é muito antiga e podemos apontar 

a Revolução Industrial3 como um importante marco na caracterização das formas de 

motivação. 

Antes dela, as ameaças de punições eram a ferramenta mais utilizada como forma 

de motivar as pessoas, o que acabava por criar uma atmosfera de medo, pois o não 

atingimento das demandas solicitadas se traduzia em punição dos trabalhadores. Além das 

punições, outra forma de motivação, menos frequente, era prometer recompensas, prêmios ou 

 

3 A Revolução Industrial ocorreu no século XIX, quando ensejou a transformação,  pela  tecnologia,  da 

sociedade e da civilização de uma forma geral. A nova tecnologia determinou a concentração da produção, 

isto é, a mudança para a fábrica. Pequenas oficinas individuais foram substituídas pelas grandes fábricas, 

onde a produção foi concentrada sob um único teto (DRUCKER, 2002, p. 29). 
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favores especiais para os que alcançassem as metas estabelecidas (BERGAMINI, 2013, p. 5). 

 

Como cita Bergamini (2013, p. 6), a Revolução Industrial teve por característica 

trazer maior segurança àqueles que trabalhassem mais, o que se coaduna com as ideias dos 

simpatizantes da Administração Científica4, que na década de 10 do século passado, 

realçavam como o conforto físico e a segurança no trabalho eram importantes, sendo o 

atendimento desses dois quesitos a principal maneira de se chegar a excelentes patamares de 

produção. 

 

 As diferentes interpretações sobre motivação 

 
 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), fundador da Administração Científica, 

defendia que, após a análise do trabalho, a racionalização das tarefas com a respectiva 

padronização do tempo para sua execução, a seleção e o treinamento do funcionário, restava 

fazer com que esse funcionário rendesse o esperado pela empresa dentro do tempo previsto. 

Para tanto, foram desenvolvidos planos de incentivos salariais e compensações por produção, 

pois se acreditava que a remuneração com base no tempo (mensal, diária ou por hora) não 

trazia estímulo extra ao trabalhador, devendo, dessa forma, ser substituída por remuneração 

com base no rendimento individual. Ou seja, aquele que produz pouco ganha menos quando 

comparado ao funcionário que apresentar maior desempenho (CHIAVENATO, 2003, p. 61). 

Ainda de acordo com a Administração Científica, que tomou como base o 

conceito de homo economicus, ou seja, homem econômico, as pessoas são influenciadas 

exclusivamente por recompensas de cunho salarial, econômico e material. Sob essa visão, o 

homem vai em busca de trabalho a fim de obter um salário que lhe garanta o sustento, e não 

por vontade ou gosto. A motivação para trabalhar vem do medo da fome e da necessidade de 

dinheiro para viver. Dessa forma, as recompensas salariais e eventuais prêmios têm influência 

  

4 O termo Administração Científica se deve à tentativa de aplicar os métodos da ciência aos problemas da 

Administração com vistas a elevar a eficiência industrial, sendo os principais métodos aplicáveis a 

observação e a mensuração (CHIAVENATO, 2003, p. 54). 
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direta nos esforços individuais, fazendo com que o trabalhador produza o máximo possível, 

dentro de sua capacidade física, de modo a obter maior ganho (CHIAVENATO, 2003, p. 62). 

Tais conceitos influenciaram sobremaneira a forma de tratar os trabalhadores no 

fim do século XIX e início do século XX, o que fez parecer óbvio que todos os problemas 

estariam resolvidos com bons salários, o que traria como consequência inevitável o aumento 

da produtividade. 

Logo, chega-se à conclusão que incentivos salariais funcionavam como 

combustível importante no aumento da produção e como forma de reconhecimento, já que 

aqueles que mais produziam, mais ganhavam. Dessa forma, a motivação em produzir mais 

tinha relação direta com a possibilidade de maiores ganhos. 

Entretanto, presume-se que o conceito de motivação tenha sido simplificado de 

maneira extrema, pois, de acordo com o defendido por Taylor, tratava-se de uma simples 

questão: quanto mais se trabalhasse mais se produziria, e quanto maior a produção, maior o 

ganho e, consequentemente, maior a motivação. 

Em oposição às ideias da Administração Científica de Taylor, surge, 

concomitantemente, a Escola de Relações Humanas de Elton Mayo5, que teve como principal 

foco ressaltar que a pessoa deveria ser considerada em sua totalidade. Segundo Mayo, a 

melhor maneira de motivar os funcionários estava na ênfase ao comportamento de interação 

social, onde os elementos superiores da cadeia hierárquica, os administradores e supervisores, 

passariam a ter uma atitude de abertura e aceitação para com as pessoas, o que demonstraria a 

importância delas no trabalho (BERGAMINI, 2013, p. 8). 

Já na década de 50, Douglas McGregor passa a defender a ideia de que a 

autorrealização passa a ser um dos novos fatores motivacionais. Surge, então, o conceito de 

 
5 George Elton Mayo, importante pensador da Escola de Relações Humanas, foi um psicólogo industrial 

australiano que, por volta de 1920, foi para os Estados Unidos da América lecionar na Universidade de 

Harvard. Em 1923, Mayo recebeu um convite para investigar as causas da alta rotatividade de pessoal em 

um determinado departamento de uma indústria próxima à Filadélfia (MOTTA, 1976, p. 19). 
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maturidade motivacional, onde a busca da autorrealização significa o mais alto patamar de tal 

maturidade. 

Assim, a ideia simplista de Taylor ganhou novos contornos, evidenciando a 

complexidade do tema “motivação”, de tal sorte que as teorias que privilegiavam um único 

fator motivacional, fosse ele o dinheiro, a interação social ou a autorrealização, se mostraram 

inadequadas como ferramentas isoladas na gestão de pessoas. 

Assim, soluções para os problemas de motivação passaram a ser buscadas de 

forma mais elaborada, buscando-se abordagens mais abrangentes. 

Dentre desse contexto mais amplo, segundo Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 

197), a motivação pode ser definida como um processo responsável pela intensidade, direção 

e persistência dos esforços despendidos por um indivíduo no sentido de atingir determinado 

objetivo6. A intensidade diz respeito à quantidade de esforço despendido. A direção ressalta a 

importância na canalização da intensidade em prol dos objetivos da organização. E, por fim, a 

persistência está intrinsecamente ligada à quantidade de tempo que um indivíduo consegue 

manter seu esforço. 

Corroborando com a complexidade acerca do tema, uma nova perspectiva trouxe 

a ideia de que a motivação possui natureza intrínseca: 

As pessoas nao se deixam condicionar, elas estao motivadas por um conjunto mais 

complexo de necessidades, metas e objetivos que se combinam de maneira 

inesperada no seu interior, determinando assim a propria identidade motivacional. 

[...] As pessoas trazem dentro de si um potencial de forcas motivacionais, portanto, 

querer motivá-las nao tem sentido. Aquilo que se pode fazer é simplesmente 

desbloquear o seu potencial de motivacao e para isso basta nao desmotivá-las e 

oferecer recursos que lhes permitam exercer suas competencias (BERGAMINI, 

2013, p. 11). 

 

 

 
 Conclusões parciais 

 
 

Concluímos, então, que não há fórmula definitiva quando se trata de motivação. O 
6    É importante mencionar que a motivação  pode estar relacionada ao esforço despendido para o atingimento   

de qualquer objetivo mas, para o interesse deste trabalho, o foco será os objetivos organizacionais, de modo 

a traduzir apenas o interesse no comportamento que diz respeito ao trabalho. 
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que há de concreto é que motivar ou, segundo uma outra ótica, não desmotivar deve ser uma 

preocupação constante dos administradores. Taylor, fundador da Administração Científica, 

defendia que a motivação pode ser consequência de atos isolados por parte dos 

administradores, como a concessão de incentivos salariais para os que mais produzem. A 

Escola de Relações Humanas de Mayo, entendia que a prioridade deve ser a interação social, 

onde administradores e supervisores estão abertos e disponíveis para os subordinados. 

McGregor definiu a autorrealização como um dos novos fatores motivacionais. E, por fim, 

temos a ideia do caráter intrínseco da motivação, onde as pessoas possuem em seu interior 

forças motivacionais próprias e que variam de acordo com cada indivíduo. 

Parece razoável afirmarmos, então, que o tema é complexo e que, talvez, a união 

das interpretações acima mencionadas seja a solução mais eficiente no sentido de motivar os 

colaboradores de uma instituição. 

A seguir, serão apresentadas teorias sobre motivação, clássicas e contemporâneas, 

relacionadas com o propósito do estudo. 



3 TEORIAS MOTIVACIONAIS 

 
 

Durante a década de 50, várias teorias sobre motivação foram desenvolvidas. São 

as chamadas teorias clássicas. Tais teorias, embora criticadas e questionadas, ainda são, 

provavelmente, as mais estudadas e conhecidas. Por isso, antes de analisarmos as teorias 

contemporâneas, devemos observar as clássicas, pois elas serviram de base para as demais e 

os gestores ainda utilizam seus conceitos e terminologia para explicar a motivação de seus 

trabalhadores. 

 

 Teorias clássicas de motivação 

 
 

 Teoria da hierarquia das necessidades humanas 

 
 

Desenvolvida e apresentada em 1943 pelo psicologo estadunidense Abraham 

Maslow (1908-1970), a teoria da hierarquia das necessidades humanas é, indubitavelmente, a 

teoria sobre motivação no trabalho mais conhecida. Nela, Maslow enxerga a motivação 

humana como produto das necessidades sentidas pelos indivíduos, e as hierarquiza em cinco 

níveis de crescente complexidade e importância (OLIVEIRA, 2010, p. 219). 

