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A MOTIVAÇÃO E SEUS IMPACTOS NO DESEMPENHO DO MILITAR DO 

EXÉRCITO 

 
Clayton Veríssimo Caetano1 

 

RESUMO 
Este trabalho analisa motivação como fator preponderante para o melhor desempenho 

profissional. Tal abordagem se justifica pela necessidade de verificar a motivação e seus impactos no 
desempenho do militar do Exército. O objetivo desse trabalho é Analisar a motivação como fator 
preponderante para o melhor desempenho profissional no Exército Brasileiro, identificando estratégias 
para a mensuração desta variável e propondo soluções motivacionais que possibilitem a melhora deste 
fator da qualidade de vida dos militares. Esse intento será conseguido por meio da busca por 
bibliografias que expliquem as questões no entorno da motivação e desempenho dos militares, 
tomando o cuidado de ligar o trabalho às referências. O resultado obtido foi a constatação de que 
compreender a relevância da Perspectiva Promissora no cotidiano do militar, trazendo à luz que a 
motivação do indivíduo é possível por meio de uma expectativa muito positiva no próprio futuro dentro 
da carreira das armas, fomentando o desempenho dos oficiais e praças no atual tempo presente. 

 
Palavras-chave: Exército. Militares. Motivação. Desempenho. 
 
 
 

 
 
ABSTRACT 
 
This paper analyzes motivation as a preponderant factor for the best professional performance. Such 
an approach is justified by the need to verify the motivation and its impacts on the performance of the 
Army military. The objective of this paper is to analyze motivation as a major factor for better professional 
performance in the Brazilian Army, identifying strategies for measuring this variable and proposing 
motivational solutions that enable the improvement of this factor in the quality of life of the military. This 
will be achieved by searching bibliographies that explain the issues surrounding the motivation and 
performance of the military, taking care to link the work to the references. The result obtained was the 
understanding that understanding the relevance of the Promising Perspective in the daily life of the 
military, bringing to light that the motivation of the individual is possible through a very positive 
expectation in the future within the career of weapons, fostering the performance of officers. and squares 
in the present tense. 
 
Keywords: Army. Military. Motivation. Performance. 
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A MOTIVAÇÃO E SEUS IMPACTOS NO DESEMPENHO DO MILITAR DO 
EXÉRCITO 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 O Contexto militar é o meio em que se insere este trabalho. Ele também aborda 
parcela significativa do cotidiano dos oficiais e praças do Exército Brasileiro além de 
observar a maneira pela qual a motivação, no interior dos quartéis, se desdobra em 
alguns casos específicos, os quais podem influenciar no comportamento do indivíduo 
além de impor mudanças no seu modo de agir, impactando o seu desempenho. 

No Brasil, atualmente, os militares do Exército Brasileiro são em sua plenitude 
os selecionados e convocados no meio de uma sociedade que está em constante 
evolução. E por essa razão que esse trabalho é importante pois busca esboçar, no 
instante contemporâneo, como os oficiais e praças do Exército podem se manter 
motivados em seus desempenhos durante o trabalho na caserna. 

Esse trabalho aborda a motivação como fator preponderante para o melhor 
desempenho profissional, tendo como problema a seguinte questão: a motivação é 
capaz de influenciar o desempenho do militar? Sabe – se que é comum supor que os 
militares do Exército Brasileiro podem ser suscetíveis aos fatores motivacionais dentro 
e fora dos quartéis. 

Tal abordagem se justifica pela necessidade crescente de buscar o melhor 
desempenho entre os militares do Exército Brasileiro. Nesse viés, esse trabalho é 
significante, pois aponta caminhos capazes de transformar o desempenho do militar 
de modo que os oficiais e praças alcancem seus objetivos na carreira. Por esse 
motivo, se reveste de suma relevância no progresso profissional dos militares do 
Exército, uma vez que para o autor desse trabalho, essa percepção servirá de 
subsídios e argumentos para assessoramento ao Estado Maior no intuito do 
incremento da motivação dentro do universo de gestão de pessoas com aptidão para 
o serviço militar, causando uma ligação positiva em relação a classe militar e a 
sociedade que fornece os futuros candidatos para a carreira das armas. 

