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RESUMO 

 

DA SILVA, Robson Mendes. O papel do líder militar como motivador de seus 

subordinados no dia a dia da tropa. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

O objetivo deste trabalho foi descrever e analisar como os líderes comandantes de 

tropa, no Exército Brasileiro, influenciam na motivação de seus subordinados. O trabalho 

expõe, embasado em literatura já existente e em pesquisa realizada entre oficiais e sargentos 

de carreira servindo na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que mais de um fator 

motivacional depende dos comandantes da tropa. Os líderes que entendem a sua participação 

no processo motivacional da tropa, podem agir de forma consciente a fim de potencializar 

essa motivação. Destaca-se a importância do trabalho pois uma tropa motivada e empenhada 

com os objetivos de sua pequena fração, Organização Militar, ou mesmo do Exército como 

um todo só traz benefícios para a Força Terrestre. Ademais, sendo os militares servidores do 

estado, cujos salários provém dos impostos pagos pelos contribuintes, evidencia-se ainda mais 

importante que os militares encontrem-se motivados a bem desempenhar seu trabalho. 

 

Palavras-chave: MOTIVAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. EXÉRCITO BRASILEIRO. 

LIDERANÇA. 
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ABSTRACT 

 

DA SILVA, Robson Mendes. The military leader as a motivator for his subordinates in 

the everyday of the troop. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

The purpose of this work was describe and analyze how the troop leaders, in the Brazilian 

Army, act over the subordinate’s motivation. The work exposes, based in previous literature 

and in a research made with officers and sergeants posted at Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), that more than one motivation factor relies on the troop commanders.  The 

leaders that understand their participation at the soldier’s motivational process, can act in a 

conscious way with the objective of enhance this motivation. The importance of this work can 

be seen because a troop motivated in the same direction which also are the objectives of its 

small fraction, Military Organization, or even of its Army, only gives benefits for the Land 

Force. And else, being the military state servers, whom salaries come from the taxes paid by 

the population, more importance can be seen in militaries who are motivated to well develop 

their work. 

 

Keywords: MOTIVATION. ARMED FORCES. BRAZILIAN ARMY. LEADERSHIP. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Desde a metade do século XX, até os dias atuais, muitos estudos e pesquisas foram 

realizadas abordando o assunto motivação, sendo que diversas teorias foram elaboradas para 

definir como e por que o ser humano se motiva ou se desmotiva em certos momentos ou 

situações de sua vida. Grandes filósofos e psicólogos já abordaram o tema publicando suas 

conclusões. Entre todos estes, destacam-se Abraham Maslow, Frederick Herzberg e Douglas 

McGregor, cujos estudos feitos foram os pioneiros na área. Suas ideias servem de fundamento 

até hoje para as teorias motivacionais mais modernas. 

A motivação para o trabalho, ou motivação organizacional, virou objeto de estudo 

cada vez mais relevante ao longo do tempo desde a revolução industrial. Visto que o mundo 

capitalista que vivemos hoje em dia tem como característica a feroz concorrência de mercado, 

a motivação tem sido algo de constante preocupação por parte de chefes, gerentes, executivos 

e empresários dos mais variados ramos e setores empresariais, pois funcionários motivados 

produzem mais e tem melhor desempenho.  

O comportamento dos indivíduos dentro de seus grupos é essencial para o desempenho 

da organização em que ele se inclui, seja no âmbito civil ou militar. O presente estudo versa 

sobre motivação em organizações militares, destacando o como é importante que o líder 

militar tenha como preocupação motivar seus  homens e avaliando a capacidade do 

comandante de motivar sua tropa, de forma que atinja níveis maiores de produção e 

desempenho com a fração sob seu comando no cumprimento de suas mais variadas missões 

do dia a dia da caserna. 

Destaca-se a importância do tema pois quando os indivíduos estão motivados e 

engajados com os interesses do grupo conseguem atingir os objetivos propostos com mais 

facilidade, mesmo que tenha que conseguir ultrapassar diversos desafios. Muitas vezes a falta 

de motivação entre os integrantes de certa organização pode ser extremamente prejudicial, 

porém esse quadro pode ser evitado com a correta atitude por parte dos líderes.   

Foi usado como embasamento teórico os estudos de Maslow, Herzberg e McGregor, 

teorias estas já consolidadas nesta área do conhecimento como fundamentais para a 

interpretação e entendimento do assunto. Os princípios apresentados nas teorias não foram 

incialmente observados pelos pesquisadores no ambiente militar, porém são completamente 

passíveis de serem transpostos para o mesmo. Foi, também, usado como embasamento uma 

pesquisa realizada com oficiais e sargentos, ambos de carreira, servindo na Academia Militar 
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das  Agulhas Negras (AMAN), onde os mesmos utilizaram sua experiência de anos de tropa 

para preencher as questões. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

Com o objetivo de identificar o que já foi produzido sobre o assunto motivação foi 

verificado que há um grande histórico de pesquisas e publicações a respeito do assunto, sendo 

que uma das áreas é a motivação organizacional ou motivação para o trabalho. A seguir serão 

apresentados alguns desses estudos que se mostram relevantes para este trabalho. 