Conforme citam Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 197), as necessidades do ser 

humano são: 

- Fisiológicas, onde estão incluídas a fome, sede, sexo, remuneração, moradia e 

outras necessidades corporais; 

- Segurança, que inclui segurança e proteção contra danos físicos e corporais; 

 

- Social, com aspectos relativos à amizade, sentimento de inclusão em um grupo e 

 

aceitação; 

 

- Estima, em que podemos considerar como fatores internos o respeito próprio, a 

autonomia e a realização, e os externos, o status, o reconhecimento e a atenção; e 
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- Autorrealização, que poderia ser traduzida como a necessidade de vir a ser tudo 

aquilo que o ser humano é capaz de ser. 

 
 

FIGURA 1 – Hierarquia de necessidades de Maslow 

Fonte: ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010, p. 198. 

 

 

De acordo com a teoria de Maslow, o indivíduo é movido pela busca do topo da 

pirâmide e, uma vez que as necessidades de determinado nível estejam satisfeitas, estas 

necessidades não motivam mais, passando o indivíduo a buscar a satisfação dos anseios do 

nível superior (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 198). 

Maslow ainda dividiu os níveis de necessidades em dois blocos, assim 

denominados: necessidades de nível inferior, que engloba as fisiológicas e as de segurança e 

as necessidades de nível superior, relacionadas às sociais, às de estima e às de autorrealização. 

A justificativa para a separação nesses dois grandes blocos é a de que as necessidades de nível 

inferior são satisfeitas, na maioria das vezes, por meio de agentes externos, incluindo aspectos 

como remuneração e estabilidade no emprego, enquanto que as de nível superior são 

satisfeitas internamente, “dentro do indivíduo” (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 

198). 

Entretanto, a teoria de Maslow não forneceu comprovação empírica relevante e 

diversos estudos que tentaram validá-la não obtiveram êxito ao buscar embasamento para ela. 
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De todo modo, podemos afirmar que a teoria da hierarquia das necessidades foi 

amplamente reconhecida, em especial, por gestores e consultores. 

 

 Teoria dos dois fatores 

 
 

Conforme cita Chiavenato (2003, p. 333), a teoria dos dois fatores foi formulada 

por Frederick Herzberg7 com o intuito de explicar o comportamento dos indivíduos no 

trabalho. Segundo Herzberg, há dois fatores, independentes e sem vínculos, que orientam o 

comportamento das pessoas: os higiênicos e os motivacionais. 

Os fatores higiênicos são também chamados de extrínsecos, pois se localizam no 

ambiente que está ao redor das pessoas e inclui as condições dentro das quais elas realizam 

seu trabalho. Uma vez que essas condições estão na esfera de administração e decisão da 

empresa, os fatores higiênicos fogem ao controle das pessoas. Podem ser citados como 

principais fatores o salário, benefícios sociais, regulamentos internos, políticas e diretrizes, 

dentre outros. No passado, somente os fatores higiênicos eram usados como forma de motivar 

os empregados, pois o trabalho não era visto como uma atividade agradável e, para aumentar 

o ritmo de trabalho dos empregados, era essencial apelar para compensações, melhorias na 

remuneração, ou seja, incentivos localizados fora do indivíduo (CHIAVENATO, 2003, p. 

333). 

Todavia, os estudos de Herzberg demonstraram que quando os fatores extrínsecos 

são excelentes, somente é evitada a insatisfação dos trabalhadores; caso eles elevem a 

satisfação, somente conseguem fazê-lo por um determinado período de tempo 

(CHIAVENATO, 2003, p. 333). 

Os fatores motivacionais ou intrínsecos são aqueles relacionados com o teor do 

cargo e com a natureza das tarefas executadas pelos funcionários. Estão na esfera de controle 

 

7 Frederick Herzberg, nascido nos Estados Unidos da América, psicólogo e consultor, era professor da Escola 

de Administração de Utah (CHIAVENATO, 2003, p. 333). 
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das pessoas, pois são ligados ao que elas executam e desempenham. Esses fatores envolvem 

sentimentos de ascensão individual, reconhecimento profissional e autorrealização, e são 

dependentes das tarefas que as pessoas desenvolvem no trabalho. Tradicionalmente, as tarefas 

e funções eram estipuladas de modo a respeitar os princípios da economia e da eficiência, 

deixando de lado o desafio e a criatividade individual. Desse modo, era criado um efeito de 

desmotivação já que o sentido psicológico, para os executantes das tarefas, era perdido. A 

consequência era a antipatia e a falta de interesse pelo trabalho. Diferentemente dos fatores 

higiênicos, o efeito dos fatores motivacionais sobre as pessoas é profundo e estável. Quando 

são ótimos, causam satisfação, mas sua precariedade evita a satisfação (CHIAVENATO, 

2003, p. 334). 

Assim, podemos concluir que a satisfação está ligada aos fatores motivacionais, 

ao estímulo e ao desafio que são conferidos pelos cargos desempenhados pelas pessoas. Já a 

insatisfação está relacionada aos fatores higiênicos, à remuneração, às regras da empresa, aos 

colegas de trabalho. 

Adicionalmente, explicando a estanqueidade dos fatores, podemos dizer que o 

oposto de satisfação profissional não é insatisfação, e sim falta de satisfação, ou seja, 

precariedade de fatores motivacionais. Da mesma forma, o contrário da insatisfação 

profissional não é a satisfação. É a ausência de insatisfação, isto é, fatores higiênicos ótimos. 

 

 

FIGURA 2 – Teoria dos dois fatores 

Fonte: CHIAVENATO, 2003, p. 334. 
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 Teorias contemporâneas de motivação 

 
 

As teorias que doravante serão apresentadas são algumas das chamadas teorias 

contemporâneas, que representam o que há de mais moderno para explicar a motivação dos 

indivíduos. Diferentemente das clássicas, possuem um bom grau de validação, pois foram 

desenvolvidas a partir da prática, da observação, o que não necessariamente significa que são 

inquestionáveis. 

 

 Teoria da avaliação cognitiva 

 
 

A teoria da avaliação cognitiva defende que recompensas extrínsecas como, por 

exemplo, pagamento extra para tarefas que eram agradáveis somente por seu conteúdo, caso 

sejam interpretadas como uma forma de controle da organização sobre o comportamento dos 

trabalhadores, tendem a diminuir a motivação intrínseca para realizá-las, pois quando uma 

pessoa é paga por um trabalho, ela pode ter a impressão que aquela tarefa é uma obrigação e 

não um desejo seu (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 203). 

No entanto, estudos recentes mostraram que recompensas extrínsecas aumentaram 

a motivação para determinadas tarefas criativas, o que sugeriu que a teoria da avaliação 

cognitiva fosse colocada sob um contexto mais amplo. Dessa forma, a introdução de 

recompensas passou a ser interpretada de duas formas: se um indivíduo gosta do que faz, a 

recompensa pode ser vista como um indicador de que ele realiza bem aquela tarefa, 

aumentando seu sentido de competência ao lhe fornecer uma resposta ao seu trabalho, o que 

pode vir a aumentar a sua motivação intrínseca. Porém, se a recompensa tiver como objetivo 

determinar que o indivíduo faça algo que não seja interessante, com o qual ele não concorda, 

pode soar como coerciva, diminuindo, assim, sua motivação intrínseca (ROBBINS; JUDGE; 

SOBRAL, 2010, p. 198). 

Diante disso, podemos concluir que trabalhadores que são recompensados por 
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bem desempenhar tarefas que lhes são agradáveis podem ter sua motivação intrínseca 

aumentada, já que a recompensa, nesse caso, traz consigo um significado de reconhecimento. 

Porém, de nada adiantará recompensar indivíduos que desenvolvem tarefas que não são de 

seu interesse, pois, nesse caso, a recompensa figuraria como uma espécie de imposição da 

organização. 

 

 Teoria da equidade/justiça organizacional 

 
 

A teoria da equidade ou justiça organizacional, de J. Stacy Adams, é aquela que 

defende que as pessoas comparam os esforços empregados e as recompensas auferidas em seu 

trabalho com os esforços e as recompensas de outras pessoas, respondendo de maneira a 

eliminar as injustiças percebidas (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 212). 

Em outras palavras, os funcionários de uma determinada empresa estabelecem 

uma relação entre o que eles recebem em seu trabalho (remuneração, compensações, 

reconhecimento) e o que investem nele (esforço, experiência, abdicação), e depois comparam 

essa relação de recompensas e investimentos com a mesma relação de outros funcionários. 

Quando a comparação traz a percepção de que essas relações são iguais, podemos 

dizer que há um estado de equidade. Nesse caso, os funcionários percebem sua situação como 

justa, entendendo que a justiça prevalece. Todavia, quando percebem que as relações são 

desiguais, há o que pode ser chamado de tensão de equidade. Quando a percepção é de 

desvalorização, a tensão se traduz em raiva e revolta e quando os funcionários percebem que 

estão sendo recompensados em excesso, a tensão cria o sentimento de culpa (ROBBINS; 

JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 212). 
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TABELA 1 

Comparação da relação entre recompensas e investimentos de funcionários distintos 

 

Comparação Percepção Sentimento 

R/IA < R/IB Desvalorização Raiva e revolta 

R/IA = R/IB Equidade Justiça 

R/IA > R/IB Supervalorização Culpa 

R/IA  = relação entre recompensas e investimentos de um funcionário; e 

R/IB  =  relação entre recompensas e investimentos de outro funcionário 

 

Fonte: ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 213. 

 

Ainda segundo a teoria da equidade, são quatro os pontos de referência que 

podem ser eleitos pelos funcionários para que seja feita a comparação, o que aumenta a 

complexidade da teoria. São eles: 

- Próprio-interno: em que o funcionário compara suas experiências com outra 

posição da mesma empresa; 

- Próprio-externo: o funcionário compara suas experiências com uma situação ou 

posição fora de sua empresa atual; 

- Outro-interno: utilizado quando o funcionário se compara com outro indivíduo 

ou grupo de sua mesma empresa; e 

- Outro-externo: referência para comparação com outra pessoa ou grupo de fora 

da empresa. 

