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RESUMO 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE LÍDERES E LIDERADOS 

 

 

AUTOR: Cleinan Alves Silva 

ORIENTADOR(A): Capitão Thainan de Assis Marinho 

 

Este trabalho busca analisar e expor as relações interpessoais que permeiam o cotidiano das 

Organizações Militares e destacar o seguinte questionamento: Os dois princípios mais 

importantes do Exército Brasileiro, Hierarquia e Disciplina, por si só e sem se valer de outros 

métodos asseguram o cumprimento de todas as tarefas e funções com o máximo de 

aproveitamento? Com base nisso foram realizados levantamentos de dados por meio de 

questionários dedicados a militares da ativa do ano 2020, com o intuito de expor a relação chefe 

– subordinado e os métodos mais eficazes no âmbito da maximização da produtividade. Como 

resultado afirma-se que os militares não se utilizam sempre da hierarquia e disciplina para 

garantir que as ordens, tarefas, atribuições e missões sejam cumpridas. 

 

Palavras-chave: Hierarquia e Disciplina. Relações Interpessoais. Métodos. Maximização da 

Produtividade.  



ABSTRACT 

 

INTERPERSONAL RELATIONSHIPS BETWEEN LEADERS AND FOLLOWERS 

 

AUTHOR: Cleinan Alves Silva 

ADVISOR: Capitão Thainan de Assis Marinho  

 

This work seeks to analyze and expose the interpersonal relationships that permeate the daily 

life of Military Organizations and highlight the following question: Are the two most important 

principles of the Brazilian Army - Hierarchy, and Discipline - alone and without using other 

methods, capable to ensure the fulfillment of all tasks and functions with maximum use? Based 

on this, data surveys were carried out through questionnaires dedicated to the active military 

personnel in the year 2020, in order to expose the boss - subordinate relationship and the most 

effective methods in the scope of maximizing productivity. As a result, it is stated that the 

military does not Always use hierarchy and discipline to ensure that orders, tasks, assignments 

and missions are carried out. 

 

Keywords: Hierarchy and Discipline. Interpersonal relationships. Methods. Maximizing 

productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano é dotado de diversas capacidades intelectuais, psicomotoras e emocionais, 

cada pessoa detém personalidade, caráter e ideologias diferentes dos demais. Com base nessa 

tratativa que o estudo do comportamento humano e das relações interpessoais em qualquer 

ambiente profissional ganha notório destaque.   

O relacionamento interpessoal é fundamental em todos os ambientes de trabalho, 

naqueles onde há hierarquização ou escalonamento das atribuições, é imprescindível o 

aprimoramento e implemento de técnicas e estudos sobre as relações entre indivíduos, para 

maximizar a produção em cada função. 

O Exército Brasileiro, bem como diversas instituições tem os recursos humanos como 

ponto chave no que diz respeito ao desenvolvimento de suas responsabilidades e atribuições no 

cotidiano. A Força Terrestre funciona com base na hierarquia, na qual todos os militares são 

responsáveis por uma parcela da força de trabalho das organizações militares.  

Destaca-se na Instituição que os líderes apresentam extrema dependência em seus 

subordinados, no que trata de delegar atribuições. Nesse contexto esta pesquisa busca analisar 

e expor quais são os melhores métodos de gerir cada pessoa, afim de que cada uma delas 

desempenhe suas funções da melhor maneira possível, sabendo que cada indivíduo age 

diferente. O tratamento com o subordinado não se limita em designar tarefas, não deve se basear 

na garantia do cumprimento dos objetivos apenas utilizando-se dos preceitos hierarquia e 

disciplina, há muitos outros fatores que devem ser considerados para que se obtenham boas 

relações entre chefes e subordinados. 

Com base na proposta apresentada, esse estudo buscará entender as relações entre líder 

e liderado e analisar se a relação interpessoal baseada no sistema de hierarquia e disciplina 

mantém os militares focados e empenhados nas atribuições e perceber quais outros fatores 

devem ser observados e utilizados para maximizar a produtividade em cada tarefa desenvolvida 

por eles. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Compreender as relações interpessoais no Exército Brasileiro e sua interferência no 

cumprimento das missões organizacionais. 
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1.1.2 Objetivos específicos  

 

Expor os melhores métodos de gerenciamento de pessoas a fim de aumentar a 

produtividade em cada atribuição. 

Analisar até que ponto a hierarquia e a disciplina asseguram o cumprimento e a 

motivação nas tarefas, sem utilizar-se de outros métodos. 

Mostrar o relacionamento dos militares no dia a dia, com ênfase na relação chefe-

subordinado, quando há emissão de ordens. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MÉTODOS QUE AUMENTAM A PRODUTIVIDADE 

 

A Gestão de pessoas (GP) é uma área muito sensível à mentalidade que predomina 

nas organizações. Ela é extremamente contingencial e situacional, pois depende de 

vário aspectos, como a cultura que existe em cada espaço de trabalho, a estrutura 

adotada, as característica do contexto ambiental, o negócio da organização, a 

tecnologia utilizada, os processos internos, o estilo de gestão utilizado e uma 

infinidade de outras variáveis importantes. (CHIAVENATO, 2008, p.8).  