É importante destacar que esse trabalho contribui com o aumento do 
desempenho dos militares do Exército Brasileiro, incrementando a capacidade da 
Força Terrestre Nacional em dar respostas para a o povo brasileiro no que tange as 
missões das Forças Armadas no âmbito estratégico e político nacionais 

Esse trabalho também tem como objetivo analisar a motivação como fator 
preponderante para o melhor desempenho profissional no Exército Brasileiro, 
identificando estratégias para a mensuração desta variável e propondo soluções 
motivacionais que possibilitem a melhora deste fator da qualidade de vida dos militares 
do Exército.  

A seguir, esse intento será alcançado a partir da revisão e busca por 
bibliografias e pesquisa documental que expliquem as questões no entorno da 
motivação associadas ao maior desempenho dos militares do Exército Brasileiro, 
tomando o cuidado de ligar o trabalho às referências. 
 
 
2 VALORIZAÇÃO DO MILITAR DO EXÉRCITO  
 

Para Bergamini (1990) a diversidade de interesses percebida entre os 
indivíduos permite aceitar, de forma razoavelmente clara, a crença segundo a qual as 
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pessoas não fazem as mesmas coisas pelos mesmos motivos. É dentro dessa 
diversidade que se encontra a mais relevante fonte de compreensão a respeito de um 
fenômeno que apresenta aspectos aparentemente paradoxais: a motivação dos 
militares das Forças Armadas. Motivação esta que é capaz de incrementar o 
desempenho dos oficiais e praças, permitindo ao Exército Brasileiro dar respostas aos 
anseios políticos e estratégicos nacionais. 

Conforme defende Minayo (2013), a Perspectiva Promissora como indicador 
de valorização profissional é o que se refere à esperança vantajosa sobre o futuro. 
Isso pode corresponder a chances de promoção na carreira militar, com resultados 
efetivos no aumento do desempenho individual da pessoa. Sabe – se que no Exército 
Brasileiro as promoções provocam a mudança de postos e graduações e estão, 
intimamente, ligados ao aumento dos conhecimentos, incremento das habilidades e 
no aprimoramento da profissão castrense, permitindo ao militar ter uma Visão do 
Futuro nítida, sem que para tal os oficiais e sargentos tenham que abdicarem do seus 
talentos pessoais ou da qualidade de vida para obterem o sucesso.  

Sabe – se que o clima organizacional estável na gestão de militares, aumenta 
a capacidade do Exército Brasileiro em dar respostas para a o povo do Brasil no que 
concerne as missões das Forças Armadas no âmbito estratégico e político nacionais. 
Nesse viés, no Ambiente de Trabalho, observa - se as pluralidades das reações 
humanas e a partir desse ponto, induz -se a concluir que as percepções individuais 
podem levar os indivíduos a reagirem de maneiras distintas, contudo eficientes, 
mesmo em detrimento das circunstâncias desafiadoras (ZONATTO 2018; SILVA, 
2018; GONÇALVES 2018). 

Nesse caminho, é correto defender que no Exército Brasileiro os militares são 
distintos entre si, mesmo dentro das coletividades, e portanto, reagem diferentemente 
as circunstâncias. Destaca – se, nesse cenário, que os fatores como qualidade de 
vida, faixa etária, gênero e grau de escolaridade fortalecem as diferenças entre os 
desempenhos dos militares e criam parâmetros e tipos de motivação de diferentes 
modos, dentro dos quartéis, gerando a necessidade de uma gestão de pessoal que 
predomine com firmeza sob os diversos ânimos em um ambiente tipicamente militar. 

Os Fatores Externos, como por exemplo a família, afetam o comportamento do 
militar no interior da caserna. E segundo Damaso (2019), diante de tantas hipótese e 
percepções, se extrai que a partir de cada origem do pensamento pode se chegar a 
um próprio modelo específico de motivação. Em sendo assim, é correto supor que 
cada indivíduo do Exército Brasileiro traz consigo fatores externos capazes de fazer 
com que os militares se sintam realizados, satisfeitos e felizes de tal maneira a 
aumentar sua capacidade produtiva e consequentemente os próprios desempenhos 
no manuseio de técnicas bélicas, gerando maior resposta operacional das 
organizações militares.  

O Treinamento Físico Militar (TFM) é uma atividade institucional saudável que 
se observada a partir da ótica de Copetti (2018) gera a motivação, voltada para a 
busca da higidez corpórea e aumento da força física, durante o serviço militar ativo. 
Destaca – se que o TFM incrementa a motivação do militar por agregar valor à sua 
qualidade de vida. Portanto, o TFM capacita o profissional das armas a estarem 
motivados e saudáveis sendo capazes de concluir cursos de combate cujo os 
exercícios de instrução requerem extremos esforços físicos durante as simulações de 
guerra, garantindo a especialização dos quadros bem como um elevado desempenho 
dos oficiais e praças em suas atribuições para a preparação para o combate. 

