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RESUMO 
O presente trabalho se propõe a estudar um problema que vem crescendo ao longo dos anos na maioria 
das Organizações Militares (OM) espalhadas em nosso território nacional: as possíveis consequências 
para a subunidade (SU) devido ao aumento da demanda administrativa nos Batalhões de Infantaria.  
Com a modernização do Exército, baseada na percepção da necessidade de se transformar da Era 
Industrial para a Era do Conhecimento, as demandas administrativas crescem sobremaneira. A SU, 
então, é diretamente afetada com o remanejamento de pessoal para comporem as funções no Estado-
Maior da OM. A análise das atribuições do Cmt SU no RISG é essencial para o entendimento dos seus 
campos de atuação no comando. A liderança aparece como campo implícito no RISG.  Assim, deve-se 
realizar uma análise da estrutura deste ambiente a fim de verificar a percepção dos Cmt SU sobre esta 
evasão de capital humano. Por fim, a gestão por meio da liderança ,em cenário de escassez de 
recursos, mostra-se primordial para a condução de equipes de trabalho e para o amadurecimento 
profissional do Oficial.    
 
 
Palavras-chave: Subunidade. Administração militar. Recursos Humanos. RISG. Gestão. Liderança.  

 
ABSTRACT 
The present work proposes to study a problem that has been growing over the years in most of the 
Military Organizations (MO) spread in our national territory: the possible consequences for the 
companies due to the increase of the administrative demand in the Infantry Battalions. With the 
modernization of the Army, based on the perception of the need to transform from the Industrial Age to 
the Age of Knowledge, the administrative demands grow enormously. The Company, then, is directly 
affected by the reassignment of personnel to compose the functions in the Staff of the Battalion. The 
analysis of the assignments of the Company Commander in the RISG is essential for the understanding 
of its fields of action in the command. Leadership appears as an implicit field in RISG. Thus, an analysis 
of the structure of this environment must be carried out in order to verify the perception of the Companies 
Commander on this evasion of human capital. Finally, management through leadership, in a scenario 
of scarcity of resources, is paramount for the conduction of work teams and for the professional 
maturation of the Officer. 
 
 
Keywords: Company. Military administration. Human Resources. RISG. Management. Leadership. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão eficiente de recursos financeiros e humanos no setor público ganha 

importância no cenário nacional, ao passo em que a nação brasileira adquire novos 

hábitos de acompanhar os gastos públicos, de exigir melhores serviços e de não 

tolerar desperdício do dinheiro do contribuinte.  

O Exército Brasileiro, a partir da percepção da necessidade de se 

transformar da Era Industrial para a Era do Conhecimento, planejou um conjunto de 

ações estratégicas, denominado Projeto de Força (PROFORÇA). Este projeto é 

baseado em capacidades, conduzidos pelos seguintes vetores de transformação: 

Ciência & Tecnologia, Doutrina, Educação & Cultura, Engenharia, Gestão, Logística, 

Orçamento & Finanças, Preparo & Emprego e Recursos Humanos (BRASIL, 2017). 

Neste interim, existem opiniões comumente conflitantes e suposições 

decorrentes tão somente do cotidiano das organizações militares de corpo-de-tropa, 

da crescente complexidade e o volume dos processos da Administração Militar, da 

carência de pessoal especializado e do remanejamento de pessoal da atividade fim 

(operacional) para a atividade meio (administração). 

O Autor vivenciou este problema de perto, uma vez que já desempenhou as 

funções de Encarregado de Setor de Pessoal por três anos e de Comandante de 

Companhia de Comando e Apoio por outros dois anos. É notória a sobrecarga 

administrativa que Oficiais e Praças tendem a enfrentar com a crescente abertura de 

processos administrativos e a importância de atos administrativos que não maculem 

a imagem da Instituição, atendendo aos princípios da Administração Pública da 

Legalidade e da Eficiência. 