 Na gestão de pessoas há diversos processos que devem ser observados para gerir bem 

e maximizar a capacidade produtiva, por exemplo: Canal de comunicação aberto, confiança, 

diálogo, bom relacionamento chefe-subordinado, etc. Particularmente o modo de agir e de lidar 

com cada pessoa é fundamental no ambiente profissional. 

A definição de administração de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas é a junção 

de atitudes e métodos, técnicas e práticas pré-definidas, intencionando gerenciar os 

comportamentos internos e potencializar o recurso humano nas empresas, (CHIAVENATO, 

2000). O gerenciamento do capital humano necessita de recursos para que se tenha êxito, ganha 

destaque a percepção de implementação de métodos para atingir a excelência da produtividade. 

O Exército Brasileiro apresenta características semelhantes às empresas no que diz 

respeito a gestão de pessoas. Um dos pontos mais importantes a serem estudados são as técnicas 

utilizadas para maximizar a produção dos funcionários, nas empresas, e no Exército os 

militares. 

O ensino torna-se mais eficaz à medida que o gestor conhece as diferenças entre seus 

aprendizes. O gestor profissionalmente apto é aquele que se empenha em observar e tratar seus 

aprendizes como indivíduos dotados de reações específicas, visando a uma aprendizagem mais 

eficiente e a um crescimento integral de suas personalidades (RIBEIRO, 2012). Cada pessoa 

age de forma diferente devido às suas capacidades intelectuais e valores, cabe então, ao líder 

entender cada um de seus subordinados, e aplicar métodos e técnicas de forma individual, 

visando sempre o cumprimento das missões da melhor maneira possível. 

A tabela em questão relaciona os fatores que devem ser utilizados pelos chefes a fim da 

maximização da produtividade de cada militar nas suas dadas atribuições e setores. 
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Tabela 1– Tabela de métodos que aumentam a produtividade 

Item                                      Método 

Quanto á prazos • Fornecimento de meios e prazos justos para o 

cumprimento de quaisquer tarefas 

Trato com os liderados • Tratá-los de forma profissional 

• Dar-lhes abertura para comunicação e resolução 

de   problemas 

Recompensas • Referências elogiosas publicadas e verbais 

• Concessão de dispensas por término de 

atividades exaustivas, ex.: exercício de campo 

Clima Organizacional • Redução de fatores estressores durante as 

atividades cotidianas 

Engajamento dos 

colaboradores 

• Aumentar a confiabilidade organizacional 

através de suporte holístico aos colaboradores 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Na Gestão de Pessoas, é preciso que as pessoas sejam consideradas colaboradoras, pois 

espera-se a adesão delas na realização dos objetivos. (CHIAVENATO, 2002). 

Nos tempos atuais as organizações estão ampliando sua visão e atuação estratégica. 

Todo processo produtivo somente se realiza com a participação conjunta de diversos 

parceiros, cada qual contribuindo com matérias-primas, insumos básicos, serviços e 

tecnologias[...]. Os empregados contribuem com seus conhecimentos, capacidades e 

habilidades, proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização. 

(CHIAVENATO, 2008, p.8) 

Sabe-se que clima organizacional é capaz de interferir na produtividade e na motivação 

dos funcionários, Queiroz et. Al (2005). Torna-se imprescindível que os líderes ou chefes, 

propiciem sempre um ambiente de trabalho adequado, por mais que o Exército Brasileiro seja 

uma Instituição na qual é normal trabalhar sob stress, deve-se atentar sempre para permitir um 

ambiente que os subordinados consigam desempenhar suas funções, assim destaca-se: A 

confiança no trabalho, o assessoramento, a permissão da comunicabilidade e a capacitação 

técnica para empregar o que lhe for atribuído. 
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Não basta ter uma equipe de grandes talentos altamente motivados. Se ela não estiver 

bem informada, se seus integrantes não se comunicarem adequadamente, não será possível 

potencializar a força humana da empresa. (Alberto Ruggiero, 2002) 

Segundo Chiavenato (2009), o grande desafio era produzir em maior quantidade no 

menor tempo possível, com menos recursos, onde tudo era planejado com tempo hábil, 

percebendo soluções para as dificuldades. Foi um período caracterizado pela busca da 

eficiência, assim como especializar a mão-de-obra para aumentar a produção e diminuir os 

custos. 

Diversos autores associam confiança à melhoria do clima e da satisfação 

organizacionais (CONDREY, 1995; BRASHEAR et al., 2003). 

Em síntese, cada operador e executor direto das ordens necessita de estímulos e fatores 

para que obtenham excelência e máxima empregabilidade de suas capacidades e habilidades no 

cotidiano do ambiente de trabalho. 