De acordo com Minayo (2013) o Serviço de Apoio Religioso e o Amparo 
Psicológico aos policiais fluminenses foi tratado, de forma muito contestada, como um 
tema de segurança no trabalho mesclado com a motivação do indivíduo. Nesse 
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contexto, observa - se que oficiais e praças do Exército Brasileiro são motivados para 
seguir protocolos rígidos de segurança nas operações e instruções. Porém alguns 
deles não se apartam de suas crenças e atribuem os bons resultados em atividades 
de campo a relação que estabelecerem com a suas religiões, tornando o ambiente 
castrense susceptível a proliferação de distintos propósitos de fé em um contexto que 
não se separa o místico do alto desempenho em manobras militares.  

Ainda, as teorias motivacionais podem ser entendidas como uma tentativa 
incessante e progressiva para identificar fontes de prazer que o trabalhador encontra 
ou pode encontrar no seu ambiente de trabalho (TAMAYO, 2013; PASCHOAL, 2003). 
Dentro desse cenário, a motivação laboral castrense é uma das áreas em que o clima 
organizacional e gestão de pessoas têm sido sempre orientados por uma abordagem 
positiva no contexto de uma estrutura, procurando encontrar caminhos para ajudar o 
militar a satisfazer as suas necessidades e a se realizar profissionalmente. 

Por essa razão, o ambiente de trabalho, além de ser considerado um dos 
principais fatores para alcançar a motivação, pode incrementar as chances dos 
militares aumentarem seus desempenhos e, por consequência, o Exército Brasileiro 
poderá atender prontamente as expectativas sociais do Brasil. Nesse caminho, um 
olhar com foco crítico sob os sentimentos e as emoções das pessoas é uma boa 
prática que faz a diferença em uma organização militar e gera resultados positivos no 
desempenho dos profissionais (DA ROSA LOPES, 2018; DA SILVA, 2018; QUEIROZ, 
2018). 

A Educação Formal é uma das diversas propostas apresentadas por Minayo 
(2013) que são implementadas, atualmente, pelas organizações para valorizar seus 
funcionários. Nesse contexto, o Exército Brasileiro cria oportunidades para aprimorar 
a Educação Profissional dos seus quadros, tanto incentivando a habilitação em um 
segundo idioma ou possibilitado treinamento para novas especialidades intelectuais 
destinadas ao seu efetivo profissional. Ganha luz que o resultado do incremento 
pessoal no campo do conhecimento gera para os militares a recompensa pelo tempo 
de estudo, gerando melhores avaliação de desempenho e prêmios pelas boas ideias, 
boas práticas e inovações no processo de trabalho e nos respectivos meios de 
atuação.  

Para Batista (2005) não se pode restringir a dignificação do trabalho 
exclusivamente às questões salariais, embora sejam estas questões cruciais. Assim, 
se sugere que entre as formas de valorização do militar tem-se a implementação de 
incentivos positivos traduzidos em condições dignas de trabalho e o estímulo ao 
aperfeiçoamento. Portanto, em falas espontâneas dos militares do Exército Brasileiro, 
a questão salarial aparece em seus argumentos para incremento da motivação e 
desempenho individual. Evidencia – se que o soldo é considerado de baixa qualidade 
quando é incompatível com a atividade que os militares exercem, pois a carreira militar 
é diferente de qualquer outra profissão e além dos riscos se baseia do regime de 
disponibilidade permanente, necessitando de Seguro Social diferenciado ao final da 
carreira e passagem para a Reserva. 

Segundo Lobos (1975) ainda que o soldo seja somente um dos "resultados" 
potencialmente importantes para um trabalhador militar (outros "resultados" incluem 
segurança no emprego, condições de trabalho, sentimentos de auto realização, etc.), 
uma boa forma de comprovar empiricamente a importância do salário dentro do 
contexto do comportamento dos indivíduos em uma organização militar, é observar 
seu impacto sobre o desempenho destes do Exército Brasileiro. 