Somado a isto, novos sistemas informatizados surgem para facilitar a vida 

administrativa da Organização Militar (OM), exigindo operadores mais qualificados e 

comprometidos com sua manutenção e atualização.  Militares são designados para 

ocupar estas importantes funções, deixando outras sem pessoal devidamente 

habilitado para exercê-las, fato este vivenciado pelo Autor quando ocupou os cargos 

supracitados. 

Para o Exército ser forte e coeso, adaptado ao século XXI, o Gen Ex 

Guilherme Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira comenta: 

Um Exército forte resulta da soma do valor de todos os seus integrantes e, 
por isso, todos devem ter o mesmo nível de comprometimento com a missão 
e com os valores que sustentam a Instituição, independentemente da 
posição que ocupem na escala hierárquica. É necessário, portanto, que 
todos os militares tenham pleno conhecimento de suas atribuições e que 
demonstrem, diariamente, elevado grau de dedicação à carreira das Armas 
(DE OLIVEIRA, 2017). 
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Schmitt, Costa e Moretto Neto (2012) relatam que a Administração em 

ambientes militares é pouco estudada no Brasil, mesmo havendo correlação entre o 

desenvolvimento das Ciências Militares e os estudos da Administração. 

Já para Matias-Pereira (2010), “a forma de operação da gestão pública foi 

influenciada pelo movimento da New Public Management (NPM), cujo objetivo maior 

era a adaptação e a transferência dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos no 

setor privado para o público”. 

Alinhado ao emprego de novos processos e práticas, o meio militar vem se 

adaptando à nova realidade, integrando os conceitos militares e de Administração. 

A cultura é elemento central na compreensão da forma com que indivíduos 

interpretam a realidade e dão sentido ao que ocorre ao seu redor (Schein, 2009). 

Para Schreyögg (2002 apud Batista et al., 2013), esta reconstrução de 

realidade, enquanto fenômeno individual baseado em desejos, é melhor percebida 

quando vivenciada, mesmo de forma indireta, pelos atores que participam da 

construção do novo ambiente. Batista et al. complementam: 

A (re)construção da realidade, enquanto um fenômeno individual baseado 
em desejos, necessidades e experiências individuais, é melhor bem 
percebida quando vivenciada, mesmo que indiretamente, pelos atores que 
constroem aquele ambiente. A mudança provoca uma releitura dos valores 
pessoais dos indivíduos e da cultura organizacional vigente frente à 
alteração proposta. As novas práticas organizacionais e administrativas 
serão objeto de deliberação - mediante valores, interesses e crenças, 
sujeitas à aceitação ou resistência. Valores informam estados de 
preferência de como as coisas devem ou deveriam ser na organização. (op. 
cit., 2013). 

Para Merighi et al. (2013),  o exercício da liderança efetiva é uma das chaves 

para ser administrador eficaz. Ainda, os princípios da liderança estão ligados ao da 

administração, pois somente possuindo as qualidades e características de um líder, 

haverá pleno sucesso na condução de frações em todos os níveis.  

Assim, cabe entender que o fenômeno de mudança de práticas e seu efeito 

diverso dentro da cultura de cada Organização Militar, necessitam de ação de 

comando de chefes (Ch) e comandantes (Cmt), com apoio uma gestão eficiente que 

os possibilitem acompanhar os processos desenvolvidos a seu redor.  

1.1 PROBLEMA 

Com a transformação abordada nesta Introdução, novos problemas surgem 

no cotidiano de Ch e Cmt militares em todos os níveis. 

Na intenção de orientar a pesquisa, optou-se por selecionar uma Subunidade 

(SU) incorporada de um Batalhão de Infantaria (BI) e analisar a estrutura deste 
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ambiente à luz das atribuições do Cmt SU no cenário atual de perda de pessoal para 

as funções do Estado-Maior da OM. 