Dessa forma, podemos concluir que o sentimento de justiça, derivado do estado de 

equidade, é um importante fator motivador. Para tanto, a relação entre o que um funcionário 

recebe pelo seu trabalho e o que ele investe deve guardar coerência, quando comparada a 

outra relação, seja dentro da mesma empresa ou fora dela, com a relação do mesmo 

funcionário ou funcionários distintos que executem tarefas semelhantes. 

Adicionalmente, é interessante observar que não somente a desvalorização 

desmotiva, mas a supervalorização também é nociva, tendo como consequência o sentimento 



23 
 

de culpa. 
 

Enfim, o ser humano deseja ser valorizado e reconhecido de acordo com o 

investimento empreendido em prol de seu trabalho. 

 

 Conclusões parciais 

 
 

Com relação às teorias clássicas, podemos destacar os seguintes aspectos: 

 

A teoria da hierarquia das necessidades humanas, de Maslow, define motivação 

como produto das necessidades sentidas pelos homens, hierarquizando-as em cinco níveis de 

crescente complexidade e importância. Defende que uma vez satisfeitas as necessidades de 

um determinado nível, elas não mais motivariam, passando o indivíduo a buscar o 

atingimento das necessidades do nível acima. Na base da pirâmide estão as necessidades 

fisiológicas, que incluem a fome, sede, sexo, remuneração, moradia e outras necessidades 

corporais. Dessa forma, observamos que os aspectos remuneratórios são uma necessidade 

básica que deve ser satisfeita, bem como outras, para que o indivíduo se motive a conquistar 

as necessidades dos níveis superiores. 

A teoria dos dois fatores, de Herzberg, defende que a satisfação está ligada aos 

fatores motivacionais ou intrínsecos, que estão relacionados ao estímulo e desafio que são 

conferidos pelos cargos desempenhados pelas pessoas. Já a insatisfação está relacionada aos 

fatores higiênicos ou extrínsecos, como a remuneração, as regras da empresa, os colegas de 

trabalho. São fatores independentes, pois o oposto de satisfação profissional não é 

insatisfação, e sim falta de satisfação, ou seja, precariedade de fatores motivacionais. Da 

mesma forma, o contrário da insatisfação profissional não é a satisfação; mas a ausência de 

insatisfação, isto é, de fatores higiênicos ótimos. 

Com relação às teorias contemporâneas, podemos mencionar: 

 

A teoria da avaliação cognitiva defende que recompensas extrínsecas, como, por 
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exemplo, pagamento extra, são válidas para os casos nos quais os trabalhadores desempenhem 

tarefas do seu agrado. Nesses casos, a motivação intrínseca pode aumentar, pois a recompensa 

vem associada um significado de reconhecimento. Entretanto, não há motivo para 

recompensar indivíduos que desenvolvam tarefas que não sejam de seu interesse, pois, nesses 

casos, a recompensa pode traduzir coação da organização. 

A teoria da equidade/justiça organizacional, de J. Stacy Adams, defende que as 

pessoas estabelecem uma relação entre o que recebem por seu trabalho (remuneração, 

compensações, reconhecimento) e o investimento que nele é feito (esforço, experiência, 

abdicação), e comparam essa relação de recompensas e investimentos com a mesma relação 

no caso de outras pessoas. Há um estado de equidade quando a comparação traz consigo a 

percepção de que as relações são equivalentes, o que gera um sentimento de justiça. 

Entretanto, a percepção de desigualdade acarreta a chamada tensão de equidade, que gera 

sentimentos antagônicos. Quando o indivíduo percebe desvalorização, o sentimento é de raiva 

e revolta; já quando a impressão é de supervalorização, o sentimento é de culpa. A conclusão 

é que o estado de equidade, com o derivado sentimento de justiça, é um importante fator 

motivador, desejando o ser humano ser reconhecido e valorizado proporcionalmente ao 

esforço empregado em seu trabalho. 

Assim, com foco no objetivo do estudo em curso, e buscando verificar se há base 

teórica, em se tratando de motivação, que demonstre que compensações financeiras possam 

servir como fator motivacional, podemos, finalmente, concluir que: 

No tocante às teorias clássicas, a de Maslow coloca a remuneração, dentre outras 

necessidades fisiológicas, na base da pirâmide, ou seja, como uma necessidade básica. 

Enquanto essa necessidade não é suprida, o indivíduo não se sente motivado a buscar o 

próximo nível da pirâmide. Já a teoria dos dois fatores, apesar de não enxergar aspectos de 

remuneração como motivacionais, os relaciona como fatores higiênicos ou extrínsecos que, 
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caso sejam precários, podem gerar insatisfação. Cabe mencionar que as teorias clássicas 

foram muito importantes para o desenvolvimento das teorias contemporâneas, continuam 

sendo estudadas, mas possuem como ponto fraco o fato de não terem sido muito 

experimentadas, fazendo com que sejam criticadas e questionadas em sua validade. 

No tocante às teorias contemporâneas que, diferentemente das clássicas, possuem 

bom grau de validação empírica, a teoria da avaliação cognitiva entende que fatores 

extrínsecos, como, por exemplo, remuneratórios, podem aumentar a motivação intrínseca do 

trabalhador, desde que as tarefas realizadas por esse trabalhador sejam de seu agrado. A 

recompensa seria uma forma de reconhecimento. A teoria da equidade/justiça organizacional, 

traz consigo o viés comparativo, defendendo que as pessoas comparam o que recebem, aí 

incluídos salários, recompensas, gratificações, e o esforço que despendem na execução de seu 

trabalho com os mesmos fatores de outras pessoas. Espera-se uma equivalência na 

comparação, o que trará um sentimento de justiça. Caso o trabalhador perceba desigualdade, 

que pode se traduzir em desvalorização ou supervalorização, os sentimentos decorrentes 

serão, no primeiro caso, de raiva e revolta e, no segundo, de culpa. Essa teoria é muito 

interessante pois parece natural que o ser humano sinta-se incomodado quando percebe 

desigualdades ã sua volta. Desse modo, percebe-se que a justiça organizacional é um fator 

motivador, sendo possível utilizar uma compensação financeira como forma de equilibrar a 

relação entre o que o trabalhador recebe e o esforço que por ele é despendido. 

Depois de abordadas diversas teorias, passemos ao estudo das peculiaridades que 

envolvem a vida a bordo de um navio de superfície. 



4 A VIDA A BORDO DOS NAVIOS DE SUPERFÍCIE 

 
 

Não há como imaginarmos que o dia a dia a bordo de um navio seja igual ou, pelo 

menos, parecido com a vida em uma OM de terra. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que  

os navios só têm “vida” quando estão navegando. Inúmeras vezes ouvi a seguinte pergunta: 

mas o que se faz quando o navio está atracado? Obviamente, um navio foi concebido para 

navegar e cumprir suas tarefas de acordo com suas especificidades, mas, quando atracado, 

tem “vida” própria, ou seja, toda uma estrutura administrativa. Podemos apontar essa como 

uma de suas principais peculiaridades e dizer que o navio tem vida dupla. Uma quando está se 

fazendo ao mar e outra quando está atracado. Porém, uma não existe sem a outra, pois, 

quando atracado, está sendo preparado para novamente retornar ao mar. Isso não ocorre nas 

OM de terra. Nelas, o nascer e o pôr do sol são vistos sempre por um mesmo ângulo. 

Dessa forma, nesta seção, aproveitando a experiência de mais de dez anos de 

embarque do autor em diversos navios, onde perfez mais de mil dias de mar, e guardando 

fidelidade ao objeto de estudo desta pesquisa, buscaremos explorar as peculiaridades que 

envolvem a vida a bordo, a fim de esclarecer se podemos considerá-la diferenciada, em 

termos de desgaste orgânico, de modo a qualificar o embarque como uma atividade especial. 

 

 O ciclo de atividades de um navio 

 
 

Uma excelente forma de caracterizarmos as peculiaridades que envolvem a vida a 

bordo é explorarmos o conceito de ciclo de atividades, que é o ciclo composto por um Período 

Operativo (PO)8 e um Período de Manutenção (PM)9 de longa duração. Ele é iniciado com a 

operação do meio, após ser incorporado à MB ou com a conclusão de um PM de longa 

duração, terminando ao se concluir o próximo PM de longa duração (BRASIL, 2002a, p. 3-1). 

  

8 É o período definido pelo Setor Operativo, compreendido entre dois Períodos de Manutenção de longa 

duração (BRASIL, 2002a, p. 3-1). 
9 São os períodos em que o meio se encontra indisponível, para fins operativos, como forma de viabilizar 

realização das atividades de manutenção (BRASIL, 2002a, p. 3-1). 
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No caso dos navios, o PM de longa duração é o Período de Manutenção Geral 

(PMG), momento em que são realizadas, de forma programada, as ações de manutenção 

planejada que se fazem necessárias para reconduzir ou para manter o material dentro de suas 

especificações técnicas. No PMG também é conduzida uma ampla e minuciosa inspeção do 

material, a fim de verificar a sua deterioração, para uma eventual correção, incluindo verificações 

mais aprofundadas quando comparamos com as conduzidas em outros tipos de inspeção (BRASIL, 

2002a, p. 3-4). 

 

 Período Operativo 

 
 

Tratando inicialmente do PO do navio, podemos dizer, de maneira bastante 

resumida, que nele a tripulação essencialmente se dedica à preparação e execução das tarefas 

para as quais aquele meio foi concebido. 