O salário é um importante vetor de motivação e valorização dos funcionários 
dos setores públicos, (COSTA, 2018; TEIXEIRA, 2018). Pode se considerar que isso 
se estende aos militares do Exército Brasileiro que estão dentro de uma estrutura 
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hierarquizada conforme os ambientes de trabalho das Forças Armadas. Nesse 
caminho, o soldo dos militares serve de indicativo basilar para efetivar o aumento do 
respectivo desempenho profissional, somando esforços com outros fatores para 
garantir qualidade de vida e Bem – Estar aos militares.  

Então, observa – se no Quadro 01 as variações de salários hierarquizados 
das Forças Armadas Nacionais, dispostas nos diversos postos, graduações. As 
variações ocorrem também em razão de realização de cursos e graduações. Os 
valores dos soldos na tabela abaixo, nem sempre traduzem a valorização individual, 
social e profissional da classe militar. O que sugere uma oportunidade de melhoria 
salarial. 

 
Quadro 01 – Tabela de Soldo de Militares das Forças Armadas 
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Fonte: Ministério da Defesa (Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/ministerio-da-
defesa/2-uncategorised/8534-remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-
brasil-e-no-exterior>. Aceso em 25 julho 2019.) 
 
 
Figura 01 – Mapa dos salários pagos no Brasil 
 

 
Fonte: R7 Economia (Disponível em < https://noticias.r7.com/economia/profissionais-
do-sudeste-tem-salario-30-maior-do-que-os-do-nordeste-08112018> Acesso em 26 
novembro 2019) 
 

Comparando o Quadro 01 (Soldo dos Militares) com a figura 01 (Mapa dos 
salários pagos no Brasil), conclui – se que os alunos militares e os soldados estão 
com os vencimentos remuneratórios abaixo da média nacional. Portanto nesses níveis 
hierárquicos, a motivação oscila com maior frequência e causa a baixa motivacional 
recorrente, podendo gerar a busca por outras profissões. 

Em um cenário desafiador, de acordo com o Quadro 01 e figura 01, e 
observando Monlevade (2000), pode se concluir que o modo de produtividade na 
carreira militar e todas suas nuances, no Brasil, suscita não deixar dúvidas de que o 
seu papel é desempenhar o pagamento ainda que não satisfatório da força de trabalho 
disponibilizada ao governo pelos militares. E nesse sentido, para o regime de trabalho 
do Exército Brasileiro, o soldo dos militares não reflete necessariamente a reprodução 

https://www.defesa.gov.br/ministerio-da-defesa/2-uncategorised/8534-remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior
https://www.defesa.gov.br/ministerio-da-defesa/2-uncategorised/8534-remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior
https://www.defesa.gov.br/ministerio-da-defesa/2-uncategorised/8534-remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior
https://noticias.r7.com/economia/profissionais-do-sudeste-tem-salario-30-maior-do-que-os-do-nordeste-08112018
https://noticias.r7.com/economia/profissionais-do-sudeste-tem-salario-30-maior-do-que-os-do-nordeste-08112018
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do nível da satisfação perante as necessidades do trabalhador militar, contagiando 
intimamente desempenho profissional nas Organizações Militares. 

Em um outro ambiente de desafio, o Perfil do Comandante está ligado as 
manifestações de motivação dos seus subordinados do modo como expõem Rosa 
(2018). A forma como os comandantes de organizações delega as missões e 
comandam as Unidades são indicadores motivacionais relevantes. No Exército 
Brasileiro, essas manifestações não serão explícitas, pois os subordinados estão 
inseridos em um contexto de hierarquia disciplinada, dificultando a percepção 
espontânea da insatisfação da tropa. Por outro lado, a rotatividade peculiar do cargo 
de Comandantes das Organizações Militares do Exército Brasileiro sustenta a 
dinâmica da troca de comando dentro de um período de aproximadamente dois anos, 
para cada ciclo. Isso estimula o desempenho da tropa e promove a oxigenação da 
função de mando nos quartéis, evitando o surgimento de universos privilegiados bem 
como a proliferação de insatisfações com um comandante específico. 

 A Alimentação Saudável e com qualidade está no centro das atenções sobre 
valorizar e motivar as pessoas (BANDONI, 2006; BRASIL,2006; JAIME, 2006). Por 
esse motivo, observa-se a preocupação das organizações em garantir aos seus 
quadros um dos principais direitos básicos que é a nutrição exemplar. Dessa maneira, 
o Exército Brasileiro promove cuidados com aspectos nutricionais da tropa e insere a 
gastronomia dos seus quartéis em um contexto de extremo higiene e boas práticas de 
preparo dos alimentos, alavancados por maciços investimentos no setor de refeitórios, 
elevando o desempenho profissional dos militares por meio da satisfação gerada a 
partir do consumo de uma alimentação de alta qualidade. 