Dada a situação, espera-se encontrar uma resposta para prosseguimento da 

pesquisa: em um BI, como gestão aliada ao RISG poderá ser utilizada pelo Cmt SU 

a fim de melhor guiar seus subordinados?   

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as demandas administrativas inerentes à consciência 

situacional no escalão SU, o presente estudo pretende abordar conceitos previstos 

nos manuais militares e as informações científicas atualizadas, a fim de integrar 

conceitos de gestão ao RISG nas atribuições do Cmt SU incorporada de um Batalhão 

de Infantaria e realizar a análise estrutural deste ambiente. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Identificar as atribuições do Cmt SU presentes no RISG;  

b. Analisar deficiências presentes na estrutura da SU; 

c. Compreender a importância da liderança liderança; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A finalidade do RISG é prescrever tudo quanto se relaciona com a vida 

interna e com os serviços gerais das unidades consideradas corpos de tropa 

estabelecendo normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao exercício 

das funções de seus integrantes. (BRASIL, 2003). 

Integrar o RISG à gestão de recursos humanos, em uma SU incorporada de 

um Batalhão de Infantaria, com análise estrutural deste ambiente, é uma ferramenta 

oportuna e adequada para que Cmt SU possam liderar suas equipes com a máxima 

de eficiência, até mesmo em situações adversas de escassez de pessoal. 

Espera-se, assim, criar uma reflexão e questionamentos sobre o tema e, 

quem sabe, fazer a diferença para comandantes em todos em níveis na condução 

de homens e mulheres sob suas responsabilidades. 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para 

o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 
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das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, 

os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por 

meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades 

dos militares e da confecção de um produto neste artigo. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

em vista o pouco conhecimento disponível, escrito, acerca do tema, o que exigiu uma 

familiarização inicial, seguida de questionário para uma amostra com vivência 

profissional relevante sobre o assunto. 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em 

uma revisão de literatura no período de ago/1957 a abr/2017. Essa delimitação 

baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto que a legislação militar se 

encontra em constante evolução e a grande preocupação com o tema iniciou-se na 

década passada.  

  O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises do RISG, 

referência dos Serviços Gerais nos aquartelamentos, pela verificação das atribuições 

do Cmt SU.  

Foram utilizadas as palavras-chave subunidade, administração militar, 

recursos humanos, RISG, gestão e liderança, juntamente com seus correlatos em 

espanhol, na base de dados Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet, 

biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados 

apenas os artigos em português, e inglês. O sistema de busca foi complementado 

pela coleta manual de artigos científicos relacionados ao tema na administração 

pública federal. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português e inglês, relacionados à gestão na 

administração pública; 

- Estudos, artigos publicados em revistas militares que abordem sobre 

liderança e evolução da administração militar; e 

- Estudos relacionados  

b. Critério de exclusão:  
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- Estudos que abordam a gestão apenas para auferir lucros na iniciativa 

privada.  

1.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através de questionário. 

2.2.1  Questionário  

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais 

intermediários. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de 

infantaria, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, devido à sua formação 

mais completa e especialização para o comando das pequenas frações. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita 

a militares que comandaram SU. Este escalão foi escolhido pelo fato de estar no 

problema da pesquisa a ser solucionado.  

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 34 militares. A fim 

de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma 

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral de 10%.  

A amostra foi selecionada entre os capitães-alunos que já passaram por 

diferentes Organizações Militares, de maneira a não haver interferência de respostas 

em massa ou influenciadas por episódios específicos. A sistemática de distribuição 

dos questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente) ou indireta 

(correspondência ou e-mail) para 34 militares que atendiam os requisitos.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Passando à discussão das atribuições do Comandante de SU no RISG, a 

pesquisa sobre o tema indica que a subunidade é para o seu comandante “a 

verdadeira escola de comando em que o oficial aprimora as virtudes militares e 

adquire a energia capaz de manter e elevar o moral da tropa no campo de batalha”. 