A questão motivacional  mostra-se muito complexa considerando a individualidade de 

cada integrante de uma certa organização, como expõe Fernanda Pereira Tavares em seu 

trabalho apresentado no Congresso Virtual Brasileiro de Administração (CONVIBRA) em 

2004: 

Dentro de uma perspectiva mais abrangente, os modelos de administração 

consideram os trabalhadores como indivíduos que se mostram motivados por um 

conjunto mais complexo de fatores, que, por sua vez, guardam correlações entre si. 

Além disso, começa-se a admitir, como ponto de partida, as restrições impostas 

pelas diferenças individuais em situação de trabalho. Diferentes pessoas buscam 

diferentes objetivos motivacionais ao se engajarem em determinado tipo de trabalho. 

Cada trabalhador possui diferentes habilidades e talentos pessoais que são inéditos, 

próprios a um único indivíduo. Portanto, cada um deles terá condições de contribuir 

de maneira diferente para a consecução dos objetivos organizacionais. (TAVARES, 

2004) 

 

Constantemente a burocracia das organizações se apresentam como fator 

desmotivacionador no ambiente de trabalho, como é exposto por Denis Renan Figueira 

Filgueiras e Renata Potengy Passos citando Renato Cancian (2007) em 2016:                         

 
 [...] a burocracia trata-se de um elemento de dominação criado por Max Weber, que, 

na verdade, é para ser algo positivo para as organizações, que traga mais 

organização e controle, que haja divisão de tarefas e distribuição de funções, além de 

seleção de pessoal especializado. No entanto, o excesso de rigidez e impessoalidade 

no processo, além do alto volume de normas e regulamentos a serem cumpridos, 

acarretam em resultados contrários aos esperados, causando lentidão no sistema, por 

exemplo, que, em suma, denominam-se como disfunções da burocracia. 

(FILGUEIRAS E PASSOS, 2016). 

 

A desmotivação, que tem diversas resultantes não produtivas para a organização,  pode 

também ser causada quando o subordinado não vislumbra finalidade em suas tarefas como é 

visto no trabalho de Vivian Bracalle Ambrogi et al: 
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Há também outro ponto que pode desmotivar um funcionário: a falta de alinhamento 

do mesmo com a cultura e o propósito da empresa. Quando não se acredita ou não 

concorda com os fins para que suas atividades estejam sendo executadas, o 

colaborador pode se sentir perdido, pois seus objetivos pessoais não se encaixam 

com a realidade da organização. Dessa forma, podem surgir comportamentos 

apáticos e considerados patológicos, como o absenteísmo, atrasos frequentes, 

acúmulo de tarefas e perda de qualidade do trabalho. (AMBROGI et al, 2017). 

  

O Manual de Campanha, do Exército Brasileiro,  Liderança Militar (C20-10) de 2011, 

aponta como uma das generalidades da liderança conhecer o subordinado, destacando a 

importância de suas motivações: 

 
[...] Entretanto, mais do que exercer autoridade sobre militares subordinados, 

comandar implica lidar com pessoas. Cada militar possui traços de personalidades 

distintos e complexos, possui motivações, necessidades, interesses e desejos, os 

quais vão além de suas atribuições formais e interferem diretamente no modo como 

será cumprida sua missão. 

 

Assim, verificando a literatura existente, mesmo que ela seja predominantemente 

voltada para a área organizacional civil, podemos previamente concluir que a motivação é um 

tema complexo e que, transferindo para o âmbito Forças Armadas, é essencial que o líder 

militar, adquirindo conhecimento sobre como funciona o nível motivacional das pessoas, 

saiba influenciar na motivação de seus subordinados de forma positiva. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

Nesta seção do texto, será apresentado o problema formulado para a pesquisa, as 

hipóteses levantadas e os objetivos gerais do TCC. Será definido os parâmetros e os passos da 

pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, isto é, será relacionado a forma como os 

dados foram coletados, indicando o processo desenvolvido desde a seleção até a confecção e 

execução dos instrumentos de pesquisa, o que está descrito a seguir.  

O Exército Brasileiro, instituição constituída de homens e mulheres, em alguns 

aspectos funciona como qualquer organização civil. É extremamente comum na maior parte 

destas organizações diversas, que seja dada a devida importância para o bem-estar de seus 

funcionários e para a motivação dos mesmos, pois pesquisas e estudos apontam que esses 

fatores influenciam diretamente no desempenho profissional. Seguindo neste paralelo, pode-

se imaginar que o Exército também deveria atentar para esse aspecto. Oportunamente então 

surgem as seguintes problematizações: 

– Os líderes militares são capazes de motivar seus subordinados em prol do benefício 

da Força? e 
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– Quais o fatores relacionados a motivação dos militares que os líderes podem 

influenciar? 

As hipóteses de investigação serão as seguintes: 

a) Se, os indivíduos inseridos no ambiente militar estão sujeitos a fatores 

motivacionais semelhantes aos presentes no ambiente organizacional civil de forma que seja 

oportuno os líderes militares estudarem as teorias motivacionais existentes; e  

b) Se, o líder militar é capaz de agir sobre os fatores motivacionais e potencializar o 

desempenho de seus subordinados. 

 O objetivo geral deste TCC foi descrever e analisar como os líderes militares podem 

motivar seus subordinados, compilando conhecimentos e informações que possam, 

futuramente, servir de embasamento para o assunto no meio militar. 