Logo após a conclusão do PM de longa duração, que marca o início do PO, o 

navio é submetido a uma minuciosa, intensa e rígida inspeção, chamada Inspeção Operativa 

(IO). Essa inspeção, que é conduzida por uma comitiva de militares que não fazem parte da 

tripulação, e cujo chefe é, necessariamente, hierarquicamente superior ao Comandante do 

navio, tem por intenção verificar as condições materiais e, principalmente, o nível de 

adestramento10 da tripulação, avaliando a conduta individual e em grupo, de modo que ao 

término, desde que aprovado, o navio esteja apto a operar em segurança, tanto escoteiro11 

quanto em Força-Tarefa (FT)12. 

No decorrer da IO são realizados diversos exercícios, com o navio atracado e no 

mar, de acordo com a programação estabelecida pela comitiva, em escala crescente de 

 
 

10 Adestramento é a habilidade para realizar determinadas tarefas de forma eficiente e eficaz. 
11 Navio escoteiro é aquele designado para cumprir, isoladamente, uma tarefa (BRASIL, 2004, p. 10). 
12 Força-Tarefa, nesse caso, é o conjunto de navios, postos sob comando único, para a condução de operações 

navais em cumprimento a determinada missão. A denominação da Força-Tarefa será atribuída pela 

autoridade que ordenar sua constituição podendo se subdividir em Grupos-Tarefa, Unidades-Tarefa e 

Elementos-Tarefa (BRASIL, 2004, p. 9). 
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complexidade e intensidade, e que variam de acordo com a classe do navio13. Grande ênfase é 

dada aos exercícios de Controle de Avarias (CAv), onde a tripulação é testada no combate a 

incêndios e alagamentos, já que a possibilidade dessas ocorrências faz parte da rotina e 

realidade dos navios. A iminente possibilidade de incêndios se dá em virtude da grande 

quantidade de combustível, outros materiais inflamáveis e munição embarcada, e os 

alagamentos pelo simples fato de ser uma plataforma flutuante, naturalmente exposta a esse 

risco. 

Além dos exercícios de CAv, podemos citar os seguintes exercícios: simulação de 

avarias nos equipamentos (chamado de avarias operacionais), tiro, transferência de óleo no 

mar (TOM), transferência de carga, operações aéreas, guerras antissubmarino, de superfície e 

antiaérea, trânsito sob múltiplas ameaças, reboque, homem ao mar, dentre tantos outros. 

Muitos desses exercícios são de longa duração e envolvem toda a tripulação. Um TOM, por 

exemplo, onde toda a tripulação participa, pode durar mais de dez horas ininterruptas, no 

período diurno ou noturno, e trata-se de um exercício de alto risco, com elevado estresse 

físico e mental, pois os navios (fornecedor e recebedor) ficam muito próximos e ligados pelo 

material de transferência. Faz-se mister registrar que todos os exercícios, além do período de 

execução, demandam preparação e desmobilização, o que naturalmente aumenta o tempo total 

de duração. 

Quando não estão sendo conduzidos exercícios que envolvam a tripulação como 

um todo, um terço dos militares guarnece os serviços do navio, que são aqueles necessários à 

condução segura do meio. Os dois terços restantes se preparam para outras atividades ou se 

dedicam às demandas administrativas; quando possível, descansam. 

Dada a gama de atividades e os serviços ordinários do navio, cada tripulante 

dorme, em média, cerca de quatro horas a cada período de vinte e quatro horas, em horários 

  

13 A classe do navio designa o conjunto de navios que são oriundos do mesmo  projeto  de  construção, 

possuindo, quando há, poucas diferenças entre eles. Ex: As fragatas da classe Niterói são as fragatas Nitérói, 

Defensora, Constituição, Liberal, Independência e União. 



29 
 

aleatórios. 
 

Dessa forma, podemos concluir que a IO, cuja duração varia de acordo com as 

especificidades do meio e o desempenho da tripulação, é um período árduo, que envolve alto 

estresse físico e psicológico de todos a bordo. 

Uma vez aprovado na IO, o navio passará a cumprir sua missão de acordo com as 

determinações de seu comando superior. 

Agora, vencida a etapa da IO, o navio, quando atracado – entenda-se sua 

tripulação – dedicar-se-á à preparação para uma nova missão e à condução das tarefas 

administrativas que, por vezes, se acumulam quando o navio se faz ao mar. Reparos 

eventuais, abastecimento de combustível e de gêneros alimentícios, manutenções preventivas, 

gestão do pessoal, exercícios individuais e em grupo, a bordo e nos centros de instrução da 

MB, são algumas das atividades desenvolvidas quando atracado. Importante mencionar que os 

riscos de incêndio e alagamento permanecem em evidência, e que são fatores de grande 

preocupação que imputam enorme responsabilidade àqueles que constituem o grupo de 

serviço que pernoita a bordo. Não à toa, diariamente são conduzidos exercícios de CAv pelos 

grupos de serviço dos navios. 

Quando o navio se faz ao mar, escoteiro ou em FT, podemos dizer, comparando 

com o período da IO, que há uma única diferença: a ausência dos inspetores. 

A tripulação permanece sendo exigida em sua plenitude. Os períodos de descanso 

são sempre escassos, as atividades desenvolvidas a bordo são igualmente extenuantes, e o 

mar, por si só, permanece como grande fator diferencial, pois não é o ambiente para o qual o 

homem foi concebido, o que se atesta com o jogo14 do navio, que acentua as dificuldades para 

a execução das tarefas, e aumenta a exigência física e o desconforto. 

Outro fator que bem representa a condição peculiar e exigente de bordo é o 
 

 

14 O jogo é o movimento do navio resultante da força do mar que, no sentido transversal, é chamado de 

balanço e, no sentido longitudinal, caturro (FONSECA, 2002, p. 685). 
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confinamento ao qual a tripulação é submetida, que, em virtude da duração das viagens, que 

podem durar semanas e até meses, consequentemente afastando os militares do seio familiar, 

naturalmente eleva os níveis de estresse psicológico a bordo. 

Ademais, por conta de características inerentes aos meios, as condições de 

habitabilidade conferem restrições de espaço, ventilação e iluminação, além de exporem a 

tripulação a radiação, ruídos intensos, vibração, variações climáticas, líquidos inflamáveis, 

gases tóxicos, dentre outras condições degradantes. 

Por conseguinte, podemos inferir que a tripulação após a IO, com o navio 

atracado, se desdobra na condução de diversas tarefas, sejam elas administrativas, operativas 

– que são aquelas relacionadas ao preparo da tripulação para o cumprimento da missão do 

meio – ou de manutenção, com as dificuldades e preocupações inerentes a um meio flutuante 

que, obviamente, são muito diferenciadas, em termos de maior exigência, quando 

comparamos a uma OM de terra; em viagem, as condições do mar, o confinamento, o 

afastamento do seio familiar, as condições de habitabilidade, os curtos e irregulares períodos 

de descanso, a exposição às diversas condições degradantes atribuem elevada carga de 

estresse físico e psicológico à tripulação. 

 

 Período de Manutenção Geral (PMG) 

 
 

Após o PO, o navio é submetido a um PMG, quando são executados diversos 

serviços a bordo, que têm por objetivo reconduzir ou manter o material dentro de suas 

especificações técnicas, preparando o meio, assim, para um novo PO. 

A duração de um PMG varia de acordo com a classe do navio, podendo durar 

meses ou até anos. Em virtude da idade avançada da maioria dos navios da MB, não raro, os 

PMG têm sua duração estendida. 

As condições envolvidas em um reparo desta magnitude são particulares. Por 
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várias vezes, por necessidades intrínsecas às manutenções que se desenvolvem, o sistema de 

ar-condicionado fica inoperante, as instalações sanitárias são interditadas, o rancho a bordo é 

interrompido, há vários serviços que envolvem corte e solda, o que eleva as possibilidades de 

ocorrência de incêndios, a ocorrência de acidentes pessoais é iminente, como em qualquer 

atividade que envolva a utilização de máquinas pesadas, de corte, enfim, as condições de 

habitabilidade naturalmente experimentam sensível piora e os riscos a bordo são 

maximizados. 

Cabe mencionar que o PMG é, em tese, o reparo de maior duração e que marca o 

fim de um ciclo de atividades, porém outros PM, programados ou extraordinários, ocorrem 

durante o PO, trazendo aumento de desconforto e maximização de riscos tal qual ocorre em 

um PMG, todavia em período de menor duração. 

Logo, é compreensível que os militares sejam resistentes a esses períodos. O 

navio deixa temporariamente de navegar, e as condições de trabalho, que durante o PO já 

exigem grande esforço dos militares, passam a ser mais degradantes. Fato é que são períodos 

inevitáveis e necessários e que carecem de grande dedicação das tripulações para que sejam 

exitosos. 

 

 A vida a bordo sob a ótica de militares experientes 

 
 

De modo a verificar o descrito nos tópicos anteriores, foi conduzida uma pesquisa 

que teve como público-alvo 48 oficiais intermediários e 82 superiores do Corpo da Armada 

(CA), alunos do Curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediários (C-EMOI), do Curso de 

Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS) e do Curso de Política e Estratégia 

Marítimas (C-PEM), que possuem no mínimo 12 e 20 anos de serviço ativo, respectivamente 

(APÊNDICE). 

Além de os 130 entrevistados possuírem a experiência de já terem servido 
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embarcados em navios, 111 também já serviram em OM de terra, o que é um dado 

interessante, pois conferiu aos militares entrevistados a capacidade de comparar, com 

conhecimento de causa, os distintos ambientes. 

Quando perguntados se acreditam que servir a bordo de um navio exige mais dos 

militares, física e mentalmente, quando comparado a servir em uma OM de terra, dos 130 

entrevistados, 128 responderam que sim. 

Outra temática explorada, agora com viés comparativo, visou verificar, junto aos 

entrevistados, se acreditam que os militares que servem embarcados em navios se sentem em 

desvantagem quando comparam a carga de trabalho a que são submetidos com a carga de 

militares com qualificação semelhante e que servem em OM de terra. Responderam que sim 

125 oficiais. 