(BRASIL,2003)  

TABELA 1 – Capitães que exerceram a função de Cmt SU 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil, 2003.  

As atribuições do Cmt foram divididas nos campos de Educação, Disciplina, 

Instrução, Avaliação, Gestão e Liderança. O Cmt é responsável por incutir em seus 

subordinados os valores e o orgulho de pertencer ao Exército Brasileiro, bem como 

as percepções do sentimento do dever, do pundonor militar, do decoro da classe e 

a conduta profissional irrepreensível. (BRASIL, 1980) 

A justiça e disciplina são as bases para o chefe militar ser justo e enérgico 

no comando de seus subordinados, destacando aqueles que, seja por seus méritos 

ou deméritos, tenham se portado positiva ou negativamente no desempenho 

cotidiano de suas funções. A educação militar, baseada no exemplo, é diretamente 

proporcional à justiça (disciplina consciente) e inversamente ao número de 

transgressões disciplinares.  

A instrução é focada nos objetivos previstos nos programas padrão de 

instrução e o Cmt SU deve procurar que sua equipe de instrução preze pelo 

profissionalismo, pela excelência e pela segurança nas atividades militares. É o meio 

pelo qual a tropa prepara-se para o emprego.  

Educação

•Moral

•Cívica

•Militar

Justiça

Disciplina

•Consciente

•Rígida

•Exemplar

Instrução

•Profissional

•Excelência

•Prevenção de Acidentes

Avaliação

•Moral da tropa

• Educação, Disciplina e Instrução

• Subordinados

Gestão

•Recursos Humanos

•Documental  

•Patrimonial

Liderança

•Princípios de liderança implícitos



7 

 

A avaliação é o produto da fiscalização do Cmt das atividades gerais de 

educação, disciplina e instrução e de atividades específicas que procuram destacar 

aqueles que contribuem para a manutenção elevada do moral da tropa. O Cmt deve 

sempre buscar assessoramento nessa atribuição, a fim de melhor conhecer seus 

subordinados e suas competências, ouvindo-os, caso necessário.  

A gestão de uma SU é o controle de processos administrativos existentes 

nas áreas de recursos humanos, documental e patrimonial.  Os principais assessores 

do Cmt são os oficiais subalternos, Sargenteante, Encarregado de Material e Furriel.  

Dos resultados apresentados, fruto de questionário, procurou-se inicialmente 

testar se o universo selecionado exerceu de fato a função de Cmt de SU. 

TABELA 2 – Capitães que exerceram a função de Cmt SU 

Amostra 
 

Valor 
Absoluto 

Percentual 

Comandaram SU 32 94,1% 

Não comandaram SU 2 5,9% 

TOTAL 34 100,0% 

Fonte: O autor 

Apesar de o cargo de Cmt SU ser de Capitão Aperfeiçoado, 94,1 % da 

amostra de Capitães da EsAO exerceram esta função. Com o teste realizado e o 

universo consolidado, passou-se à segu nda fase sobre o conhecimento dos 

Capitães das atribuições previstas no RISG do cargo Cmt SU. 

TABELA 3 – Capitães que conhecem as atribuições do Cmt SU no RISG 

Amostra 
 

Valor 
Absoluto 

Percentual 

Conhecem 33 97,1% 

Não conhecem 1 2,9% 

TOTAL 34 100,0% 

Fonte: O autor 

Conforme esperado, 97,1 % detinham conhecimento da atribuição prevista 

no RISG. Para trabalhar com a SU, o Cmt deve conhecer a fundo suas atribuições e 

as limitações que a mesma apresenta no momento. Como produto desta experiência, 

questionou-se se eles já haviam perdido algum militar que estava em função na SU 

para exercer funções no Estado Maior da OM.  