 Serão observados os seguintes objetivos específicos: 

 – conceito de motivação;  

 – teorias da motivação; 

 – importância da motivação em organizações militares; e 

 – como o líder militar pode se fundamentar nas teorias da motivação para motivar seus 

homens; 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foi adotado os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Dado o passo inicial de delimitação do tema, o qual contribuiu de forma efetiva na 

condução e orientação da pesquisa, foi recorrido a trabalhos e documentos já publicados 

acerca do assunto, os quais se relevaram os de autoria de: TAVARES (2004), FILGUEIRAS 

E PASSOS (2016) e AMBROGI (2017), bem como o Manual de Liderança Militar do 

Exército Brasileiro C20-10 (2011), concretizando a ambientação e o embasamento teórico 

sobre o assunto. Em seguida, foi realizada uma pesquisa exploratória, de natureza 

bibliográfica e documental, principalmente em livros como ROBBINS (2013), MAXIMIANO 

(2000) e CHIAVENATO (2003). 

Foi realizado então, dentro do universo de oficias e sargentos servindo na Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), um questionário a fim de relacionar 

as opiniões e experiências dos militares colaboradores com as teorias da motivação e sua 

aplicabilidade bem como possíveis benefícios. Parte essa de primordial importância para a 

fundamentação da conclusão. 
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Por fim, foram confrontados os dados com a hipótese proposta, pretendendo a 

confecção de um trabalho que evidencie a capacidade do líder motivar seus subordinados e 

aumentar o desempenho de sua tropa. 

3. MOTIVAÇÃO 

3.1. Conceito de motivação 

Há um grande número de estudos, feitos por diversos autores, apresentando muitos 

conceitos de motivação, porém todos tem sentido muito parecido e se confundem entre si. 

Com origem etimológica no latim, da palavra movere (mover), a motivação é entendida como 

o que direciona e impulsiona todos os comportamentos humanos, sejam eles os mais básicos, 

como, na situação de um indivíduo com sede, ir até a cozinha beber um copo de água ou os 

mais complexos, como, no papel de um pesquisador, contribuir em uma pesquisa científica 

digna de prêmio Nobel. 

 Como exemplo podemos ver a definição de Weiss (1991), que afirma que motivação é  

“energia ou impulso que mobiliza os recursos de uma pessoa para alcançar uma meta”. 

Vemos também Maximiano (2000) definir motivação como “processo pelo qual um conjunto 

de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum tipo de ação ou 

comportamento humano”. Já Robbins (2005) resume motivação como “o processo 

responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o 

alcance de uma determinada meta”. Este mesmo autor expõe como a motivação varia entre 

pessoas diferentes na mesma situação bem como em um mesmo individuo em situações 

diferentes: 

[...] O que sabemos é que a motivação é o resultado da interação do indivíduo com a 

situação. Obviamente, as pessoas diferem quanto às suas tendências motivacionais 

básicas. Mas o mesmo aluno que acha muito difícil ler um livro técnico por mais de 

20 minutos é capaz de devorar uma edição de Harry Poter durante uma tarde. Para 

esse estudante, a mudança na motivação é causada pela situação. Assim, tenha em 

mente enquanto analisamos a motivação, que seu nível varia tanto entre os 

indivíduos como em apenas um único indivíduo, dependendo da situação. 

(ROBBINS, 2005) 

 

 Percebe-se que as diferenças entre os conceitos de motivação dos autores são 

pequenas, e podemos interpretar a partir deles que motivação é o fator, ou conjunto de fatores, 

que influencia na tomada de decisão dos seres humanos de executar ou não executar alguma 

ação. Muitas variáveis incidem sobre a medida de motivação de um determinado indíviduo, 

ou mesmo a falta dela.  Isso foi objeto de estudo de pesquisas aprofundadas que resultaram 

em teorias que veremos mais detalhadamente a frente. 
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 Segundo Maximiano (2000), quando se fala em motivação para o trabalho, processo 

pelo qual o esforço ou ação que leva ao desempenho profissional é impulsionado, há dois 

grupos de motivos que influenciam no desempenho dos indivíduos, os internos e o externos. 

Os internos são intrínsecos à pessoa que e surgem de dentro dela mesmo. Já os externos, 

surgem a partir de estímulos provenientes das pessoas que cercam o indivíduo ou do ambiente 

em que o mesmo se encontra. 

 
Figura 1- Motivos internos e externos. 

Fonte: MAXIMIANO, 2000. 

 

 

  

3.2 Teorias da motivação 

 Para interpretar como os indivíduos se motivam e como o comandante militar pode 

contribuir para isso, serão apresentadas neste capítulo as três primeiras teorias elaboradas para 

explicar esse assunto e que estabeleceram os fundamentos desta área de pesquisa. Herzberg, 

Maslow e McGregor, cada um com sua teoria, foram os três pioneiros que introduziram a 

teoria comportamental, ou behaviorismo, na administração de pessoas no ambiente 

organizacional. Segundo Robbins (2005), mesmo com teorias mais recentes e mais elaboradas  

deve-se conhecer estas três teorias antigas por pelo menos duas razões, primeiramente porque 

“elas representam os fundamentos sobre os quais as teorias modernas se desenvolveram”, e 

também, porque os conceitos e terminologias ainda são utilizados para explicar a motivação 

dos funcionários. 