 

2.2 MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

“Um dos maiores desafios de um administrador é motivar as pessoas; fazê-las decididas, 

confiantes e comprometidas intimamente a alcançar os objetivos propostos: energizá-las e 

estimulá-las o suficiente para que sejam bem sucedidas através do seu trabalho na organização.” 

(LOPES, 2003, p.19).  

Para o Exército Brasileiro é essencial que os militares estejam empenhados e motivados 

a fim de cumprir da maneira mais produtiva possível todas as tarefas e ordens que lhes sejam 

atribuídas, cresce assim a demanda pelos fatores que motivam o indivíduo. 

O mundo da administração vem passando por mudanças constantes nos últimos 

tempos e, hoje, sabe-se muito mais a respeito de como gerir eficazmente organizações 

complexas. Neste contexto, concebe-se a motivação como parte integrante desse 

processo; é uma condição fundamental e indispensável para o alcance dos objetivos 

do trabalho e das organizações. (BRUNELLI, 2008, p.25). 

Os ambientes de trabalho geralmente são estressantes, conflituosos e rotineiros, assim 

as pessoas com o passar do tempo perdem a motivação e vontade de realizar as tarefas, por isso 

é extremamente necessário retomar esses anseios, a fim de que a produtividade seja acrescida 

ou até mesmo reestabelecida. 

No Exército Brasileiro em particular, há diversos fatores que influenciam no ânimo dos 

militares como: Clima de trabalho estressante, funções rotineiras somadas a serviços de escala, 
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muitas vezes há falta de reconhecimento, não compreensão por parte dos chefes de assuntos 

diversos, entre outros. 

Cabe ressaltar que parte da motivação é advinda da própria pessoa, relaciona-se a fatores 

intrínsecos a cada um. Bergamini (1997) diz: “A motivação é como uma força propulsora que 

leva o indivíduo a satisfazer suas necessidades e desejos; uma energia interna, algo que vem de 

dentro do indivíduo, fazendo com que este se coloque em ação.” 

Algo tão importante merece destaque, assim os militares do EB, particularmente os 

chefes e líderes, devem aprender a gerir cada subordinado da melhor maneira possível, para 

isso faz-se necessário utilizar-se dos métodos mencionados na tabela 1 que propiciam a 

motivação no ambiente de trabalho. 

 

2.3 RELACIONAMENTO NO DIA A DIA 

 

Segundo Moscovici (1985, p.27), “a competência interpessoal é a habilidade de lidar 

eficazmente com as relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às 

necessidades de cada uma e às exigências da situação” 

É mister observar a operação real da organização, aqui incluídas as relações 

interpessoais, que constituem a sua seiva vital. Os elementos formais (estrutura 

administrativa) e informais (relacionamento humano, que emerge das experiências do 

dia-a-dia) integram-se para produzir o padrão real de relacionamento humano na 

organização: como o trabalho é verdadeiramente executado e quais as regras 

comportamentais implícitas que governam os contatos entre as pessoas – esta é a 

estrutura de contatos e comunicações humanas a partir da qual os problemas de 

política de pessoal e de tomada de decisões podem ser compreendidos e tratados pelos 

administradores. (Costa, 2002) 

 A rotina no Exército é envolvida por fatores estressantes como tempo para 

cumprimento de missões, atividades somadas a serviços de escalas, formaturas, entre outros, 

dentre os quais um dos mais difíceis de se lidar e entender são as relações entre o chefe e os 

subordinados. É de extrema importância que essa interação seja amistosa e respeitosa, visto que 

ela está diretamente ligada a boa execução das missões.  

A competência interpessoal é revelada na relação indivíduo-indivíduo 

e nas relações indivíduo-grupo(s), englobando assim atitudes 

individuais e coletivas que jamais são indissociáveis. É na interação 

com o outro que a percepção da realidade e das suas variáveis serão 

introjetadas, pois “educa-se através do trabalho, através da 
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convivialidade, do relacionamento informal das pessoas entre si” 

(Saviani, 1994, p.158). 

São muitos os fatores que ampliam um bom relacionamento e permitem boa relação 

profissional, os mais característicos são a cordialidade e a empatia pelo liderado, dessa forma 

cabe ao líder o papel de tentar melhorar sua relação utilizando-se principalmente do diálogo e 

assistência. 

Um ambiente de trabalho adequado bem como bom relacionamento e abertura no canal 

de comunicação, são aspectos valiosos aos militares, à medida que se deseja extrair dos 

subordinados 100% (cem por cento) da capacidade produtiva. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa com coleta de dados para analisar as relações entre os chefes 

e subordinados, principalmente na emissão de ordens e avaliar os fatores que aumentam a 

produtividade de cada militar nas suas atribuições, a seguir é apresentada a tabela que expõe o 

tipo da pesquisa. 