TABELA 4 – Capitães que já perderam militares da SU para funções no Estado-Maior da OM 

Grupo 
 

Valor 
Absoluto 

Percentual 

Perderam militares 33 97,1% 

Não perderam militares 1 2,9% 

TOTAL 34 100,0% 



8 

 
Fonte: O autor 

97,1 % dos respondentes afirmam que já perderam militares da SU para 

funções no Estado-Maior da OM, fato este que confirma a impressão de que a 

crescente importância da Administração, com seus novos sistemas e processos, vem 

causando perdas nas funções específicas da companhia de fuzileiros. Além disso, 

76,5 % afirmam que não tiveram a reposição de pessoal e 17,6 % receberam, porém 

de competência inferior. Somente 5,9% receberam pessoal com competência 

superior, conforme gráfico  abaixo. 

 

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre reposição de pessoal 
Fonte: O autor 

Analisando este dado, percebe-se que não há a reposição de pessoal ou o 

substituto possui competência inferior ao substituído, ou seja, há um déficit de 

recursos humanos na SU. 

Para saber as características destes militares, questionou-se aos Capitães 

para que selecionassem uma ou mais características profissionais dos mesmos, 

obtendo-se o seguinte resultado. 

 

 

TABELA 5- Características profissionais dos militares que são remanejados para a Administração 

Grupo 
 

Valor 
Absoluto 

Percentual 
(%) 

Líder 4 11,8 

Disciplinado 24 70,6 

Ensino Superior Completo / Incompleto 17 50 

Avaliação Global Superior 19 55,6 

Avaliação Global Adequada 4 11,8 

Avaliação Global Oportunidade de Melhoria 0 0 

Outros 6 17,4 

Total 34 100 
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Fonte: O autor 

Na análise da tabela, entende-se que são militares que se destacam no 

cumprimento de sua função, por serem disciplinados, possuir ou estarem cursando 

ensino superior e com avaliação global superior. Nenhum Capitão constatou que 

eram militares avaliados com oportunidade de melhoria.  

Neste item, foi aberto um espaço para “outras opções”, no qual se 

destacaram os seguintes comentários: 

a. “Militar imbuído e interessado”. 

b. “Pendor para realizar atividades administrativas”. 

c. “Antiguidade”. 

d. “Possuir conhecimento de informática”. 

e. “Experiência em determinada área”.  

Havendo correlação com a falta de pessoal, surgem consequências para o 

Cmt coordenar as atividades da SU. Procurou-se elencar as principais 

consequências desta carência, havendo possibilidade de escolher mais de um item 

e espaço para “outras opções”.  

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre dificuldades na seleção de pessoal 
Fonte: O autor 

Como esperado, sobrecarga de trabalho, queda na qualidade de recursos 

humanos e no assessoramento ao Cmt SU foram elencadas como as principais 

consequências. Houve uma baixa percepção do item “queda de segurança na 

instrução”. Para Mendes (2002, apud ALMUSSA e SCHIMIDT,2011): 

Estudos apontam que os acidentes de trabalho podem ser condicionados 

por: cansaço provocado pelas horas extras; estafa crônica; horas não 

dormidas; alimentação e transporte deficientes; precárias condições 
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ambientais; manuseio de máquinas e equipamentos que requeiram atenção 

redobrada; intensificação do ritmo de trabalho; exigências de um 

trabalhador polivalente; e pelas más condições de vida e de trabalho, entre 

outras causas (Mendes, 2002). 

Dificuldades na seleção de pessoal para engajamento e reengajamento 

foram apontadas por 85,3% dos Capitães Alunos, sendo que a maioria tem que ser 

menos exigente e balancear a experiência do militar e aceitá-lo com uma 

competência adequada, tendo em vista o ano seguinte de instrução.

 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre dificuldades na seleção de pessoal 
Fonte: O autor 

Tal percentual possui relação direta com o fato dos militares já perdidos para 

a administração não serem substituídos, o que corrobora a queda da qualidade de 

recursos humanos. Logo, percebe-se que o responsável pela seleção fica com 

escassas opções de escolha.  

