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A tradução e adaptação para o contexto militar português de dois instrumentos de medida – 

o Questionário de Conhecimento Tácito para Comandantes de Pelotão (QCT: CmdtPel) e o 

Questionário Multifactor de Liderança (QML - Versão 5X), constitui o 3º ponto de 

ancoragem da investigação. Tratam-se de dois instrumentos enquadrados nas concepções 

teóricas de Sternberg e Wagner (Sternberg, 1995; Wagner, 1987; Wagner & Sternberg, 

1985, 1986) relativa ao conhecimento tácito e a de Bass (1985) e Bass & Avolio (1994) 

relativa à liderança transformacional e transaccional.  

Apresenta-se num primeiro momento, os dois instrumentos enquanto modelos operativos 

do conhecimento tácito e da liderança transformacional e transaccional. Dado não existirem 

versões portuguesas para os dois instrumentos de medida, procede-se, num segundo 

momento, à sua tradução, adaptação e posterior estudo piloto. Foram estudadas as 

propriedades metrológicas das medidas por forma a chegar a versões mais adaptadas e 

ajustadas ao contexto militar e posterior utilização no Estudo Principal (Capítulo V).  

Finalmente, num terceiro momento, apresenta-se a amostragem de indivíduos, a 

organização dos planos experimentais e por fim a identificação e justificação das técnicas 

de análise e tratamento de dados aplicadas.  

 

 

4.1. Modelos Operativos 

 

4.1.1. Conhecimento Tácito enquanto Modelo Operativo: Questionário de 
Conhecimento Tácito para Comandantes de Pelotão (QCT: CmdtPel)  

 

O Questionário de Conhecimento Tácito para Comandantes de Pelotão (QCT: 

CmdtPel) operacionaliza no escalão Pelotão o conhecimento tácito, ou seja o conhecimento 

orientado para a acção característico dos Comandantes de Pelotão. 
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4.1.1.1. Desenvolvimento e Descrição do Instrumento  

 

O desenvolvimento do QCT: CmdtPel seguiu o método já apresentado 

anteriormente segundo 4 fases (Sternberg et al., 1999, 2000). A fase três e quatro 

entroncam propriamente no desenvolvimento e construção do questionário e são 

apresentadas de seguida. 

A terceira fase, compreende a compilação dos itens obtidos das entrevistas e 

simplificados numa versão piloto e posterior avaliação sobre a sua “qualidade” por um 

conjunto de oficiais do Comando de Instrução e Doutrina1 (Hedlund et al., 1999, p.4). A 

“qualidade” de cada um dos itens traduz-se nos parâmetros seguintes: (1) quão boa é a 

afirmação, (2) quão habitual é a afirmação, (3) frequência com que oficiais a este nível 

encontram situações como a descrita, e (4) grau de ajustamento da afirmação ao conceito 

de comando.      

Pretende-se identificar os itens que melhor discriminem os oficiais novatos dos 

especialistas, bem como comandantes mais e menos eficazes. Consideraram-se oficiais 

novatos, aqueles que ainda não tiveram comando e frequentam o Tirocínio para Oficiais2 e 

oficiais com experiência, aqueles que já comandaram e tem condições para frequentar o 

Curso de Promoção a Capitão3. A avaliação da eficácia do Comando foi realizada pelos 

pares e superiores (amostra de oficiais do Comando de Forças do Exército americano4) 

(Hedlund et al., 1999). Os itens pontuados com uma elevada qualidade pelos oficiais com 

experiência e apontados como os mais eficazes foram sinalizados com maior 

potencialidade discriminante, capazes de representar conhecimento característico de 

oficiais com experiência e sucesso.    

Finalmente a quarta fase, envolveu a construção de três questionários, um para cada 

escalão (Pelotão, Companhia e Batalhão), com o objectivo de avaliar a relação entre o 

conhecimento tácito e a eficácia medida. Os itens obtidos nas entrevistas que melhor 

representam as categorias do conhecimento tácito e melhor discriminem os oficiais 

experientes e os mais eficazes foram incluídos num cenário tipo problema. Cada uma das 

histórias foi ainda codificada segundo uma temática que deu origem ao conteúdo de cada 

                                                 
1 No Original: Training and Doctrine Command (TRADOC). 
2 No Original: Basic Courses. 
3 No Original: Officer´s Advanced Courses. 
4 U.S Army Forces Command (FORSCOM). 
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uma das categorias de conhecimento tácito. O conteúdo das categorias (Tabela 4.1) fornece 

evidência sobre o desenvolvimento das mudanças no escalão Pelotão e foram usadas para 

escolher itens representativos a incluir no Questionário. As categorias de «motivação dos 

subordinados», «influenciar o superior hierárquico», «estabelecer credibilidade e 

confiança» representam o domínio inter-pessoal, ao passo que a «gestão do self, representa 

o domínio intra-pessoal.  