 

Tabela 2- Tabela explicativa sobre o tipo de pesquisa. 

Tipo de pesquisa 

Abordagem • Quantitativa e Qualitativa 

Natureza • Aplicada 

Objetivo • Explicativa 

Procedimentos • Levantamento 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Limites da pesquisa 

 

Foi realizado um levantamento de dados por meio de questionários direcionados a 

militares (conforme Anexo A e B) a fim de compreender a transmissão de ordens, avaliação do 

cumprimento das mesmas e evidenciar a hierarquia e disciplina como instrumento que assegura 

a realização de todas as tarefas, sem utilizar-se de outros métodos.  

O universo da pesquisa é dado por militares da ativa do ano de 2020 do Exército 

Brasileiro, que servem atualmente na Academia Militar das Agulhas Negras e outras OM’s e 

que apresentaram experiências em liderança de frações, tais como Adjunto de Comando, 

missões no exterior, Sargento Brigada, Comandantes de Curso, Instrutor Chefe, Chefe do 

estado Maior e Chefe de Seção. Foram então selecionados 18 (dezoito) Oficias, dentro dos 

Postos de Coronel, Tenente-coronel e Major, e 26 (vinte e seis) Praças, dentro das graduações 

de 3º, 2º, 1º Sargentos e Subtenentes. 

A aplicação da pesquisa foi feita por meio de dois questionários online, realizados no 

Google Formulários (Aplicativo de formulários do site Google), entre os quais um deles 
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direcionado aos Oficiais Superiores e o outro aos Praças, ambos supracitados. O prazo de 

respostas consistiu em duas semanas, nas quais os militares, com base nas suas experiências ao 

longo da carreira, puderam responder perguntas direcionadas ao objeto de estudo em questão. 

Ao responder às perguntas, cada participante voluntário concordou em disponibilizar as 

informações para análise e confecção desse estudo. As informações que foram acreditadas são 

de caráter sigiloso e com exclusiva finalidade acadêmica. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS  

           

Os dados foram analisados de forma qualitativa e quantitativa. Foi, então, realizada a 

compilação dos mesmos, bem como a aplicabilidade das informações, para que assim o estudo 

em questão pudesse chegar a um resultado qualitativo. Os questionários dessa pesquisa estão 

disponíveis de forma integral nos anexos A e B. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 

 

Há inúmeros fatores motivadores que podem ser empregados a fim de tornar o 

trabalhador mais produtivo, nessa pesquisa busca-se analisar os fatores que são utilizados para 

somar ou contornar a hierarquia e disciplina, visto que as mesmas não mantém a todo instante, 

os subordinados empenhados e motivados no cumprimento das atividades. Ou nos casos que 

ela funcione, entender quais outros elementos podem corroborar para um desempenho com 

maior eficiência e aproveitamento.  

Destaca-se duas respostas do questionário que norteia esta pesquisa, no âmbito da 

relação entre hierarquia e disciplina x motivação e cumprimento de ordens.  

“A hierarquia e disciplina sempre irá funcionar. O bom ambiente de trabalho motiva o 

subordinado e lhes dará mais iniciativa e criatividade, o que fará a missão sair melhor do que o 

planejado pelo superior.”  

 “Positivo: As relações interpessoais estão diretamente ligadas a motivação. Pagar uma 

missão para um subordinado na qual você tem boas relações de trabalho é um fator positivo 

para o bom cumprimento da missão. O exemplo negativo se deve à falta de motivação do 

subordinado em cumprir a missão.” Ambas são respostas de oficiais do Exército Brasileiro. 

Do exposto pode-se analisar e evidenciar que há sim outras ideias-força que devem ser 

elencadas para atingir o máximo de aproveitamento e para incrementar as condições de trabalho 

que tornarão isso possível, como: Conceder Fatos observados positivos, dispensas, 

confraternizações. 

O ser-humano é dotado de diversas capacidades, isso se deve a sua capacidade 

intelectual e psicológica, dessa maneira o ponto chave a ser explorado são as formas de 

melhorar ou retomar a motivação pessoal. Para que seja possível entender como deve ser feito, 

foi perguntado aos participantes no universo dos oficiais, quais são os métodos utilizados para 

aumentar a produtividade dos subordinados.  
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Gráfico 1- Fatores observados quando as ordens não são executadas 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Foram elencados fatores importantes diante do questionamento dos principais aspectos 

na relação hierarquia e disciplina x motivação e cumprimento de missões. Destacam-se entre 

eles: A lealdade, o comprometimento, a forma de tratamento com os subordinados, confiança, 

dedicação, respeito mútuo, empenho, respeito à capacidade intelectual do subordinado, boa 

convivência, diálogo, exemplo, valorização das experiências anteriores, prática cotidiana da 

valorização. 

O fator que possui maior destaque, no contexto de não cumprimento de ordens, com 

40% das respostas é não dar a devida importância à missão, na maioria das vezes por parte dos 

subordinados, resultando em grande perda na qualidade da atividade ou na tarefa por completo. 