Finalizando a análise do questionário, grande parte dos Cmt SU sente-se 

prejudicada no cumprimento de suas atribuições devido à perda de pessoal. 

 

GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre prejuízo nas atribuições do Cmt SU 
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Fonte: O autor 

Com o problema exposto e mensurado, a gestão de recursos humanos 

passa a analisar soluções para resolvê-lo. A administração é inerente à profissão 

militar. Sem ela, a OM não consegue os recursos necessários para manter seu grau 

de operacionalidade. Como não há reposição de pessoal, dificilmente existem 

soluções fáceis e óbvias como aumento de efetivo ou priorizar apenas as atividades 

operacionais das OM. Aliás, o que se procura é equilibrar o peso das duas atividades.  

Para Robbins (2005, apud BRAGA, OLIVEIRA e SIENA, 2011), quatro 

fatores contextuais parecem estar mais significativamente relacionados ao 

desempenho das equipes: recursos adequados, liderança eficaz, clima de confiança 

e sistemas de avaliação de desempenho. Braga, Oliveira e Siena realizam suas 

conclusões de seu artigo sobre trabalho: 

Assim, depreende-se que o Clima é o fator de maior concentração de 
aspectos que dificultam a atuação dos grupos em equipe, seguido do fator 
Recursos, o que pode afetar sobremaneira a geração da sinergia, uma vez 
que ela só é possível a partir de um esforço coordenado das pessoas em 
função dos objetivos.  

O fator liderança foi o que apresentou menor incidência na percepção dos 
colaboradores. Entretanto, de acordo com a literatura, ele se constitui como 
responsável por criar e nutrir as condições e os processos que permitem às 
equipes serem bem sucedidas. Desta forma, uma liderança que se mostra 
omissa na tomada de decisão ou centraliza e não compartilha as 
informações na medida necessária para o desenvolvimento das atividades, 
pode gerar desmotivação, falta de comprometimento, desequilíbrio na 
distribuição de tarefas, sentimento de desvalorização e muitos dos outros 
aspectos apresentados no fator Clima. (BRAGA, OLIVEIRA e SIENA, 2011) 

Com deficiência em recursos e sem solução ideal viável, cabe ao Cmt SU 

criar e nutrir as condições e processos que permitam à SU ser bem sucedida no 

cumprimento de sua missão. A liderança, então, passa ser a principal ferramenta do 

Cmt para suprir esta demanda e criar um clima favorável ao cumprimento das 

demandas da SU. A leitura crítica do RISG pelo Cmt Cia Fuz o encaminha para este 

papel de liderança.  

O líder deve criar condições tais que o objetivo buscado e os objetivos de 

seus subordinados tenham algo em comum. A direção de atividades transforma-se, 

em "meios recíprocos", tanto para atingir os objetivos do líder, como para os dos 

seguidores. As atividades que os subordinados desenvolvem para atingir seus 

objetivos são, ao mesmo tempo, as atividades que o Cmt deseja para que possa 

atingir seus próprios objetivos.( KNICKERBOCKER, 1961) 
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Em 1866, na Campanha da Tríplice Aliança, o patrono da Cavalaria, General 

Osório, destacou-se na Batalha de Tuiuti, quando proferiu a célebre frase – “É fácil 

a missão de comandar homens livres: basta mostrar-lhes o caminho do dever” 

(EXÉRCITO, 2008). Tal frase demonstra a clara posição de liderança de Osório em 

situações de adversidades e serve até hoje de inspiração a comandantes em todos 

os níveis.  