No tocante às peculiaridades do navio e ao desgaste orgânico resultante das 

atividades lá desenvolvidas, 128 entrevistados afirmaram acreditar que os militares que 

servem embarcados em um navio deveriam perceber adicional financeiro semelhante ao 

adicional de compensação orgânica. E também é da crença dos mesmos 126 que um adicional 

financeiro contribuiria para elevar os níveis de motivação das tripulações e o interesse pelo 

embarque. 

Uma vez perguntados se acreditam que a ausência de um adicional financeiro para 

os militares que servem embarcados em navio é um fator contribuinte para que prefiram servir 

em OM de terra, 94 responderam que sim e 36 responderam que não. 

Importante citar e ressaltar que os oficiais que responderam à pesquisa são de 

todos os aperfeiçoamentos. Ou seja, a pesquisa traduz a opinião não somente dos oficiais 

aperfeiçoados em superfície e hidrografia, que não percebem adicionais financeiros, bem 

como traduz a percepção de submarinistas, mergulhadores de combate e aviadores navais que, 

fruto das peculiaridades de suas atividades, fazem jus ao adicional de compensação orgânica. 
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Desse modo, fruto dos dados obtidos a partir da pesquisa, podemos concluir que é 

percepção quase unânime do público entrevistado que servir a bordo de um navio exige mais 

dos militares física e mentalmente, que os militares de navio se sentem em desvantagem 

quando comparam suas cargas de trabalho com as de militares de qualificações semelhantes e 

que servem em OM de terra, que os militares de navio deveriam perceber algum tipo de 

adicional financeiro, fruto das peculiaridades inerentes aos meios e do desgaste orgânico 

resultante das atividades lá desenvolvidas, e que um adicional financeiro contribuiria para 

elevar os níveis de motivação das tripulações e o interesse pelo embarque. 

 

 Conclusões parciais 

 
 

Após abordarmos alguns aspectos que versam sobre a vida a bordo de um navio, 

podemos destacar: 

O início do PO, marcado pela IO cujo objetivo é garantir que o navio esteja apto a 

operar de forma segura, é árduo. Ele se dá ato contínuo à conclusão do PMG, período de 

longa duração no qual o navio fica imobilizado e que, naturalmente, impõe decréscimo nos 

níveis de adestramento. A tripulação é exigida ao extremo, sendo submetida a diversos 

exercícios, o que envolve alto estresse físico e psicológico. 

Concluída a IO, o navio alterna momentos em que permanece atracado e outros 

em que se faz ao mar para cumprir missões determinadas pelo comando superior. Quando 

atracado, a tripulação se vê envolvida com as demandas administrativas, acumuladas em 

virtude dos períodos de mar, com reparos, manutenções programadas, abastecimento, 

exercícios individuais e em grupo, que ocorrem a bordo e nos centros de instrução, dentre 

outras demandas, sempre visando estar pronta para o cumprimento de uma nova missão. 

Quando no mar, comparando com o período da IO, nota-se apenas a ausência dos inspetores. 

As condições do mar, de habitabilidade, o confinamento, o afastamento do seio familiar, os 
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curtos e irregulares períodos de descanso, a exposição a radiação, ruídos intensos, vibração, 

variações climáticas e líquidos inflamáveis, atribuem elevada carga de estresse físico e 

psicológico à tripulação. 

Após o PO, o navio enfrenta um PMG, que varia em duração de acordo com cada 

classe de navio e que objetiva, basicamente, preparar o navio, em termos materiais, para um 

novo PO. Nessa fase, o meio fica impossibilitado de navegar, as condições de trabalho 

decaem quando comparadas ao PO, pois há restrições de ar-condicionado, de acesso às 

instalações sanitárias, às facilidades de rancho, além do risco de acidentes e incêndios 

aumentar consideravelmente. Enfim, trata-se de um período extenuante e que, 

compreensivelmente, traz grande resistência dos militares para enfrentá-lo. 

Mencionando os aspectos abordados na pesquisa realizada, podemos ressaltar que 

é entendimento quase unânime dos entrevistados que servir a bordo de um navio impõe maior 

exigência física e mental aos militares, que os militares dos navios enxergam desvantagem 

quando comparam suas cargas de trabalho com as de militares de qualificações semelhantes 

que servem em OM de terra, que os militares de navio deveriam auferir adicional financeiro 

em virtude das peculiaridades inerentes aos navios e do desgaste orgânico resultante das 

atividades neles executadas e também entendem que o adicional financeiro contribuiria 

positivamente para elevar os níveis de motivação e aumentar o interesse pelo embarque. 

Dessa forma, podemos concluir, tendo em vista o que foi estudado, que a vida a 

bordo é diferenciada em termos de desgaste orgânico, em qualquer período de seu ciclo de 

atividades, sendo, portanto, razoável considerá-la uma atividade especial; em outras palavras, 

particular, singular. Importante ressaltar o resultado da pesquisa, cujo público-alvo constituiu- 

se de oficiais intermediários e superiores, dos cinco cursos de aperfeiçoamento, que ratificou 

o entendimento das especificidades da vida a bordo. 



5 O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA 

 
 

O decreto presidencial 4.307, datado de 13 de julho de 2002, regulamenta a 

medida provisória que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças 

Armadas. Em seu capítulo 2, que versa sobre os adicionais, o artigo 4º cita especificamente o 

adicional de compensação orgânica. 

Na seção ora iniciada, buscaremos verificar, de acordo com o que é prescrito no 

decreto supramencionado, se é coerente pensarmos na implantação do adicional de 

compensação orgânica, ou algo semelhante, para os militares que servem embarcados em 

navios. 

De acordo com artigo 4º do decreto 4.307, o adicional de compensação orgânica é 

assim definido: 

Art. 4o O adicional de compensação orgânica é a parcela remuneratória devida ao 

militar, mensalmente, para compensação de desgaste orgânico resultante do 

desempenho continuado das seguintes atividades especiais: 

I - tipo I: 

a) vôo em aeronave militar, como tripulante orgânico, observador meteorológico, 

observador aéreo e observador fotogramétrico; 
b) salto em pára-quedas, cumprindo missão militar; 

c) imersão, no exercício de funções regulamentares, a bordo de submarino; 

d) mergulho com escafandro ou com aparelho, cumprindo missão militar; e 

e) controle de tráfego aéreo; 

II - tipo II: trabalho com Raios X ou substâncias radioativas. 

Parágrafo único. Ao militar que exercer mais de uma atividade especial será 

atribuído somente o adicional de maior valor (BRASIL, 2002). 

 

 

 
 Interpretação da definição do adicional de compensação orgânica 

 
 

Interpretando ipsis litteris a redação do artigo 4º, entendemos que o adicional 

existe para compensar desgaste orgânico resultante do desempenho continuado de 

determinadas atividades especiais. 

De modo a buscar a resposta para a pergunta desta seção, o artigo citado será 

dividido em três pilares: desgaste orgânico, desempenho continuado da atividade e atividade 
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especial, e serão elaborados alguns questionamentos a fim de melhor elucidá-lo. 

 
 

 Desgaste orgânico 

 
 

Abordando o primeiro pilar, segue o questionamento: os militares que servem 

embarcados em navios sofrem desgaste orgânico? Na seção anterior, observamos que o 

militar embarcado em um navio, esteja o navio atracado ou no mar, está exposto a diversas 

intempéries, ou seja, condições desfavoráveis, que impõem desgaste físico e psicológico. O 

mar, ambiente para o qual o homem não foi concebido, acentua as dificuldades aumentando a 

exigência física e o desconforto, o confinamento, as restrições de espaço, ventilação e 

iluminação, a exposição a radiação, ruídos intensos, vibração, variações climáticas, líquidos 

inflamáveis, gases tóxicos, o afastamento do seio familiar, os curtos e irregulares períodos de 

descanso, exemplificam tais intempéries. Dessa forma, parece razoável deduzirmos que o 

militar embarcado em um navio sofre desgaste orgânico. 

Ainda na esfera do desgaste orgânico, uma boa referência a ser observada é a 

caracterização das atividades insalubres advinda da redação da lei 6.514, de 22 de dezembro 

de 1977, que em sua seção XIII, artigo 189, cita como atividades ou operações insalubres 

aquelas que, em função da natureza, métodos ou condições de trabalho, expõem os 

trabalhadores a agentes nocivos à saúde, extrapolando limites de tolerância estabelecidos, 

fruto da natureza e da intensidade do agente e do tempo a que os trabalhadores ficam expostos 

aos seus efeitos (BRASIL, 1977). 

O quadro de atividades e operações insalubres, assim como os procedimentos que 

versam sobre os critérios de caracterização da insalubridade, consta da Norma Reguladora 

(NR) 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As atividades e operações citadas na 

NR 15, com os respectivos limites de tolerância quando aplicáveis, englobam diversas 

situações às quais os militares embarcados em navios são expostos, como por exemplo, 
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exposição a ruído contínuo e intermitente, a ruído de impacto, ao calor, a radiação ionizante e 

não-ionizante e a agentes químicos (BRASIL, 1978). 

Ainda de acordo com a NR 15, o trabalho em condições de insalubridade assegura 

ao empregado a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, de forma 

escalonada, conforme o respectivo grau de insalubridade. Para o grau máximo, o adicional é 

de 40%, para o médio 20%, e para o mínimo 10% (BRASIL, 1978). 

Os militares, obviamente, não estão subordinados às mesmas leis dos civis, e nem 

devem, em virtude das peculiaridades que cercam a carreira militar. Entretanto, no tocante ao 

desgaste orgânico que envolve a atividade de embarque em navio, parece coerente a 

comparação, sendo, portanto, válido citar a referida lei, a fim de demonstrar que condições de 

trabalho que asseguram adicionais financeiros a civis, não asseguram qualquer tipo de 

compensação para os militares embarcados em navios e que são expostos a condições 

semelhantes. 