Esses são alguns dos aspectos evidenciados na pesquisa, porém o conjunto de variados 

métodos e práticas é o que norteia a maximização da produção, ou seja, a soma de todos esses 

valores e métodos é que permite o alcance de um profissional com 100% (cem por cento) de 

aproveitamento, ou algo próximo desse objetivo. 

“O Trato para o subordinado com bondade, dignidade, urbanidade, justiça e educação, 

sem comprometer a disciplina e a hierarquia; Incentivo ao exercício da liderança autêntica que 

privilegie a persuasão, em lugar da coação, e que seja conquistada não pelo paternalismo, mas 

pela competência profissional, aliada à firmeza de propósitos e à serenidade nas atitudes; 

Importância do exemplo pessoal, do desprendimento e do respeito ao próximo, demonstrados 

4%
4%

4%

4%

4%

4%

8%

40%

24%

4%0%

Fatores observados quando as ordens não são 
executadas Capacidade do subordinado

Dificuldade de entendimento

Falta de compreensão e fiscalização
inadequada
Inexperiência\medo do subordinado

Falta de comprometimento

Mau entendimento da missão

Não ter fornecido meios e prazos
adequados
Não dar a devida importância à
missão
Protelação

Má vontade



23 

 

pelos chefes em todos os escalões, como incentivo à prática de atitudes corretas por parte de 

cada um; e não confundir rigor com mau trato, nem bondade com “bom-mocismo”. 

Resposta de um subtenente do Exército Brasileiro relacionada aos principais aspectos 

na relação hierarquia e disciplina x motivação e cumprimento de missões, que ratifica o 

conceito de que são vários fatores aliados para se atingir o máximo da motivação, não baseando-

se somente na hierarquia e disciplina. 

 

4.2 FATORES QUE IMPULSIONAM A PRODUTIVIDADE 

 

Fora dito que há fatores que permitem a maximização da produtividade e proporcionam 

um melhor ambiente de trabalho, logo, faz-se necessário destacá-los. Para atingir tal objetivo 

foi indagado aos militares que participaram dos questionários dessa pesquisa, quais os métodos 

utilizados para aumentar a produtividade dos subordinados: 

 

Gráfico 2- Métodos utilizados para aumentar a produtividade 

 

 Fonte: AUTOR (2020) 

 

No que se refere aos fatores que melhoram a produtividade, destaca-se as referências 

elogiosas verbais entre pares, superiores e subordinados, com 34% das respostas. Nota-se então 

que ao receber um destaque ou agradecimento diante dos demais companheiros de trabalho, as 

pessoas sentem-se reconhecidas, é gerado assim, o sentimento de pertencimento ao grupo e de 

realização de um trabalho necessário e que apresenta uma finalidade, esse método é muito 

utilizado devido ao rápido resultado.  
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Em segundo lugar são destacadas as confraternizações que tem o intuito de recompensar 

o bom trabalho prestado com atividades lúdicas, uma reunião entre os militares do mesmo setor 

de trabalho de uma forma mais descontraída, geralmente há comidas e bebidas variadas, 

atividades para diversão como esportes e principalmente a conversa, para permitir aos 

subordinados acesso ao militar mais antigo, de uma forma menos formal, o que ajuda muito na 

melhoria do ambiente de trabalho. 

Um aspecto muito importante destacado, é a concessão de dispensas pós realização de 

tarefas, por exemplo: Depois de uma missão em exercício de campo por um tempo prolongado, 

o militar mais antigo pode conceder alguns dias de descanso em suas residências, aos militares 

participantes da atividade. Isso gera nos subordinados a visão de recompensa pelo bom 

cumprimento das missões, assim como a lealdade e reconhecimento por parte dos chefes. 

Outro fator elencado que apresenta bastante importância é a busca constante da melhoria 

das condições de trabalho, pois ao verem que os meios disponibilizados, o tempo adequado 

para cumprimento das tarefas e as condições do ambiente em que trabalham estão sofrendo 

melhoramentos e readequações, os militares tem a sensação de bem-estar e de preocupação por 

parte dos militares mais antigos em relação a eles, criando dessa forma melhores vínculos e 

respeito mútuo. 

O bom relacionamento deve ser presado sempre, o diálogo, respeito e cordialidade entre 

as partes é essencial, as relações interpessoais são um fator muito importante no que tange ao 

cumprimento de missões rotineiras, visto que quando elas são bem empregadas, é possível 

realizar as atribuições com maior facilidade.  

Quando se tem apoio dos chefes e espaço para lhes contatar, pode-se focar nas missões, 

sem uma maior preocupação, haja vista um esforço na realização da tarefa e não para somente 

agradar os superiores. Se há a preocupação em cumprir os objetivos, os métodos utilizados e o 

caminho para se chegar até eles não são tão evidenciados, embora ainda sejam de grande valia. 