Segundo Mereghi et al., a função do líder é: 

1. Definir os objetivos: estabelecer metas, que deverão ser reapreciadas 
regularmente; definir os níveis de realização da equipe; identificar e clarificar 
as tarefas. 2. Planificar: recolher informação - dados relevantes, ideias e 
sugestões dos empregados; verificar recursos humanos, financeiros, 
materiais, tempo; considerar as diversas opções; decidir prioridades; atribuir 
funções. 3. Informar: reunir regularmente com o grupo; dar a conhecer o 
plano de trabalho; fornecer informações de que o grupo precise; explicar as 
decisões; comunicar os resultados obtidos. 4. Orientar e apoiar: observar, 
escutar, aconselhar a equipe; incentivar, motivar para um bom 
desempenho; mediar conflitos, conciliar pontos de vista diferentes; impor 
regras, incutir disciplina; garantir um bom ritmo de trabalho, aproveitando as 
capacidades e conhecimentos das pessoas; fomentar o trabalho de equipe. 
5. Avaliar: avaliar o rendimento e resultados; avaliar os objetivos 
inicialmente traçados e reformulá-los, se necessário; rever o plano se 
revelar desajustamentos; melhorar as condições de trabalho dos 
empregados. Os bons líderes são, portanto, aqueles que produzem 
efetivamente resultados, ao nível da gestão, com o esforço de cada pessoa, 
trabalhando em equipe. Para aumentar a eficiência da organização, um líder 
deve saber motivar os seus subordinados, criando oportunidades de 
realização individual e um bom clima de trabalho em grupo. (MEREGHI et 
al., 2013) 

A diferença entre equipes de trabalho e grupos de trabalho é demonstrada 

conforme a figura abaixo: 

 

FIGURA 1 – Comparação entre grupos de trabalho e equipes de trabalho 

Fonte: Robbins, 2005, apud Braga, Oliveira e Siena, 2011.  

Deve-se, então, dentro das SU, serem criadas condições para que haja uma 

sinergia positiva a fim de que as atividades e processos ocorram sem entraves, ao 

mesmo tempo em que a comunicação do líder conduza a equipe ao objetivo 

proposto.  
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Por último, cabe salientar que não há fórmula exata para a condução destes 

processos, pois a cultura é elemento central na compreensão da forma com que 

indivíduos interpretam a realidade e dão sentido ao que ocorre ao seu redor (Schein, 

2009). 

Analogamente ao raciocínio de Gaidzinski, Peres e Fernandes (2004), as 

competências mais complexas do Oficial surgem ao longo dos anos, por tal motivo 

o RISG considera a subunidade como uma escola de comando, o que caracteriza 

um aprendizado contínuo. Nas dificuldades do trabalho, surgirão naturalmente 

diversas oportunidades para o desenvolvimento da liderança, sendo a escassez de 

pessoal para trabalho e o gerenciamento deste problema apenas mais um desafio.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a gestão de recursos humanos em uma SU, cada vez mais 

impactada pelo aumento da demanda na administração militar. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que as atribuições do Cmt SU 

presentes no RISG conduzem o Capitão naturalmente a estar em uma posição de 

liderança. Entretanto, o RISG não a cita diretamente, pois na sua análise não foram 

encontradas as variantes de “liderar”.  

A compilação de dados permitiu identificar que a percepção do Autor 

referente ao tema é verídica, pois a maioria dos Capitães perderam militares da SU 

para ocupar funções no Estado-Maior da OM e não foram repostos, gerando carência 

de pessoal na SU.  

A perda de capital humano fica evidente, pois as características destes 

revelam que possuem avaliação global superior, são disciplinados, estão cursando 

ou concluíram o ensino superior em área de interesse para a administração e, 

absolutamente para respondentes, não estão no universo de avaliação de 

oportunidade de melhoria. As consequências mais destacadas foram a queda na 

qualidade de assessoramento ao Cmt SU, a queda na qualidade de recursos 

humanos e a sobrecarga de trabalho. Aliada a esta última, a queda segurança na 

instrução teve percepção baixa pelos Capitães, recomendando-se atenção maior 

nas atividades de risco. 
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Além disso, cresce de importância a adoção de cadernetas de Cmt fração 

para a avaliação do desempenho de subordinados nos engajamentos e 

reengajamentos anuais, tendo em vista a dificuldade encontrada em selecionar os 

melhores recursos humanos para compor os quadros da SU. Desta forma, as opções 

tornar-se-ão mais aparentes ao Cmt, fugindo da avaliação subjetiva em que se 

visualiza apenas a experiência do militar em uma função específica.  