No campo da higidez, os Planos de Saúde e Odontológicos a partir do prisma 
de Minayo (2013) possuem entendimentos que divergem as opiniões no centro dos 
debates das instituições e é alvo de pesquisas que compõem uma base de dados em 
um universo de Militares fluminenses. Esses militares ao serem indagados sobre o 
que lhes garantem a motivação, a maioria respondeu que o fator motivacional dos 
indivíduos está baseado na capacidade da respectiva corporação fornecer Planos de 
Saúde para eles próprios e seus dependentes, colocando a saúde em evidência na 
percepção dos militares como indicador para manutenção do alto desempenho 
profissional dos praças e oficiais. 

Entre as diversas teorias que relacionam a motivação e desempenho 
profissional do indivíduo com a sua Saúde no Trabalho, observa – se que a higidez 
está intimamente ligada a satisfação do trabalhador e sua capacidade de ser feliz 
dentro da sua organização (MARTINEZ, 2003; PARAGUAY, 2003). Nesse sentido, o 
Exército Brasileiro tem aprimorado seus hospitais, clínicas e Postos Médicos de modo 
a permitir que seus militares e dependentes possam usufruir de completo sistema de 
saúde, diminuindo as baixas provocadas por falta de medidas preventivas e evitando 
os afastamentos de titulares para tratamento de saúde própria ou de seus familiares, 
que possam desgastar a moral coletiva e diminuir o desempenho operacional das 
Organizações Militares. 

Na esteira da lógica produzida por Minayo (2013) o Exército Brasileiro trabalha 
o apoio motivacional por meio do apoio financeiro para tratamento de saúde aos seus 
militares e dependentes. Portanto, a Força Terrestre Nacional disponibiliza o total 
acesso as consultas de rotina e outros procedimentos clínicos seletivos ou mais 
complexos, para seus quadros, evitando que os seus militares, principalmente os mais 
jovem, ressintam da falta de apoio médico e minorem seus desempenhos funcionais 
por terem que pagar a totalidade das despesas hospitalares e clínicas disponibilizadas 
aos seus familiares. 
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Recentemente, com o Pacto pela Saúde, foram estabelecidos Colegiados de 
Gestão Regional, que estão em diferentes estágios de instalação e funcionamento 
conforme as condições do respectivo Estado da Federação (CUNHA, 2012; 
MAGAJEWSKI, 2012). Eles representam uma nova dinâmica na busca da 
consolidação da motivação no ambiente de trabalho. Para o Exército Brasileiro, o 
processo de gestão motivacional compartilhada no âmbito da Força Terrestre 
Nacional cria ambiente favorável, por meio da saúde, para melhores condições 
desempenho profissional da tropa, aumentando a operacionalidade da Força 
Terrestre Nacional. 

Em seu trabalho, Crewson (1997) traça um panorama sobre a motivação no 
serviço público, baseado em levantamentos antecipados de órgãos governamentais 
e, também, em pesquisas de outros estudiosos do tema. Com isso, reitera - se que, 
além de motivações ligadas ao desempenho funcional, os indivíduos que trabalham 
no setor militar têm expectativas diferentes às dos empregados em empresas 
privadas. Portanto, é importante que as pesquisas sejam feitas respeitando-se uma 
análise multifacetada das relações de trabalho, levando em consideração o contexto 
das organizações militares, traduzindo um sistema de recompensa e motivação, além 
dos padrões de resultados. 

Além disso, para os militares a motivação não segue os mesmos padrões que 
todos os trabalhos em um país de proporções continentais como o Brasil (DE 
CAMPOS AVARISTO, 2018; DE SOUZA, 2018). Assim, enquanto na Região Sul 
percebe-se a influência dos certos fatores como grandes motivadores, na Região 
Norte do país são outros indicadores que predominam na motivação das pessoas. 
Neste contexto, torna se extremamente importante que a agenda de pesquisa de 
gestão de pessoas do Exército Brasileiro, com foco no desempenho profissional, 
contemple os fatores motivacionais, a partir do prisma da realidade local, buscando 
cada vez mais o engajamento com a temática regional e estimulando constantemente 
o redesenho de suas políticas de motivação. 