A comunicação entre as partes proporciona melhores condições de trabalho no que 

consta o entendimento das tarefas e resolução de eventuais problemas, Explicar de forma 

inteligível o que deve ser feito e o motivo da ordem, muitas vezes é uma forma agradável e 

eficaz de motivar e garantir que as missões sejam executadas. O canal de comunicação deve 

propiciar resolução de adventos e tornar claras as ordens.  

Nesse mesmo contexto, o gráfico abaixo elenca os fatores que propiciam uma boa 

convivência e alavancam a capacidade produtiva. 
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Gráfico 3- Fatores que permitem bom relacionamento profissional e aumento da capacidade produtiva. 

 

 Fonte: AUTOR (2020) 

 

Os pontos mais importantes elencados são o diálogo e a confiança com 29% das 

respostas cada, na maioria das situações, ambos por parte dos chefes em relação aos seus 

subordinados, visto que são ótimos caminhos para um bom relacionamento profissional. 

Ao extrair fragmentos do questionário as afirmações acreditadas são reforçadas, como 

pode-se observar na resposta de um praça a respeito de um exemplo positivo e negativo sobre 

a forma de transmissão de ordens: “Positivo: transmissão ao grupo de missões complexas e que 

exige acompanhamento na execução (o superior orienta e acompanha a execução). Negativo: a 

transmissão de ordens não é clara e dependente de outros fatores para ser concluída, os quais 

não são divulgados em tempo hábil.”. Resposta de um Sargento do EB sobre a forma de 

transmissão de ordens de superiores hierárquicos. 

Ressalta-se também: “As ordens devem ser emanadas e cumpridas dentro de nossos 

princípios basilares: hierarquia e disciplina. Temos que considerar nas relações superior e 

subordinado o respeito mútuo e os meios possíveis para o cumprimento das ordens emanadas. 

A liderança, o exemplo, a educação e o objetivo das ordens são primordiais para a motivação e 

para sua correta execução. Resposta de um sargento do Exército Brasileiro ao questionamento 

dos fatores que são relevantes na relação entre hierarquia e disciplina X motivação e 

cumprimento de ordens. 

Outro aspecto que merece ser destacado é a orientação, os chefes ao assessorarem os 

demais, proporcionam uma melhor inteligibilidade e norteiam os objetivos a serem alcançados. 
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Torna-se assim, mais exequível atingir o esperado, o subordinado não envidará esforços para 

descobrir como fazer e sim na tarefa propriamente dita. 

Os fatores e métodos apresentados permitem que cada indivíduo em sua esfera de 

atribuições sinta-se motivado e empenhado nas atividades, ou seja, o conjunto de técnicas 

permite uma boa motivação no ambiente profissional. 

 

4.3 EMISSÃO DE ORDENS 

 

Como já mencionado, o Exército Brasileiro é uma instituição baseada em valores e 

possui como pilares principais a hierarquia e a disciplina. Nesse estudo busca-se entender até 

que ponto esses princípios asseguram o cumprimento das ordens, para isso foi questionado a 

oficiais do universo dessa pesquisa quanto à emissão de ordens, como eles avaliam a 

compreensão e cumprimento das mesmas por parte de seus subordinados. São apresentadas 

então algumas respostas. 

 

Gráfico 4- Frequência do entendimento e cumprimento de ordens. 

 
 Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

O gráfico demonstra que as ordens não são sempre compreendidas e cumpridas, diante 

disso, foram elencadas as principais medidas tomadas a fim de contornar e mediar as situações. 
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Gráfico 5- Fatores utilizados para melhorar a compreensão e o cumprimento de ordens. 

 
 Fonte: AUTOR (2020) 

 

   

O aspecto mais evidenciado com 31% das respostas foi explicar a missão para os 

subordinados, quando a intenção e o motivo de realização das missões são ditos, há uma maior 

aceitabilidade e comprometimento por parte deles.  Ao julgarem as atividades como essenciais 

e que acarretem em algum ganho para as organizações militares, é feito um esforço maior a fim 

de cumprí-las, somado ao fato de entenderem o motivo de fazerem algo e não somente porque 

a ordem foi dada e deve ser cumprida acrescido também o fato das dúvidas serem retiradas. 

Outro aspecto novamente evidenciado é o bom relacionamento com os subordinados, 

ele facilita a transmissão de ordens, as possíveis intervenções dos superiores e principalmente 

a resolução de imprevistos por meio do diálogo, propicia um ambiente de trabalho adequado e 

torna mais acessível as relações interpessoais.  

Um aspecto que também necessita destaque é o fornecimento de meios e prazos justos 

para o cumprimento da missão, quando se tem o material e preparo necessários os objetivos são 

facilmente atingidos, caso contrário elas tendem a ser feitas com maior rapidez, porém sem 

tanta preocupação com a qualidade, preocupa-se somente com o prazo final. 
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Gráfico 6- Frequência do cumprimento correto das missões. 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

Os dados traduzem a ideia de que as missões delegadas nem sempre são executadas e 

para entender o motivo, foram elencados também os principais fatores que tornam isso uma 

verdade. 