 

 Desempenho continuado da atividade 

 
 

No tocante ao segundo pilar, como podemos mensurar o que é desempenho 

continuado de determinada atividade, já que a compensação é devida ao desgaste orgânico 

resultante desse desempenho contínuo? 

De modo a buscarmos a resposta para a questão, abordaremos a mensuração já 

estabelecida para duas atividades consideradas especiais: o voo em aeronave militar como 

tripulante orgânico15 e o controle de tráfego aéreo. 

No caso do voo em aeronave militar, como tripulante orgânico, a Portaria 153, de 

5 de junho de 2008, da Diretoria Geral do Material da Marinha, regulamenta, dentre outras, as 

normas para percepção e incorporação de quotas do Adicional de Compensação Orgânica 

  

15 Tripulante orgânico é todo militar da MB habilitado e qualificado para desempenhar a atividade especial de 

voo, exercendo função a bordo de aeronave militar. O exercício da função tem como objetivo computar 

horas de voo (BRASIL, 2008, p .1). 



38 

 
para a Atividade Especial de Voo16 na Marinha (ACO-VOO). A partir de sua redação, 

podemos citar alguns aspectos interessantes. 

Para ter assegurado o direito à percepção e à incorporação de quotas, o 

aeronavegante17 deverá cumprir o Plano de Provas Aéreas (PPA)18 em cada Período de Provas 

Aéreas19 (BRASIL, 2008, p. 3). 

O Oficial Aviador Naval, até o posto de Capitão de Corveta, e os militares do 

Corpo de Praças da Armada (CPA), por exemplo, necessitam, respectivamente, de trinta horas 

e dez horas de voo20, cumprindo função de tripulante orgânico a bordo de aeronave militar, 

para cumprir o PPA (BRASIL, 2008, p. 6). 

Desse modo, podemos concluir que, nos exemplos citados, a continuidade no 

desempenho da atividade, que resulta em desgaste orgânico, está mensurada no cumprimento 

de um mínimo de trinta horas de voo e de dez horas de voo, para Oficiais Aviadores Navais 

até o posto de Capitão de Corveta e militares do CPA, respectivamente, entre 1º de janeiro e 

31 de dezembro de um mesmo ano. 

Cumprido o PPA, no ano subsequente os militares citados passam a ter o direito à 

percepção do ACO-VOO, bem como ser-lhes-á computada, para efeito de pagamento 

definitivo, uma quota21 do ACO-VOO, até acumular o máximo de dez quotas (BRASIL, 2008, 

p. 5 e 6). 

Cabe mencionar que o ACO-VOO corresponde a 20% do soldo dos militares 

(BRASIL, 2001). 

16 Atividade Especial de Voo é a realizada por tripulante orgânico a bordo de aeronave militar em voo, de 
forma contínua, para cumprir uma missão determinada por autoridade competente (BRASIL, 2008, p .1). 

17 Aeronavegante é todo militar da MB que esteja habilitado e qualificado para o desempenho de atividade 

especial de voo (BRASIL, 2008, p .1). 
18 Plano de Provas Aéreas (PPA) é o número mínimo de horas de voo a ser cumprido em cada intervalo de  

tempo compreendido entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de um mesmo ano, para assegurar aos 

aeronavegantes o direito à percepção e à incorporação de quotas do ACO-VOO (BRASIL, 2008, p .3). 
19  Período de Provas Aéreas é o intervalo de tempo compreendido entre os dias 1 de janeiro  e 31 de dezembro 

de um mesmo ano, onde o militar deverá cumprir um Plano de Provas Aéreas (BRASIL, 2008, p .3). 
20 Horas de Voo é a expressão numérica do tempo de voo realizado pelos tripulantes orgânicos  de uma  

aeronave, contada em horas com seus respectivos décimos (BRASIL, 2008, p .2). 
21 O valor de cada quota é igual a um décimo do adicional integral, incidente sobre o soldo do posto ou da 

graduação do militar ao concluir o último plano de provas ou de exercícios (BRASIL, 2002) 
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No que tange ao controle do tráfego aéreo, a Portaria 476, de 26 de novembro de 

2010, da Diretoria Geral do Material da Marinha, aprova, dentre outras, as normas para 

percepção e incorporação de quotas do Adicional de Compensação Orgânica para a Atividade 

Especial de Controle de Tráfego Aéreo na Marinha (ACO-CTA). 

Similarmente ao que acontece com os aeronavegantes, para ter assegurado o 

direito à percepção e à incorporação de quotas, o Controlador Aéreo Tático (CAT) e o 

Controlador Aéreo de Interceptação (CAINT)22 deverão cumprir o Plano de Controle Aéreo 

(PCA)23 em cada Período de Controle de Trafégo Aéreo24(BRASIL, 2010, p. 1). 

Os oficiais e praças CAT necessitam no mínimo de dez horas de controle25 

embarcados em navio, sendo facultado que a metade desse quantitativo seja realizado em 

simulador de centro de adestramento da MB, para o cumprimento do PCA. Já os CAINT, para 

cumpri-lo, devem realizar pelo menos oito missões reais de interceptação26, com a 

possibilidade de que quatro sejam realizadas em simulador de centro de adestramento da MB, 

torre de controle da MB ou órgão de controle da Força Aérea Brasileira (FAB) (BRASIL, 

2010, p. 3). 

Assim, chegamos à conclusão que, no caso dos CAT, a continuidade no 

desempenho da atividade, que tem como resultado o desgaste orgânico, tem como medida o 

cumprimento, entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro de um mesmo ano, de um mínimo de 

 
22 Controlador Aéreo Tático (CAT) é aquele militar que concluiu com aproveitamento o Curso Especial de 

Controlador Aéreo Tático, ou equivalente na Força Aérea Brasileira ou Exército Brasileiro, e que está apto e 

qualificado para o exercício da atividade. Controlador Aéreo de Interceptação (CAINT) é o militar que 

concluiu com aproveitamento o Curso Especial do Controle Aéreo de Interceptação, ou equivalente na Força 

Aérea Brasileira ou Exército Brasileiro, e que está apto e qualificado para o exercício da atividade (BRASIL, 

2010, p .1). 
23   Plano de Controle Aéreo (PCA) é o número mínimo de horas de controle a ser cumprido em cada intervalo   

de tempo compreendido entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de um mesmo ano, para assegurar aos 

controladores aéreos o direito à percepção e à incorporação de quotas do ACO-VOO (BRASIL, 2010, p .1). 
24  Período de Controle de Tráfego Aéreo é o intervalo de tempo compreendido entre os dias 1 de janeiro  e 31   

de dezembro de um mesmo ano, onde o CAT ou o CAINT deverá cumprir um Plano de Controle Aéreo 

(BRASIL, 2010, p .1). 
25 Hora de Controle é iniciada após o primeiro contato rádio com a aeronave e instruções sejam iniciadas pelo 

controlador, até que o controle seja transferido para outro controlador (BRASIL, 2010, p .2). 
26 Missão de Interceptação é a ação de conduzir uma aeronave de interceptação, através de informações ou 

vetoração, para interceptar um alvo (BRASIL, 2010, p .2). 
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dez horas de controle embarcados em navio, sendo que cinco podem ser cumpridas em 

simulador de centro de adestramento da MB, e no caso dos CAINT, oito missões de 

interceptação, sendo que quatro podem ser realizadas em centro de adestramento da MB, torre 

de controle da MB ou órgão de controle da FAB. 

Cumprido o PCA, no ano subsequente os CAT e CAINT passam a ter o direito à 

percepção do ACO-CTA, bem como ser-lhes-á computada, para efeito de pagamento 

definitivo, uma quota do ACO-CTA, até acumular o máximo de dez quotas (BRASIL, 2010, 

p. 3). 

O ACO-CTA corresponde a 20% do soldo dos militares (BRASIL, 2001). 

 

Dessa forma, tendo analisado o caso de alguns aeronavegantes e dos CAT e 

CAINT, temos, como resposta para a questão formulada no início deste tópico, que a 

mensuração do desempenho continuado das atividades especiais, nos casos aqui mencionados, 

de voo em aeronave militar, como tripulante orgânico, e de controle de tráfego aéreo, é 

regulada por meio de documentos expedidos por autoridades que possuem competência para 

tal, consoante com o descrito no artigo 7º do Decreto n. 4.307, de 18 de julho de 2002. 

Todavia, antes de concluirmos este tópico, cabem, ainda, algumas considerações. 

Nos exemplos estudados, vimos que trinta horas de voo para o Oficial Aviador 

Naval, até o posto de Capitão de Corveta, e dez horas de voo para militares do CPA, no 

intervalo compreendido entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de um mesmo ano, 

representam a medida mínima que, em tese, tem como resultado desgaste orgânico. 

No mesmo intervalo de tempo, para os CAT, dez horas de controle no mar, sendo 

cinco podendo ser cumpridas em terra, representam tal medida e, para os CAINT, oito 

missões de interceptação, podendo ser realizadas quatro a partir de terra. 

Então, haja vista os números acima mencionados, que, em tese, representam o 

mínimo para que o exercício da atividade resulte em desgaste orgânico, é concebível 
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pensarmos que centenas de dias de mar e de embarque, dadas as particularidades da vida a 

bordo, tenham como consequência desgaste orgânico para os militares que servem 

embarcados em navios. 

 

 Atividade especial 

 
 

Concluindo os questionamentos acerca da finalidade da existência do adicional de 

compensação orgânica, que somente é devido quando do desempenho de algumas atividades 

especiais, cabe a pergunta: o que é exatamente uma atividade especial? 

Com base na redação do artigo 4º do decreto 4.307, observamos que não há 

resposta para “o que é”, e sim para “quais são”. Observando-as, em especial as do tipo I, não 

há dúvidas que são atividades que envolvem estresse físico e psicológico e que, 

desempenhadas de forma contínua, resultam em desgaste orgânico. 