Infere – se, portanto, observando o que diz Copetti (2018) que a motivação dos 
seres humanos tem forte reflexo no cotidiano das pessoas e influenciam 
significativamente em suas próprias ações. Logo, isso permite que cada militar do 
Exército Brasileiro, quando extremamente motivado, possa manter a sua própria 
perseverança na busca por resultados cada vez mais positivos, proporcionando o alto 
desempenho profissional em suas atribuições, sejam eles quais forem. 
 
3 MATERIAL E MÉTODO 
 

O presente trabalho se fundamentou basicamente em pesquisa bibliográfica. 
Foram identificadas e selecionadas bases bibliográficas sólidas e essenciais para o 
bom desenvolvimento desse trabalho científico. Em seguida foi feita a leitura e o 
fichamento em formato digital do material, identificando as obras, os autores e as suas 
principais ideias. Preocupou se, também, em levantar uma lista com as palavras-
chave para facilitar a localização dos principais temas referentes aos assuntos 
relevantes como forma de compor o relatório estribado nas ideias centrais. As análises 
dos conteúdos e dos materiais levantados balizaram as ações do autor. (FERRAREZI 
JUNIOR, 2013) 

A pesquisa bibliográfica exploratória, preliminar e preparatória se utilizou de 
dados e categorias teóricas previamente trabalhados por outros pesquisadores e 
previamente registrados. Os dados Secundários que já foram trabalhados por outros 
autores, facilitaram a abordagem deles por já se constituírem pontos de partida, por 
vezes, não precisando de retoques. Contudo, mesmo com muitos instrumentos do 
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trabalho já possuírem a fidedignidade assegurada, todos eles foram validados antes 
de sua apresentação (JUNIOR, 2017). 

Nesse caminho, se explorou o uso do Quadro 01 e Figura 01 para comparar o 
soldo dos militares com o salário médio pago aos trabalhadores no Brasil. Isso 
subsidiou ações para se obter dados que ajudassem na medição do poder de compra 
dos militares, estabelecendo parâmetros que levassem a uma maior ou menor 
motivação e desempenho. 

Por fim, a natureza do trabalho se espelha uma estrutura de Natureza 
Qualitativa e com muita valorização do Caráter Exploratório. Ainda, trata – se de uma 
pesquisa da linha Qualitativa pois identifica e analisa fatores organizacionais que 
interferem no nível motivacional das pessoas em determinados ambientes, nesse 
caso militares no Exército Brasileiro (COSTA, 2018; TEIXEIRA, 2018)  

 
4 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Um dado que chama a atenção é o fato de que Perspectiva Promissora gera a 
motivação por meio de uma expectativa positiva no futuro. Isso, para o militar do 
Exército Brasileiro, cria ambientes favoráveis para investimentos profissionais 
relevantes focados em resultados no de longo prazo, impactando de maneira decisória 
o desempenho do militar no presente. 

Um outro fator observado e importante que reflete no rendimento dos militares é 
o Ambiente de Trabalho saudável. Porque o cenário castrense e coletivo quando é 
sadio, ele faz proliferar a motivação com muita facilidade, criando no senso comum 
dos quartéis a inspiração para a camaradagem que é requisito basilar para aumentar 
o desempenho profissional do indivíduo. 

Ganha luz também o treinamento Físico Militar largamente praticado pelos 
militares do Exército Brasileiro. A prática de esporte mantem o nível motivacional da 
tropa em patamares elevados. E em sendo assim, o resultado é o aumento do 
desempenho profissional do praças e oficiais do Exército nos cursos de 
especialização com exigência e rigor físico. 

Ainda, o Apoio Religioso, apesar da relutância de alguns militares, tem tido um 
papel motivacional muito importante. Logo, o militar fortalece suas convicções 
religiosas, acreditando que o resultado positivo e o alto desempenho de suas ações 
são indissociáveis da sua crença. 

Ademais, a Educação Formal está relacionada com a Perspectiva Promissora.  
Sabe – se que a motivação orbita no âmbito da visão positiva do futuro. Em razão 
dessa ligação, o estudo se destaca como um investimento de retorno ao logo prazo. 
Nesse cenário de aprendizado, o ensino de idiomas além do Português pátrio, ganha 
notoriedade e aumenta o desempenho profissional dos militares em missões no 
Exterior. 