 

Gráfico 7- Fatores observados quando as ordens não são executadas da forma correta. 

 
 Fonte: AUTOR (2020) 
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Analisando-se a figura observa-se os fatores com maior destaque no universo da 

pesquisa, o mais evidenciado é não dar a devida importância à missão. Isso ocorre por alguns 

motivos, entre eles: Quando o subordinado não entende a finalidade da tarefa, ou não entende 

o quanto ela pode ser importante para o prosseguimento da vida vegetativa das organizações 

militares ou quando ele simplesmente não se importa em cumprir com afinco às ordens que não 

o beneficiem. 

Outro fator importante é a protelação, os subordinados que não cumprem prontamente 

às ordens e as deixam para depois podem prejudicar as atividades continuadas no cotidiano dos 

ambientes militares, porque ao adiá-las, muitas vezes elas começam a serem executadas 

faltando pouco tempo para o término de seus prazos de entrega, logo tudo é feito às pressas e 

dificilmente são bem executadas, não obstante, frequentemente as missões também deixam de 

ser cumpridas por conta do adiamento contínuo. 

Faz-se necessário destacar um ponto ainda, com base no gráfico é notório que um dos 

fatores que possui menor relevância no âmbito da realização de missões é a má vontade, isso 

destaca mais os aspectos já mencionados nesse estudo, o preparo e capacitação dos 

subordinados, o diálogo e orientação dos superiores, alinhados aos fatores motivadores são o 

que permitem e impulsionam cada militar a cumprir suas atividades diárias, não se trata de 

negar-se a fazer o trabalho e sim dos fatores que possibilitam que ele seja feito. Outro abordado 

é a resistência às ordens por parte dos subordinados, para analisar observa-se o gráfico 8. 

 

Gráfico 8- Frequência de resistência à ordens por parte dos subordinados 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Elencado a ele analisa-se também os fatores para corrigir e alinhar essa falha. 
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Gráfico 9- Fatores para contornar a resistência às ordens. 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

No universos das respostas o que pode ser visto é que quase metade dos participantes 

elencam explicar o motivo da missão como a melhor solução para a resistência à ordens, isso 

parte do princípio de que o diálogo é uma ótima ferramenta para resolver quaisquer problemas 

que surjam e que a melhor maneira de instruir os subordinados é com base na conversa. 

Alinhado à última ideia, o segundo ponto mais sugerido é a reiteração das ordens, haja 

vista que na primeira oportunidade elas podem não terem sido bem absorvidas e devido a isso, 

foram mal executadas ou até mesmo não cumpridas, explicar novamente o que deve ser feito 

em adição à retirada de dúvidas sobre a missão é um método muito eficaz na resolução desse 

problema. 

Ressalta-se também a instrução das ordens de forma individualizada, porque muitos tem 

dificuldade de entender o que lhes foi pedido e devido ao medo de serem caçoados pelos demais, 

não apresentam a tendência de perguntar novamente o que exatamente precisa ser feito, com 

outras palavras, um melhor detalhamento ou uma explicação de forma diferente. 

Haja vista os fatores que permeiam o dia a dia dos ambientes militares, as técnicas, 

métodos e atitudes elencadas nesse estudo permitem um bom relacionamento entre chefes e 

subordinados e mantém bom convívio profissional entre todos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Exército Brasileiro é uma Instituição renomada, respeitada e aprovada por quase a 

totalidade da população, ele cresce a cada dia, passa por mudanças e inovações, muito por conta 

de seus integrantes, principalmente os mais novos que são de gerações mais tecnológicas, mas 

apesar de tudo isso, ele não deixa de cultuar símbolos, cultuar figuras importantes como seus 

patronos e principalmente não deixa de cultuar e difundir todos os valores em que acredita. 

Com o objetivo de respeitar a tradição das Forças Armadas, os dois pilares mais importantes da 

vida militar, hierarquia e disciplina, devem ser sempre transmitidos e reforçados, a fim de que 

se desenvolva um comportamento disciplinar totalmente condizente com o perfil dessa carreira. 

Nesse contexto, essa pesquisa apresentou como objetivo, entender as relações 

interpessoais na Força e analisar se somente os dois pilares supracitados permitem e asseguram 

à Força Terrestre que todas as ordens e missões atribuídas por parte dos chefes e líderes aos 

subordinados sejam cumpridas com total aproveitamento e empenho. A resposta à essa assertiva 

é negativa. 