Poderíamos até pensar na definição de atividades especiais como sendo aquelas 

cujo desempenho continuado tem como resultado desgaste orgânico. 

Assim, o embarque em navios, exercido de forma contínua, à luz das 

particularidades envolvidas, tem como consequência inevitável o desgaste orgânico, podendo 

ser considerado como uma atividade especial. 

 

 Conclusões parciais 

 
 

Após termos abordado minuciosa e detalhadamente a definição do adicional de 

compensação orgânica, fracionando-o em três pilares formadores, devemos enfatizar alguns 

pontos e, desde já, observar que são completamente interligados. 

No tocante ao primeiro pilar, com base em todas as peculiaridades inerentes à vida 

a bordo, amplamente abordadas na seção anterior, comparando e tomando como exemplo a 

NR 15 do MTE, que versa sobre atividades e operações insalubres, as quais englobam 
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diversas situações às quais os militares embarcados em navios são expostos, soa razoável 

pensarmos que tais militares estão propensos a desgaste orgânico. 

No estudo do segundo pilar, o desempenho continuado da atividade, analisamos o 

voo em aeronave militar e o controle de tráfego aéreo, atividades que já possuem sua 

continuidade mensurada, deduzindo que os parâmetros mínimos estabelecidos para as 

atividades servem como referência para geração de desgaste orgânico, justificando, assim, o 

adicional de compensação orgânica. Como servir embarcado em navio não é considerado uma 

atividade especial, não há tal mensuração. Entretanto, observando os parâmetros das 

atividades estudadas e dadas as intempéries que cercam a vida a bordo, é racional 

imaginarmos que centenas de dias de mar e de embarque, caracterizando o desempenho 

contínuo da atividade, resultam em desgaste orgânico. 

O terceiro e último pilar abordado foi o termo “atividade especial”, onde 

concluímos que a legislação que rege o adicional de compensação orgânica não define o que 

é, e sim cita quais são as atividades especiais. É factível, de acordo com o estudado sobre os 

outros pilares, citarmos que atividades especiais são aquelas cujo desempenho continuado tem 

como resultado desgaste orgânico. Nesse quesito, o embarque em navios, desempenhado de 

forma continuada, com as intempéries inerentes, tendo como resultado inevitável desgaste 

orgânico, poderia ser considerado uma atividade especial. 

Finalmente, respondendo à questão colocada no início da seção, de acordo com o 

estudado, e com especial atenção às peculiaridades da vida a bordo, parece coerente 

pensarmos na implantação do adicional de compensação orgânica, ou algo semelhante, para 

os militares que servem embarcados em navios. Servir embarcado, de forma contínua, dadas 

as intempéries envolvidas, provavelmente terá como resultado desgaste orgânico, o que, por 

consequência, pode caracterizar o embarque em navios como uma atividade especial. 



6 CONCLUSÃO 

 
 

O trabalho ora em curso, que está por ser concluído, teve como propósito 

examinar se uma compensação financeira, semelhante ao adicional de compensação orgânica, 

teria influência positiva nos níveis de motivação dos militares da MB que servem em navios, 

e se aumentaria o interesse pelo embarque nesses meios, haja vista que há anos a motivação 

para tripular os navios vem caindo, militares que possuem qualificações que os habilitam a 

servir embarcados vêm demonstrando preferência em servir em OM de terra, e a falta de uma 

compensação financeira para aqueles que servem a bordo é um tema recorrentemente 

abordado. 

Para tanto, foram visualizados três questionamentos que, uma vez respondidos, 

nos levariam ao atingimento do propósito. 

Todavia, preliminarmente, estudamos especificamente o tema motivação, a fim de 

melhor entendê-lo, e verificamos que não há fórmula concreta quando o assunto é motivar 

indivíduos. O que há de concreto é que motivar, ou, segundo outro prisma, não desmotivar, 

deve ser foco constante daqueles que conduzem seus funcionários. 

No decorrer do estudo, vimos que há diversas correntes sobre motivação. Uma 

defende que pode ser consequência de atos isolados dos superiores, como a concessão de 

incentivos salariais para os que mais produzem, outra sustenta que pode ser resultado da 

interação social, traduzida por uma maior disponibilidade de administradores e supervisores 

para com os subordinados. Houve, também, a definição da autorrealização como um dos 

fatores motivacionais, além da ideia do caráter intrínseco da motivação, em que as pessoas 

possuiriam em seu interior forças motivacionais próprias, variando de acordo com cada 

indivíduo. 

Portanto, concluímos ser um tema complexo e que, talvez, a união das correntes 

seja a forma mais eficiente no sentido de motivar os colaboradores de uma instituição. 
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Isso posto, buscamos responder a primeira questão: há base teórica, em se 

tratando de motivação, que demonstre que compensações financeiras podem servir como fator 

motivacional? Para tanto, foram estudadas diversas teorias motivacionais. 

No tocante às teorias clássicas, que possuem como ponto fraco o fato de não 

terem sido muito experimentadas, a da hierarquia das necessidades humanas, de Maslow, 

observa que os aspectos remuneratórios são uma necessidade básica que deve ser satisfeita, 

bem como outras, para que o indivíduo se motive a conquistar as necessidades dos níveis 

superiores. Já a teoria dos dois fatores, de Herzberg, apesar de não enxergar aspectos de 

remuneração como motivacionais, os relaciona como fatores higiênicos ou extrínsecos que, 

caso sejam precários, podem gerar insatisfação. 

Com relação às teorias contemporâneas que, diferentemente das clássicas, 

possuem bom grau de validação empírica, a da avaliação cognitiva defende que recompensas 

extrínsecas como, por exemplo, pagamento extra, têm validade quando os trabalhadores 

executam tarefas que lhes são agradáveis, podendo, nesses casos, aumentar a motivação 

intrínseca, pois a recompensa seria uma forma de reconhecimento. A teoria da 

equidade/justiça organizacional sustenta que as pessoas comparam o que recebem, aí 

incluídos os aspectos financeiros, e o esforço que despendem na execução de seu trabalho 

com os mesmos fatores de outras pessoas. Espera-se uma equivalência na comparação, com o 

consequente sentimento de justiça. Uma vez que o trabalhador perceba desigualdade, poderá 

sentir raiva e revolta, caso se sinta desvalorizado, ou culpa, caso o sentimento seja de 

supervalorização. Logo, percebe-se que o estado de equidade, com o derivado sentimento de 

justiça, é um fator motivador, sendo possível utilizar uma compensação financeira como 

forma de equilibrar a relação entre o que o trabalhador recebe e o esforço que por ele é 

despendido. 

Por conseguinte, no que se refere ao embasamento teórico, podemos concluir que 



45 

 
compensação financeira e motivação podem não ter uma relação estritamente direta. 

Entretanto, o aspecto financeiro tem grande importância, pois é uma necessidade básica que, 

quando satisfeita, permite que o indivíduo se motive a satisfazer outras necessidades e sua 

precariedade é fator de insatisfação. Além disso, compensações financeiras podem aumentar a 

motivação intrínseca, quando utilizadas como forma de reconhecimento, e servem como 

forma de equilibrar a relação de recompensa e investimento do trabalhador, quando 

comparada a outros, para que se atinja o estado de equidade. 

Estudadas as teorias motivacionais, fomos em busca da resposta para o segundo 

questionamento: a vida dos militares que servem embarcados em navios é diferenciada, em 

termos de desgaste orgânico, de modo a qualificar o embarque como uma atividade especial? 

Na busca pela resposta, o autor valeu-se de sua experiência de mais de dez anos de embarque 

em diversos navios, onde perfez mais de mil dias de mar, explorou as fases que compõem o 

ciclo de atividades de um meio, além de realizar uma pesquisa com cento e trinta oficiais do 

CA, alunos do C-EMOI, C-EMOS e C-PEM do corrente ano. 

Observando os aspectos atinentes ao PO de um navio, constatamos que seu início, 

que se dá logo após a conclusão de um PMG, é árduo. Ele é marcado pela IO, quando a 

tripulação é exigida ao extremo, sendo submetida a diversos exercícios, o que envolve alto 

estresse físico e psicológico. 

Após a IO, o navio, quando atracado, vê sua tripulação envolvida com as 

demandas administrativas, reparos, manutenções programadas, abastecimento, exercícios 

individuais e em grupo, realizados a bordo e nos centros de instrução, dentre outras demandas, 

com vistas a estar pronto para o cumprimento de novas missões. Navegando, as condições do 

mar, de habitabilidade, o confinamento, o afastamento do seio familiar, os curtos e irregulares 

períodos de descanso, a exposição a radiação, ruídos intensos, vibração, variações climáticas e 

líquidos inflamáveis atribuem elevada carga de estresse físico e psicológico. 
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Concluído o PO, o navio enfrenta um PMG que pode durar meses, ou, 

excepcionalmente, até anos. Nessa fase, com o navio impossibilitado de navegar, a tripulação 

experimenta condições de trabalho piores quando comparadas às do PO, pois há restrições de 

ar-condicionado, de acesso às instalações sanitárias, às facilidades de rancho, além do risco de 

acidentes e incêndios aumentar consideravelmente. É um período extenuante e que, de forma 

compreensível, traz grande resistência dos militares para enfrentá-lo. 

Com relação à pesquisa realizada, foi entendimento, quase unânime, dos 

entrevistados, que servir a bordo de um navio impõe maior exigência física e mental, que os 

militares dos navios se veem em desvantagem quando comparam suas cargas de trabalho com 

as de outros com qualificações semelhantes que servem em OM de terra, que os militares 

embarcados devem perceber adicional financeiro, fruto das peculiaridades dos navios e do 

desgaste orgânico resultante das atividades neles realizadas, e também creem que o adicional 

financeiro contribuiria positivamente como forma de elevar os níveis de motivação e 

aumentar o interesse pelo embarque. 