3.2.1 Teoria dos dois fatores de Herzberg 

 Na década de 50, Frederick Herzberg formulou uma teoria com a intenção de explicar 

o comportamento motivacional das pessoas. A teoria de Herzberg define que existem dois 

tipos de fatores motivacionais que influenciam na motivação do indivíduo em seu trabalho, os 
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“fatores motivadores” que quando supridos geram satisfação e motivação, mas se não 

atendidos se indifere, e os “fatores higiênicos” que quando negativos geram insatisfação e 

desmotivação. Herzberg sugere que os fatores envolvidos em levar à satisfação no trabalho 

são separados e distintos dos fatores que levam à insatisfação, considerando que eles não se 

opõem uns  aos outros e podem estar presentes concomitantemente. Segundo a teoria, essa 

não oposição do fatores se justifica pois o oposto de satisfação não é insatisfação, e sim não 

satisfação, bem como o oposto de insatisfação é não insatisfação, sem necessariamente gerar 

satisfação. Esse conceito gera dúvida e leve confusão devido à semântica, porque 

normalmente se pensa que o contrário de satisfação é insatisfação, porém segundo Herzberg 

quando se fala em psicologia comportamental essa não é regra. Em suas pesquisas ele expõem 

resultados que indicam que os fatores motivadores são as principais causas de satisfação e 

motivação no trabalho, e os fatores higiênicos são as principais causas de insatisfação e 

desmotivação. (HERZBERG, 1987) 

 

 

Figura 2 – Fatores Motivacionais e Higiênicos. 

Fonte: CHIAVENATO, 2003. 

 

 

 

1) Fatores Motivadores 

 Os “fatores motivadores” apresentados por Herzberg são conquistas pessoais, 

reconhecimento das conquistas, o trabalho em si, responsabilidade e crescimento na profissão. 

Herzberg afirma que quando esses fatores são preenchidos positivamente servem como 

estímulo para o indivíduo, devido ao sentimento de satisfação que o mesmo sentiria.  No 

entanto, caso esses fatores não sejam supridos o indivíduo não entraria, necessariamente, em 
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um quadro de insatisfação, na verdade haveria a situação de inexistência de satisfação, ou não 

satisfação. 

2) Fatores Higiênicos 

 Os “fatores higiênicos” que Herzberg elencou em sua teoria são: política da 

companhia e administração, supervisão, relacionamentos interpessoais, condições de trabalho, 

salário, status, e segurança. O autor da teoria afirma que quando esses fatores se caracterizam 

negativos eles contribuem incisivamente para uma maior infelicidade e desmotivação nos 

indivíduos. Porém, igual aos fatores motivadores, se eles não se caracterizarem, não elevarão 

níveis de felicidade e motivação nos indivíduos. 

 

 

Figura 3 – Fatores de higiene e os fatores de motivação. 

Fonte: SILVA, 2001. 

 

3.2.2 Teoria das necessidades de Maslow 

 A teoria do psicólogo Abraham H. Maslow formula uma hierarquia de necessidades, 

onde elas estão organizadas e dispostas em diversos níveis de necessidades humanas. Essa 

hierarquia é representada por uma figura em forma de pirâmide, onde as necessidades mais 

básicas (necessidades fisiológicas), ficam na parte inferior e as necessidades mais elevadas 
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(necessidades de autorrealização) ficam no topo. Segundo Maslow os indivíduos motivam-se 

para satisfazer as necessidades mais básicas primeiro, e depois motivam-se a suprir as 

necessidades dos próximos níveis, isso porque há uma interdependência entre as necessidades, 

onde para que haja uma superior a mais básica deve ter sido suprida. As necessidades 

humanas são divididas em cinco grupos que compõem os níveis hierárquicos da pirâmide de 

Maslow, são eles: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, 

necessidades de estima e necessidades de autorrealização. (CHIAVENATO, 2003) 

  

 

Figura 4 – Hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow. 

Fonte: CHIAVENATO, 2003. 

 

 

1. Necessidades fisiológicas: Na base da pirâmide, as necessidades fisiológicas são as 

mais primitivas. São consideradas parte desse nível necessidades como fome, sede, sono, 

repouso, abrigo do frio ou calor e desejo sexual. São instintivas, inatas e relacionadas com a 

sobrevivência da espécie. Figurando-se como as necessidades mais básicas, elas se sobrepõem 

sobre todas as outras e dominam o comportamento  humano quando não supridas. O homem 

que não come há dias, ignorará outras necessidades com o intuito de eliminar sua fome a 

qualquer custo. Quando sua fome não é mais problema, ele se motivará para satisfazer outras 

necessidades. 
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2. Necessidades de segurança: Constituindo o segundo nível da pirâmide, estas 

necessidades motivam o indivíduo quando as fisiológicas estão relativamente supridas. São 

elas necessidade de segurança, estabilidade, busca de proteção e privação ou fuga de perigo. 

3. Necessidades sociais: Motivam o indivíduo quando as outras duas necessidades 

mais básicas estão relativamente satisfeitas. Quando as necessidades sociais não são supridas 

o indivíduo pode apresentar-se com comportamento resistente, antagônico e hostil com as 

pessoas a seu redor. As necessidades sociais são necessidade de associação, participação, 

aceitação, amizade, afeto e amor. No mundo de hoje, indivíduos que não tem suas 

necessidades de amizade, afeto e amor supridas muitas vezes apresentam isolacionismo e 

solidão. 

4. Necessidades de estima: São necessidades de autoavaliação como autoconfiança, 

aprovação social, status, prestígio e consideração. A satisfação dessas necessidades gera 

autoconfiança e a insatisfação delas gera desânimo. 