Com base em todo o estudo feito, toda experiência adquirida das respostas de oficiais e 

praças do EB e toda a pesquisa em prol desse tema, afirma-se que os militares não utilizam-se 

sempre da hierarquia e disciplina para garantir que as ordens, tarefas, atribuições e missões 

sejam cumpridas, mesmo que esses princípios amplamente difundidos e incutidos sejam tão 

valorizados, essa pesquisa mostrou que há diversos fatores que devem ser considerados e 

empregados a fim de atingir ampla capacidade de produção.  
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ANEXO A 

 

Questionário com perguntas fechadas destinado aos oficias da ativa do EB no ano de 

2020 

 

1. Quanto à emissão de ordens, como o senhor avalia a compreensão e cumprimento das 

mesmas por parte de seus subordinados? 

(  ) Sempre são compreendidas e cumpridas 

(  ) Frequentemente são compreendidas e cumpridas 

(  ) Algumas vezes são compreendidas e cumpridas 

(  ) Quase nunca são compreendidas e cumpridas 

(  ) Nunca são compreendidas e cumpridas 

 

2. Quais os principais fatores para contornar as dificuldades encontradas na compreensão 

e cumprimento das missões por parte de seus subordinados?  

(  ) Diálogo 

(  ) Explicar a importância da missão 

(  ) Bom relacionamento com os subordinados 

(  ) Rigidez na emissão de ordens 

(  ) Fornecimento de meios e prazos justos para o cumprimento da missão 

(  ) Outros: _______________________________________________ 

 

3. O senhor concorda com a afirmação: "ao delegar missões considero que elas foram 

executadas conforme o esperado"? 

(  ) Concordo Totalmente 

(  ) Concordo Parcialmente 

(  ) Discordo Parcialmente 

(  ) Discordo Totalmente 

 

4. De acordo com a pergunta anterior, qual(is) é(são) o(s) principal(is) fator(es) 

observado(s) quando as ordens não foram executadas como o esperado?  

(  ) Insubordinação 

(  ) Má vontade 

(  ) Protelação 

(  ) Não dar a devida importância à missão 
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(  ) Não ter fornecido meios e prazos adequados 

(  ) Outros: _______________________________________________ 

 

5. Os subordinados apresentaram ou apresentam resistência às ordens? 

(  ) Sempre 

(  ) Quase sempre 

(  ) Às vezes 

(  ) Quase nunca 

(  ) Nunca 

 

6. De acordo com a pergunta anterior, como superar esse comportamento? 

(  ) Reinterar as ordens 

(  ) Instruir individualmente 

(  ) Explicar o motivo da missão 

(  ) Utilizar-se da hierarquia e disciplina 

(  ) Outros: _______________________________________________ 

 

7. Como o senhor avalia sua relação interpessoal com seus subordinados no cotidiano? 

(  ) Muito Boa 

(  ) Boa 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

(  ) Muito Ruim 

 

8. Como o senhor define as funções de seus subordinados? 

(  ) De forma aleatória 

(  ) De acordo com as características individuais 

(  ) De acordo com a disponibilidade 

(  ) Com base na confiança 

(  ) Outros: _______________________________________________ 

 

9. Quais métodos utiliza para aumentar a produtividade de seus subordinados? 

(  ) Referências elogiosas verbais entre pares, superiores e subordinados 

(  ) Referências elogiosas publicadas 
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(  ) Fatos Observados Positivos 

(  ) Dispensas 

(  ) Confraternizações 

(  ) Outros: _______________________________________________ 

 

10. Tendo em vista a relação entre hierarquia e disciplina X motivação e cumprimento de 

ordens, poderia narrar um exemplo positivo e um negativo? 

R: ______________________________________________ 
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ANEXO B 

 

Questionário com perguntas fechadas destinado a Sargentos e Subtenentes da ativa do EB 

no ano de 2020 

 

1. Como o senhor avalia sua relação interpessoal com os militares mais antigos? 

(  ) Muito Boa 

(  ) Boa 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

(  ) Muito Ruim 

 

2. Quais fatores o senhor julga relevantes para a boa convivência entre chefes e 

subordinados?  

(  ) Diálogo 

(  ) Confiança 

(  ) Ambiente de trabalho adequado 

(  ) Hierarquia e disciplina 

(  ) Fornecer meios e/ou prazos justos para o cumprimento de ordens 

(  ) Outros: _______________________________________________ 

 

3. Sobre a forma de transmissão de ordens de superiores hierárquicos, poderia narrar um 

exemplo positivo e negativo? 

R: ______________________________________________ 

 

4. Caso o senhor recebesse uma ordem que não concordasse ou fosse impossível de 

executá-la, como reagiria? 

(  ) Cumpriria a ordem normalmente 

(  ) Questionaria a validade da ordem verbalmente 

(  ) Procuraria assessorar a mudança de ordem 

(  ) Não saberia como reagir 

(  ) Não cumpriria a ordem 

(  ) Outros: _______________________________________________ 
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5. Quais fatores são relevantes na relação entre hierarquia e disciplina X motivação e 

cumprimento de ordens? 

R: ______________________________________________ 