Assim, é razoável concluirmos que a vida a bordo é diferenciada em termos de 

desgaste orgânico, seja qual for o período de seu ciclo de atividades sendo, portanto, factível 

considerá-la uma atividade especial ou, em outras palavras, particular, singular. 

Por fim, trabalhamos para responder a seguinte indagação: é coerente, de acordo 

com as regras estabelecidas para a concessão do adicional de compensação orgânica, 

implementar tal adicional ou algo semelhante para os militares que servem embarcados em 

navios de superfície? Para facilitar a elucidação desejada, o adicional, que é definido como 

uma parcela remuneratória para compensar desgaste orgânico resultante do desempenho 

continuado de determinadas atividades especiais, foi fracionado em três pilares formadores, 

quais sejam, desgaste orgânico, desempenho continuado da atividade e atividade especial, que 

foram estudados individualmente. 
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No tocante ao primeiro pilar, baseado em todas as peculiaridades inerentes à 

vida a bordo, comparando e tomando como exemplo a NR 15 do MTE, que discorre sobre as 

atividades e operações insalubres, onde observamos a reunião de várias situações às quais os 

militares embarcados em navios são submetidos, é racional pensarmos que tais militares estão 

propensos a desgaste orgânico. 

Para abordar o segundo pilar, analisamos atividades que já possuem sua 

continuidade dimensionada, o voo em aeronave militar e o controle de tráfego aéreo,  

inferindo que os parâmetros mínimos estabelecidos para as atividades servem como referência 

para geração de desgaste orgânico justificando, dessa forma, o adicional de compensação 

orgânica. Como servir embarcado em navio não é considerado uma atividade especial, não há 

tal mensuração. Contudo, analisando os parâmetros das atividades relacionadas e dadas as 

intempéries que permeiam a vida a bordo, é razoável imaginarmos que centenas de dias de 

mar e de embarque, caracterizando o desempenho contínuo da atividade, resultam em 

desgaste orgânico. 

O terceiro pilar estudado foi o termo “atividade especial”, onde verificamos 

que a legislação que rege o adicional de compensação orgânica não define seu significado, 

limitando-se a citar quais são as atividades especiais. É possível, conforme o estudado acerca 

dos outros pilares, citarmos que atividades especiais são aquelas cujo desempenho continuado 

tem como resultado desgaste orgânico. Desse modo, o embarque em navios, desempenhado 

de forma continuada, com as intempéries inerentes, tendo como resultado inevitável desgaste 

orgânico, poderia ser considerado uma atividade especial. 

Logo, estudada minuciosamente a definição do adicional de compensação 

orgânica, e com especial atenção às peculiaridades da vida a bordo, parece palpável 

pensarmos na implantação de tal adicional, ou algo semelhante, para os militares que servem 

embarcados em navios. Servir embarcado, de forma contínua, dadas as intempéries 
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envolvidas, provavelmente terá como resultado desgaste orgânico, o que, por consequência, 

pode caracterizar o embarque em navios como uma atividade especial. 

Com as três perguntas respondidas, podemos, finalmente, nos debruçar sobre o 

propósito da pesquisa. 

Assim, podemos concluir que, à luz das teorias apresentadas, não podemos 

garantir que compensar financeiramente os militares embarcados em navios os motivaria, não 

obstante quase a unanimidade dos entrevistados na pesquisa acreditar que um adicional 

financeiro contribuiria positivamente como forma de elevar os níveis de motivação e de 

aumentar o interesse pelo embarque. Por outro lado, podemos depreender que a compensação 

financeira contribuiria para a satisfação das necessidades básicas, para evitar a insatisfação e, 

o que julgamos mais relevante, servir como forma de reconhecimento e de gerar o estado de 

equidade, com o consequente sentimento de justiça, dado o elevado esforço despendido pelos 

militares. 

Adicionalmente, a pesquisa também nos permitiu concluir que a compensação 

financeira, independente de ser utilizada como ferramenta motivacional, parece se justificar 

em virtude das peculiaridades da vida a bordo, o que foi corroborado pela opinião dos 

militares entrevistados, e da interpretação da definição do adicional de compensação orgânica. 

É razoável, dadas as peculiaridades, admitirmos que o embarque em um navio de superfície é 

uma atividade especial, já que o desempenho contínuo dessa atividade provavelmente gera 

desgaste orgânico, se coadunando, portanto, com a redação do decreto que versa sobre o 

adicional de compensação orgânica. 

Por fim, propõe-se aprofundar os estudos acerca do desgaste orgânico imposto aos 

militares que servem embarcados em navios de superfície, mensurar, a exemplo das 

atividades de voo e controle aéreo, a continuidade da atividade que resulta em desgaste 

orgânico, e verificar a viabilidade da implementação do adicional de compensação orgânica. 
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APÊNDICE - PESQUISA COM OS OFICIAIS-ALUNOS DO CA DO C-EMOI, 

C-EMOS E C-PEM 

 

 
 

1 ASSUNTO 

 

Um adicional financeiro, semelhante ao adicional de compensação orgânica, como 

possível fator contribuinte para a elevação dos níveis de motivação dos militares da Marinha 

do Brasil (MB) que servem em navios de superfície, atrelado a um possível aumento do 

interesse pelo embarque nesses meios. 

Observação: segue a definição do adicional de compensação orgânica, de acordo 

com o decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002: 

O adicional de compensação orgânica é a parcela remuneratória devida ao militar, 

mensalmente, para compensação de desgaste orgânico resultante do desempenho continuado 

das seguintes atividades especiais: 

I - tipo I: 

 

a) vôo em aeronave militar, como tripulante orgânico, observador meteorológico, 

observador aéreo e observador fotogramétrico; 

b) salto em pára-quedas, cumprindo missão militar; 

 

c) imersão, no exercício de funções regulamentares, a bordo de submarino; 

 

d) mergulho com escafandro ou com aparelho, cumprindo missão militar; e 

 

e) controle de tráfego aéreo; 

 

II - tipo II: trabalho com Raios X ou substâncias radioativas. 

 

 

2 PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA 

 

Oficiais intermediários e superiores do CA, com no mínimo 12 e 20 anos de serviço 

ativo, respectivamente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.307-2002?OpenDocument
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3 AMOSTRAGEM 

 

De modo a conferir adequado grau de confiabilidade na pesquisa realizada, fez-se 

necessário estabelecer a amostra27 dentro do universo28 de oficiais intermediários e superiores 

do CA, que possuem no mínimo 12 e 20 anos de serviço ativo, respectivamente. 

Conforme pesquisa realizada junto ao Boletim de Oficiais dos Corpos e Quadros da 

Marinha, disponíveis no site da intranet da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha29, com 

datas computadas até 30/04/2017, há 361 oficiais intermediários a partir do 3º ano do posto e 

1.149 oficiais superiores, totalizando 1.510 oficiais. 

 

Logo, com a população de 1.510 oficiais, para que a pesquisa apresentasse grau de 

confiabilidade de 90% de acerto, com uma margem de erro de 7,5%, era necessária uma 

amostra de pelo menos 121 oficiais (TRIOLA, 2013, p. 273). 

Foram entrevistados 130 oficiais do CA, sendo 48 oficiais intermediários alunos do C- 

EMOI, e 82 oficiais superiores, sendo 64 alunos do C-EMOS e 18 alunos do C-PEM. 

 
 

4 CONTEXTO 

 

Há anos, a motivação para tripular os navios de superfície vem caindo. Daí, segue 

o questionamento: por que militares que possuem qualificações que os habilitam a servir 

embarcados em navios de superfície, vêm demonstrando preferência em servir em 

Organizações Militares (OM) de terra? 

É fato que a resposta para a questão certamente é complexa e possui inúmeras 

variáveis. Entretanto, o foco da abordagem desta pesquisa, é um questionamento 

recorrentemente abordado pelos militares de bordo: a falta de uma compensação financeira 

para aqueles que se encontram servindo a bordo de navios. 

27 A amostra é uma parcela convenientemente selecionada do universo (popula- cao); é um subconjunto do 

universo (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 147). 
28 Universo ou populacao é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

caracteristica em comum (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 206). 
29 Disponível em: www.dpmm.mb. Acesso em: 30 Mai. 2017. 

http://www.dpmm.mb/
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Dessa forma, solicita-se que as perguntas sejam respondidas com base na 

experiência adquirida ao longo de vossas carreiras. 

 
 

5 PERGUNTAS E RESULTADOS 

 

1 - VSra. já serviu em alguma Organização Militar (OM) de terra? 

 

(111) SIM (19) NÃO 

 

 

2 - VSra. acredita que servir a bordo de um navio de superfície exige mais dos militares, física 

e mentalmente, quando comparado a servir em uma OM de terra? 

(128) SIM (2) NÃO 

 

 

3 - VSra acredita que os militares que servem embarcados em navios de superfície, se sentem 

em desvantagem quando comparam a carga de trabalho a que são submetidos, com a carga a 

que são submetidos militares de qualificação semelhante e que servem em OM de terra? 

(125) SIM (5) NÃO 

 

 

4 - VSra acredita que os militares que servem embarcados em um navio de superfície, dadas 

as peculiaridades do meio em questão e ao desgaste orgânico resultante das atividades lá 

desenvolvidas, devem perceber algum tipo de adicional financeiro semelhante ao adicional de 

compensação orgânica? 

(128) SIM (2) NÃO 

 

 

5 - VSra acredita que um adicional financeiro contribuiria para elevar os níveis de motivação 

das tripulações e o interesse pelo embarque? 

(126) SIM (4) NÃO 
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6 - VSra acredita que a ausência de um adicional financeiro para os militares que servem 

embarcados em navios de superfície é um fator contribuinte para que os militares prefiram 

servir em OM de terra? 

(94) SIM (36) NÃO 