5. Necessidades de autorrealização: Estão no topo da hierarquia e só se caracterizam 

como preocupação e fator motivacional ao indivíduo quando todas as outras mais básicas 

encontram-se relativamente satisfeitas. São elas realização do próprio potencial, 

autodesenvolvimento e auto aperfeiçoamento. È a necessidade do indivíduo desenvolver todas 

suas capacidades como ser humano. (HERZBERG, 1987) 

 

Figura 5 - Tipos de necessidades segundo Maslow. 

Fonte: CHIAVENATO, 2003. 



18 
 

 

 

 3.2.3 Teoria X e teoria Y de McGregor 

McGregor foi outro estudioso que tentou explicar o que motiva o comportamento 

humano em ambientes organizacionais. Ele apresenta duas teorias: uma basicamente negativa, 

Teoria X; e outra basicamente positiva, chamada Teoria Y. As teorias são definidas e se 

diferenciam por um conjunto de premissas. (ROBBINS, 2005) 

A Teoria X tem um estilo pragmático, mecanicista e tradicional; já a Teoria Y é 

baseada em concepções modernas a respeito do comportamento humano. (CHIAVENATO, 

2003) 

1) Teoria X 

É uma concepção equivocada sobre o ser humano e o seu comportamento. Esta teoria 

sugere uma administração com bitolamento da iniciativa individual, aprisionamento da 

criatividade, estreitamento da atividade profissional por meio do método e da rotina de 

trabalho. O líder impõem suas ordens arbitrariamente e passa a controlar o comportamento 

dos seus subordinados, sendo que as pessoas são consideradas meros recursos ou meios de 

produção. Segundo Chiavenato (2003), as premissas da Teoria X são: 

 

• As pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza: elas evitam o trabalho ou 

trabalham o mínimo possível, em troca de recompensas salariais ou materiais. 

• Falta-lhes ambição: não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas 

e sentir-se seguras nessa dependência. O homem é basicamente egocêntrico e seus objetivos 

pessoais opõem-se, em geral, aos objetivos da organização. 

• A sua própria natureza leva-as a resistir às mudanças, pois procuram sua segurança e 

pretendem não assumir riscos que as ponham em perigo. 

• A sua dependência torna-as incapazes de autocontrole e autodisciplina: elas precisam 

ser dirigidas e controladas pela administração. 

2) Teoria Y 

É uma concepção moderna, menos antiquada e autocrática como a Teoria X, sem preconceitos 

a respeito da natureza humana. Suas premissas são: 

• As pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar. Dependendo de certas condições, 

o trabalho pode ser uma fonte de satisfação e recompensa (quando é voluntariamente 
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desempenhado) ou uma fonte de punição (quando é evitado sempre que possível). A aplicação 

do esforço físico ou mental em um trabalho é tão natural quanto jogar ou descansar. 

• As pessoas não são, por sua natureza intrínseca, passivas ou resistentes às 

necessidades da empresa: elas podem tornar-se assim, como resultado de sua experiência 

negativa em outras empresas. 

• As pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento 

adequados e capacidade para assumir responsabilidades. O funcionário deve exercitar auto 

direção e autocontrole a serviço dos objetivos que lhe são confiados pela empresa. O controle 

externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de obter a dedicação e esforço de 

alcançar os objetivos empresariais. 

• O homem médio aprende sob certas condições a aceitar, mas também a procurar 

responsabilidade. A fuga à responsabilidade, a falta de ambição e a preocupação exagerada 

com a segurança pessoal são consequências da experiência insatisfatória de cada pessoa, e não 

uma característica humana inerente a todas as pessoas. Tal comportamento não é causa: é 

efeito de experiência negativa em alguma empresa. 

• A capacidade de alto grau de imaginação e de criatividade na solução de problemas 

empresariais é amplamente - e não escassamente – distribuída entre as pessoas. Na vida 

moderna, as potencialidades intelectuais das pessoas são apenas parcialmente utilizadas. 

(CHIAVENATO, 2003) 

 

3.3. A importância da motivação em uma organização militar 

  

Em organizações diversas, se ter colaboradores motivados é essencial. Em 

organizações militares não é diferente, pois a motivação gera um ambiente de trabalho onde 

os militares desenvolvem um melhor relacionamento entre si e se comprometem mais com os 

objetivos da OM, há maior procura pelo aperfeiçoamento técnico-profissional e 

especialização,  produtividade com maior qualidade organizacional e melhor desempenho nas 

funções. Inúmeros autores destacam a importância da motivação nas organizações,  Lucas e 

Dal’Col (2013) elege a motivação como condição sine qua non para a superação de desafios: 

 [...] a motivação é um tema que tem recebido grande atenção no cenário empresarial 

e é o mais preocupante no cotidiano das organizações, pois quando as pessoas estão 

motivadas e envolvidas num processo, conseguem atingir os objetivos propostos, 

podendo superar qualquer desafio. (LUCAS; DAL’COL, 2013). 
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Sabendo que a profissão militar tem como característica a constante necessidade de se 

adaptar a novas situações e superar desafios, cresce de importância a relevância de motivar os 

subordinados. Mesmo as organizações militares tendo suas próprias características diferentes 

das organizações civis, a importância de se ter membros motivados mantém-se tão importante 

quanto. Essa importância é descrita no trabalho de Crenguţa Mihaela Macovei e Lucian 

Marian Argintaru, que realizaram uma pesquisa no Exército Romeno: 