Um outro aspecto que chama atenção como indicador de motivação é a 
Alimentação Saudável e com qualidade. Ela está no centro das atenções e tem 
impactado na capacidade de trabalho das pessoas. Com isso, o Exército se desdobra 
por meio de Programas de Segurança Alimentar para incrementar a motivação e o 
desempenho profissional de seus quadros. 

Merece destaque, nos campos da motivação, os Planos de Saúde e 
Odontológicos ligados apoio de saúde prestados aos militares e aos seus familiares. 
Eles possuem influências diretas no desempenho dos militares. Por essa razão, o 
Exército Brasileiro coloca à disposição de seus militares e seus dependentes uma 
estrutura de hospitais e clínicas, dando suporte motivacional que garantem a 
tranquilidade ao militar, fortalecendo a sua desenvoltura na atividade castrense.  



12 

Por outro lado, outros aspectos de motivação relevantes levantados são aqueles 
Externos a Vida Militar, como por exemplo a família. Pois ela reflete o ânimo do militar 
em se manter motivado no ambiente de trabalho. Porém quando a família está 
ameaçada, por qualquer razão, ela faz oscilar o desempenho profissional do indivíduo 
para baixo, comprometendo o grupo. 

Em um cenário de oportunidades de melhoria, um bom salário também é 
apontando como fator motivacional dos militares do Exército. Então, ao analisar o 
Quadro 01 e Figura 01, observa que elas expressam a necessidade de adequar os 
salários principalmente de soldados e alunos das escolas militares com a realidade 
nacional, evitando a oscilação do desempenho profissional dos militares em formação, 
ou até mesmo a fuga para outras carreiras. 

Em um ambiente desafiador, o Perfil do Comandante está ligado as 
manifestações de motivação de seus subordinados. Contudo, o sistema militar 
hierarquizado dificulta a percepção de insatisfação da tropa, e isso pode impactar 
negativamente no desempenho profissional e na minoração da capacidade 
operacional da Organização Militar. 

Conclui-se parcialmente que existem diversos aspectos como Perspectivas 
Promissora, Ambiente de Trabalho, Família, Saúde Educação, Apoio Religioso e 
Salário que influenciam na motivação dos militares do Exército Brasileiro com 
significativos impactos no desempenho e na qualidade de vidas da Família Militar.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse momento é oportuno salientar que não se constitui em erro supor que 
os militares do Exército Brasileiro são vulneráveis aos fatores motivacionais dentro 
e fora dos quartéis. Logo, esse trabalho orbitou no entorno das ações motivacionais 
como indicadores essenciais para o melhor desempenho profissional dos militares 
do Exército Brasileiro. Logo, a motivação é capaz de influenciar o desempenho do 
militar? 

Portanto, pode se afirmar que a resposta para esta questão é sim, pois da ótica 
do autor a Perspectiva Promissora de cada militar associada a expectativa de bons 
salários quando inserida em um Ambiente de Trabalho saudável, por meio da ação do 
comando, e com apoio em saúde, criam cenários propícios para investimentos 
motivacionais relevantes focados em resultados imediatos que podem se estender ao 
longo prazo, impactando de maneira sustentável no desempenho dos militares e na 
pronta resposta do Exército Brasileiro as necessidades do Brasil. 

Nesse viés, o autor revela ainda que existem Fatores Externos alheios a caserna 
que podem ser relevantes e capazes de influenciar na motivação do militar. Um 
desses fatores é a família do militar. Portanto, conclui- se parcialmente que se o militar 
estiver inserido em um contexto familiar saudável, o seu desempenho poderá ser 
positivo, o que leva a conclusão que os familiares que acompanham os militares 
também precisam estar em perfeita sintonia com os quartéis do Exército Brasileiro. 

Por fim, esse trabalho não tem a pretensão de encerrar o assunto ligado a 
questão no entorno da seguinte pergunta: a motivação é capaz de influenciar o 
desempenho do militar? Pois, concernente a essa indagação o autor deixa claro que 
é preciso explorar com maior amplitude os detalhes que cercam as Perspectivas 
Promissoras dos militares do Exército Brasileiro, uma vez que se observou esse fator 
motivador expressando uma demanda por uma forma mais abrangente de estudo no 
escopo do “Stricto Senso”. Tudo com o único propósito de contribuir para o 
desempenho de oficiais e praças da Força Terrestre Nacional, no contexto de prontas 
respostas do Exército Brasileiro aos anseios políticos e sociais dos brasileiros.  
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