Grande parte dos Capitães sentiu-se prejudicada no cumprimento de suas 

atribuições, porém estudos apontam o papel do líder como fator primordial quando 

recursos estão escassos. O líder deve dedicar-se em suas funções e o RISG é um 

facilitador para o Cmt SU. 

Conclui-se, portanto, que diversas oportunidades e o aprendizado contínuo 

moldam o perfil de liderança do Oficial e conhecimentos de gestão e liderança são 

úteis para a superação dos desafios encontrados na escola de comando do Capitão, 

a subunidade.  

  

 

 

 

 

 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA ACERCA DA 

ANÁLISE ESTRUTRAL, POR PARTE DOS COMANDANTES DE SUBUNIDADE, 
SOBRE A INFLUÊNCIA DA PERDA DE PESSOAL NAS FUNÇÕES DA SU PARA A 
ADMINISTRAÇÃO MILITAR 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO 

 
Este questionário integra meu artigo científico, cujo título é "GESTÃO NA SUBUNIDADE 
DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA: ANÁLISE ESTRUTURAL INTEGRADA À 
APLICAÇÃO DO RISG".  Com o presente trabalho científico, pretende-se realizar a análise 
das atribuições de um Cmt SU incorporada em Batalhão de Infantaria em confronto com 
a análise estrutural atualizada deste ambiente, de forma a subsidiar futuros decisores 
quanto ao remanejamento de pessoal dentro de uma OM.  
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Em caso de dúvidas, aprofundamento no assunto ou outras contribuições ao trabalho: 
Celular/WApp: (21) 983852119 
Email: tonisodre@gmail.com 
Desde já, meu muito obrigado! 
Antonio Sodré Lira Brandão (Capitão de Infantaria - AMAN 2008) 
 

1. O Sr já comandou uma Cia Fuz incorporada a um Btl Inf? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

2. O Sr tomou conhecimento das atribuições do Cmt SU previstas no RISG? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

3. O Sr já perdeu algum militar que estava em função na SU para exercer funções no 
Estado-Maior da OM ? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 

4. O Sr teve reposição, a curto ou médio prazo, de militar remanejado de função? 
(  ) Sim, por um militar de superior ou igual competência.  
(  ) Sim, por um militar de competência inferior.  
(  ) Não 
 .  

5. Quais as características profissionais dos militares da tropa que são remanejados 
para a Administração? Marque uma ou mais.  

o Líder  
o Disciplinado  
o Ensino Superior incompleto/completo  
o Avaliação Global Superior (SGD)  
o Avaliação Global Adequada (SGD)  
o Avaliação Global Oportunidade de Melhoria (SGD) 
o Outras ________________________.  

 

 
6. Quais as consequências destes remanejamentos para as Cia Fuz? Marque uma 

ou mais. 
o Queda do nível da instrução 
o Queda do nível de segurança na Instrução 
o Queda na qualidade de Recursos Humanos da SU 
o Queda na qualidade do assessoramento ao Cmt SU (Enc Mat, Sgte, Furriel, 

oficiais subalternos) Sobrecarga de trabalho 
o Outras __________________.  

 

7. Neste cenário, o Sr considera que há maiores dificuldades na seleção de pessoal 
para (re)engajamento de militares?  

( ) Sim, devo selecionar apenas os com competência superior para o 
(re)engajamento.  
(  ) Sim, devo balancear a experiência e a competência adequada e ser menos 

exigente no (re)engajamento. 
(   ) Não 
 

8. Devido ao remanejamento de militares, o Sr considera prejudicado o cumprimento 
das atribuições do Cmt SU? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
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Obrigado pela participação. 
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