The military organization remains an institution with its own way of organization, 

leadership and hierarchy, with specific characteristics such as strictness, formal 

relations, behavioral restrictions, and danger related to specific military activities, all 

of which influencing the way a person becomes motivated to accede to this system, 

to prepare as a specialist and build a career for a long time. The evolution in the 

military career requires performance in previous positions, skills for the next 

position and potential to develop career; all this cannot be sustained without proper 

motivation (MACOVEI, ARGINTARU, 2016).1 

 

 É certo que o líder militar prover um ambiente de satisfação profissional para seus 

subordinados é importante não apenas no Exército, mas em todas as Forças Armadas pois é 

percebido que, muitas vezes, o clima de insatisfação nas tropas militares pode influenciar o 

desempenho profissional de cada um dos componentes (RESERVAER, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 As organizações militares continuam com suas próprias maneiras de organização, liderança e hierarquia, com 

características especificas como rigidez, relações formais, restrições comportamentais, e periculosidade de 

atividades especificamente militares, tudo isso influenciando omodo como uma pessoa se torna motivada a 

aceder nesse sistema, a se tornar um especialista e construir uma carreira a longo prazo. A evolução da carreira 

military exige desempenho em funções anteriores, habilidades para a nova função, e potencial para desenvovel 

a carreira, tudo isso nao pode ser sustentado sem a motivação adequada. (MACOVEI, ARGINTARU, 2016, 

tradução nossa). 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção será apresentado os resultados do questionário aplicado a um universo 

composto por oficiais e sargentos de carreira, servindo na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) e posteriormente uma análise dos dados fazendo um cruzamento dos dados 

da pesquisa bibliográfica com os dados estatísticos recolhidos através do questionário 

realizado. O preenchimento do questionário foi realizado de forma anônima a fim de 

preservar a identidade dos participantes. 20 militares colaboraram, com base em suas 

experiências de tropa ao longo da carreira, respondendo ao questionário que tem por 

finalidade embasar estatisticamente que o líder é capaz de motivar seus subordinados e que 

uma tropa motivada traz diversos benefícios para força, benefícios estes já citados 

anteriormente neste trabalho. 

4.1 Resultados 

 O primeiro resultado importante que pudemos encontrar a partir do questionário 

aplicado foi que a unanimidade dos militares acredita que seus subordinados apresentam 

melhor desempenho ao cumprir as diversas missões do dia a dia quando estão motivados. Isso 

fica evidente no percentual das respostas para a primeira questão do questionário. Outro 

resultado importante que a pesquisa revelou, também por unanimidade, é que o 

relacionamento entre líderes e subordinados pode ser considerado um fator motivacional 

importante no dia a dia da tropa. Como pode-se verificar nos gráficos a seguir. 
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 Já na terceira questão, revelou-se que na opinião dos colaboradores do questionário é 

que o líder é capaz de aumentar a produtividade da tropa melhorando o ambiente de trabalho, 

bem como na quarta questão a maior parte dos militares apontaram que já tiveram más 

experiências com líderes que agiam de forma que os desmotivavam a desenvolver todo seu 

potencial,  como podemos ver nos gráficos a seguir. 
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 Nas três últimas questões, apesar da maioria dos militares acreditarem que é 

importante motivar os subordinados e admitem se preocupar com esse aspecto, a maioria 

também aponta que as diversas missões do dia a dia são cumpridas independente da 

motivação dos militares, como podemos ver nos gráficos a seguir. 
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É importante destacar a qualidade das respostas do pessoal colaborador com o 

questionário,  pois todos os militares que responderam ao questionário são sargentos ou 

oficiais de carreira, militares que ao longo da profissão comandam diversas frações com 

subordinados diferentes, sendo que os mesmos têm relativa experiência de serviço no Exército 

Brasileiro, dando assim respaldo aos dados obtidos pela pesquisa. 

 

3.2 Análise dos dados 

 Diante dos resultados encontrados através da aplicação do questionário, podem ser 

feitas algumas inferências. A resposta ao problema formulado parece ser que o líder é capaz 

de motivar seus subordinados a fim de potencializar o desempenho de sua fração, e que o 

ambiente de trabalho conduzido pelo líder bem como a relação interpessoal entre líder e 

subordinado são fatores motivacionais da tropa. No entanto, faz-se necessário demonstrar que, 

sem desconsiderar o que já foi dito, os resultados do questionário também apontam que as 

missões são cumpridas independente da motivação dos subordinados, ou seja, que a 

motivação não é essencial, na maioria dos casos, ao cumprimento dos objetivos da tropa. 

 Pode-se interpretar o fato de os militares terem apontado o relacionamento 

interpessoal do líder com o subordinado e o ambiente de trabalho proporcionado pelo líder 

como fatores motivacionais como uma ligação com as teorias fundamentais da motivação 

apresentadas nesse trabalho, pois analisando individualmente as teorias em relação com os 

dados do questionário podem ser tiradas algumas conclusões. 

 Cruzando os dados do questionário com os dados da pesquisa bibliográfica a respeito 

da teoria dos dois fatores podemos verificar que, os militares que responderem as questões 

consideram a relação interpessoal líder-subordinado e o ambiente de trabalho como 

influenciadores da motivação pois tais aspectos abrangem fatores motivadores e fatores 

higiênicos. No aspecto relação interpessoal líder-subordinado pode-se verificar como fator 

motivador o reconhecimento do líder em relação às conquistas/trabalho do subordinado. No 

aspecto ambiente de trabalho pode-se verificar como fatores higiênicos a supervisão, 

relacionamentos interpessoais, condições de trabalho e segurança. 

 Dessa vez, analisando pela ótica da teoria das necessidades, podemos verificar que a 

relação líder-subordinado e o ambiente de trabalho, como influenciadores da motivação, 

podem ser identificados em diversos grupos na hierarquia das necessidades da pirâmide de 

Maslow. Pode-se ver que o líder pode influenciar em todos os níveis da pirâmide, no caso das 
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necessidades fisiológicas respeitando horários de descanso dentro da jornada de trabalho. Nas 

necessidades de segurança dando condições seguras de trabalho aos seus subordinados. Nas 

necessidades sociais sendo compreensível e tendo bom relacionamento com os outros 

militares. Nas necessidades de estima dando responsabilidades, reconhecimento e 

recompensas por bom trabalho. Nas necessidades de autorrealização dando missões que 

exijam criatividade e adaptabilidade, dando oportunidades para os subordinados terem 

inciativa, permiti-los participar das tomadas de decisões e permiti-los se auto aperfeiçoar ou 

desenvolver expertise em área específica. 

 Por último, analisando os dados do questionário em relação à teoria X e teoria Y de 

McGregor, podemos verificar que, se o líder adotar como seu direcionamento de conduta as 

premissas equivocadas sobre o comportamento humano da teoria X, como impondo suas 

ordens arbitrariamente, bitolando a iniciativa e censurando a criatividade, ele estará criando 

uma má relação com os subordinados e um ambiente de trabalho desagradável, propício a 

desmotivação de sua fração. Porém, se adotar um comportamento baseado nas premissas da 

teoria Y, lembrando que o controle do superior e a ameaça de punição não são os únicos 

meios de obter a dedicação e esforço de alcançar os objetivos, podendo então encontrar 

resultado contrário à teoria X.  

 Considerando somente os dados estatísticos recolhidos através do questionário 

aplicado, aponta-se para a confirmação parcial de que o líder pode influenciar na motivação 

dos subordinados de forma a aumentar a produtividade e o desempenho da fração sob seu 

comando no cumprimento dos diversos objetivos no dia a dia da tropa. Afirma-se isso pois 

quando se analisa os dados compilados do questionário temos que 85% dos militares 

acreditam que o líder é capaz de motivar os subordinados melhorando o ambiente de trabalho 

e 60% acreditam que o relacionamento interpessoal líder-subordinado pode influenciar na 

motivação da tropa. 

Uma vez que cruzamos os dados estatísticos recolhidos através do questionário 

aplicado com os dados da pesquisa bibliográfica, podemos concluir que se confirma 

totalmente que o líder pode influenciar na motivação dos subordinados de forma a aumentar a 

produtividade e o desempenho da fração sob seu comando no cumprimento dos diversos 

objetivos no dia a dia da tropa. Temos então uma simetria entre as teorias motivacionais 

fundamentais apresentadas por Herzberg, Maslow e McGregor e a prática representada pelos 

dados baseados nas experiências dos oficias e sargentos colaboradores com a pesquisa. 

 Respeitando que 40% dos oficiais e sargentos que responderem ao questionário 

afirmaram que sem dúvidas as missões são cumpridas independente da motivação dos 
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militares, pode-se interpretar que a motivação não é fator essencial para o cumprimento das 

missões, mas é essencial para o bom desempenho, para alcançar os objetivos da melhor forma 

e com mais presteza. Entende-se que a situação de militares motivados está ligada a 

produtividade, qualidade do desempenho profissional e bem estar geral, entre outros 

benefícios. 

 Com base tanto na análise dos dados da pesquisa bibliográfica, quanto dos dados do  

questionário pode se considerar que as hipóteses da pesquisa se confirmam. Sendo que a 

primeira hipótese referente à existência ou não dos mesmos fatores motivacionais do 

ambiente organizacional civil no ambiente organizacional militar, pode ser considerada 

confirmada totalmente, pois  mesmo o líder não podendo agir sobre alguns fatores, como por 

exemplo o salário de seus subordinados, pois este é definido no âmbito de toda a Força 

Terrestre e é apontado como fator higiênico por Herzberg (1987), há outros fatores elencados 

pelas três teorias fundamentais que podem ser identificados na área profissional militar, como 

relacionamento interpessoal entre líder e subordinado, segurança no ambiente de trabalho e 

intervalos adequados nos horários de expediente. Já a segunda hipótese referente ao líder 

militar ser ou não capaz de agir sobre os fatores motivacionais e potencializar o desempenho 

dos subordinados podemos considerar totalmente confirmada, pois os dados do questionário 

apresentaram que os líderes são capazes de motivar e melhorar o desempenho da tropa 

principalmente através de um bom relacionamento interpessoal e melhorando as condições do 

ambiente de trabalho, sendo que se não atentar para os fatores que influenciam na motivação 

dos subordinados pode inclusive causar desmotivação entre a tropa sob seu comando. 

 Pode-se concluir, assim, que o líder é capaz de motivar seus subordinados, para isso é 

interessante que este tenha conhecimento a respeito das teorias fundamentais da motivação a 

fim ter ciência de quais são os fatores que influenciam no desempenho profissional dos 

indivíduos em geral, e então passe a saber o que observar entre os seus subordinados e como 

identificar a melhor forma de influenciar nos fatores motivacionais de sua tropa. Isso tudo 

visto que, confirmou-se através da pesquisa que indivíduos motivados desenvolvem todo seu 

potencial de trabalho, aumentando seu desempenho profissional na conquista dos objetivos da 

organização que ele está inserido. 

 Tal resultado pode ser amplamente aplicado dentro da Força Terrestre, visto que os 

fatores motivacionais observados podem ser encontrados em todas os ambientes de trabalho 

no Exército Brasileiro, sendo assim interessante que todos os comandantes de fração se 

preocupem e se interessem em trabalhar a motivação de seus subordinados. Nesse cenário, a 
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instituição se beneficiaria de militares amplamente dedicados às suas missões e bem servindo 

à Pátria. 

  O assunto não se revela uma especificidade do ambiente militar, ou seja, há grande 

semelhança com o ambiente organizacional civil, por consequência disso os militares tem 

vastas fontes de pesquisa para aprofundar seus conhecimentos na área, e após transpor o 

aprendido para o ambiente militar cada vez mais desenvolver o tema dentro das Forças 

Armadas. 
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4 CONCLUSÃO 

 Esta pesquisa teve como objetivos identificar quais são os fatores motivacionais que 

influenciam na motivação dos militares, verificar se o líder é capaz de agir sobre esses fatores 

e se o líder pode motivar seus subordinados a fim de aumentar o desempenho da fração sob 

seu comando. Para isso foi analisada a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg, a teoria 

da pirâmide das necessidades de Abraham Maslow e a teoria X e teoria Y de Douglas 

McGregor, teorias essas consideradas essenciais para o estudo e entendimento do tema visto 

que, mesmo oriundas de meados do século XX, comportam os fundamentos para as teorias 

motivacionais modernas. Foi analisada a semelhança entre os fatores motivacionais 

encontrados nas teorias fundamentais e os fatores motivacionais presentes no ambiente 

militar.  

 Os resultados encontrados foram que muitos dos fatores motivacionais evidenciados 

pelas teorias fundamentais estão presentes no meio militar, influenciando no desempenho das 

diversas frações. Verificou-se que líder é capaz de agir sobre a maioria desses fatores a fim de 

motivacionar seus subordinados. 

 Destacam-se como fatores motivacionais passíveis dos líderes militares agirem sobre, 

então motivando seus subordinados, os seguintes aspectos: o relacionamento interpessoal 

entre comandante e subordinado, o ambiente de trabalho em geral, as condições de trabalho 

dadas aos militares, intervalos adequados dentro do expediente, segurança no trabalho, 

reconhecimento do esforço e da qualidade do trabalho dos subordinados por parte do líder, as 

oportunidades dadas aos militares para se auto aperfeiçoarem e se especializarem com cursos 

ou estágios, supervisão não inibidora de criatividade, responsabilidade por resultados e 

participação no processo decisório. 

 Diante destes resultados podemos afirmar que detendo o conhecimento necessário a 

respeito das teorias fundamentais e como funciona a motivação humana, o líder é capaz de 

motivar seus subordinados a desenvolver todo o desempenho em potencial da fração 

alinhando os esforços de sua fração em prol dos objetivos da OM e do Exército Brasileiro em 

geral. Dentro dessa perspectiva, podemos destacar que tropas motivadas apresentam diversos 

benefícios para a Força, sendo que nesse status os militares produzem mais, tem melhor 

qualidade de vida no trabalho, criam um ambiente profissional cada vez melhor e se motivam 

a dar o melhor de si na sua profissão, muitas vezes procurando desenvolver expertise em área 

de interesse da Instituição.  
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 Fundamentando nas teorias que sustentaram o trabalho, pode-se confirmar as hipóteses 

de pesquisa de que o líder é capaz de motivar a tropa sob seu comando a fim de potencializar 

seu desempenho, e que para isso é importante estudar e compreender as teorias fundamentais 

da motivação, visto que os fatores motivacionais por elas apresentados são passíveis de serem 

observados no ambiente militar. 

 Os resultados alcançados nesta pesquisa podem ser generalizados e transmitidos a todo 

Exército, visto que os fatores motivacionais são os mesmo em todas as frações da Instituição, 

diferindo apenas em intensidade. Isto pois dependendo da atividade desempenhada por um 

grupo de militares específicos  pode ser mais administrativa ou não, então fatores como 

segurança podem influenciar mais na motivação destes indivíduos do que em outros em um 

cenário diferente. Outro ponto que indica que a pesquisa pode ser considerada para toda a 

Força é a participação dos militares na obtenção dos dados do questionário, visto que ao se 

considerar que existe uma alta rotatividade nos cargos e funções no Exército, e os mesmo 

passam por diversas Organizações Militares ao longo da carreira, podem assim, mesmo sendo 

um grupo pequeno que colaborou com o questionário, representar com fidelidade o grande 

universo dos militares, pois já passaram por muitas frações diferentes durante o desempenho 

da profissão. 

 Conclui-se então que a partir do ponto que o líder entende como funciona a motivação 

humana e quais fatores motivacionais influenciam sobre o comportamento dos seus 

subordinados, ele tem total capacidade de agir e motivar sua tropa, atingindo assim um 

melhor desempenho na conquista dos objetivos estabelecidos para sua fração.  
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