 

TABELA 4.1 - Categorias de Conhecimento Tácito para Comandantes de Pelotão 
(Adaptado de Hedlund et al., 1999, p.4) 

Categoria Questões do PLQ 

Motivar os Subordinados 

Influenciar o Superior Hierárquico 

Gerir o Self 

Estabelecer Confiança 

Estabelecer Credibilidade 

Preocupar-se com os Soldados 

P1, P9, P11 

P2, P3 

P4, P5, P8, P13, P14, P15 

P6 

P7 

P10, P12 

 

O QCT: CmdtPel apresenta na primeira página instruções detalhadas acerca do 

formato das respostas. O questionário é de aplicação individual, composto por 15 questões, 

sendo o sujeito confrontado com um conjunto possível de 5 a 10 alternativas de resposta. 

Para cada um dos cenários é pedido aos sujeitos que avalie a qualidade de cada uma das 

opções face à situação-problema apresentada segundo uma escala do tipo-Likert com 9 

intervalos que oscilam entre extremamente má (1) e extremamente boa (9).  

O QCT: CmdtPel proporciona um resultado global e 15 resultados parciais relativos 

respectivamente ao conhecimento tácito global da escala completa e para cada uma das 15 

questões. O procedimento de cotação do questionário consiste em comparar cada uma das 

respostas com as dos especialistas. Em primeiro lugar, é preciso obter um perfil médio de 

respostas de um painel de especialistas5. O valor médio representa como é que os 

especialistas em média pontuam cada opção. É calculada para cada uma das respostas a 

diferença entre o valor médio obtido pelos especialistas na respectiva opção. Para se obter 

o conhecimento tácito de uma situação, somam-se as diferenças obtidas para as opções da 

respectiva situação. Para se obter o resultado global do conhecimento tácito somam-se as 
                                                 
5 Para os estudos de Hedlund e colaboradores (1999) foi utilizada uma amostra de 50 Tenentes, no presente 
estudo utilizou-se uma amostra de 80 Tenentes.   
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diferenças obtidas para todas as opções do questionário. Usando o mesmo procedimento 

podem também ser obtidos resultados para as diferentes categorias do conhecimento tácito. 

Valores mais elevados correspondem a maiores desvios em relação ao padrão médio de 

respostas dos especialistas, logo a um menor conhecimento tácito. 

 

 

4.1.1.2. Aspectos Técnicos: Estudos de Validação 

 

Os procedimentos descritos anteriormente respondem a preocupações relativas à 

validade intra-conceito (designada de validade de construto) e inter-conceito (designada de 

validade relativa a um critério). Para que o instrumento meça de facto o que se propõe 

medir, significa que as questões que compõem o QCT: CmdtPel medem conhecimento 

tácito relevante ao nível Pelotão e que a pontuação da escala se relacione com um critério 

externo, neste caso com uma liderança eficaz6.  

Quanto à validade de construto, uma das formas de assegurar a relevância dos itens 

e consequentemente a representatividade do construto foi a avaliação que o painel de 

peritos fez da relevância de cada um dos itens extraídos das experiências pessoais no 

decorrer nas entrevistas. Pretende-se que os itens sejam aplicáveis à generalidade dos 

Comandantes de Pelotão. Uma outra forma, foi assegurar que a estrutura interna do 

construto conhecimento tácito incluísse itens representativos de cada uma das categorias 

descritas na Tabela 4.1. Para isso, os itens do conhecimento tácito foram classificados nas 

categorias descritas de modo a reflectirem as principais áreas do conhecimento tácito no 

escalão Pelotão. Como já referido no Capitulo I, a análise factorial em componentes 

principais revelou apenas um factor levando os autores a concluir que a estrutura factorial 

do QCT: CmdtPel é melhor representado por um factor geral. 

A validade relativa a um critério externo atendeu a dois dos seus aspectos: 1) 

predictiva e; 2) discriminante. Foram aplicadas medidas para avaliação da aptidão verbal 

(Concept Mastery Test; Terman, 1950), do conhecimento tácito para gestores (Inventário 

de Conhecimento Tácito para Gestores7; Wagner & Sternberg, 1991) e do conhecimento 

tácito para Comandantes de Pelotão (Questionário de Conhecimento Tácito para 

Comandantes de Pelotão; Hedlund et al., 1999) a 368 Comandantes de Pelotão (Hedlund et 
                                                 
6 No Original: Leadership effectiveness. 
7 No Original: Tacit Knowledge Inventory for Managers. 



CAPÍTULO IV – UNIVERSO DE OBSERVAÇÃO E TRILHOS DE ANÁLISE 
 

 - 115 - 

al., 1999). A variável experiência foi medida pelo número de meses na função. Finalmente 

a eficácia no comando do Pelotão foi avaliada pelos pares (N= 385) e superiores (N= 277) 

atendendo a três aspectos: (1) eficácia no relacionamento interpessoal; (2) eficácia na 

resolução das tarefas; e (3) eficácia global  (Leadership Effectiveness Survey - LES). 

No estudo da validade preditiva obtiveram-se correlações significativas entre os 

resultados do QCT: CmdtPel, pontuado pelos superiores hierárquicos, e os 3 aspectos da 

eficácia (entre .14 e .20, p<.05). Os resultados mostram que para os superiores hierárquicos 

o conhecimento tácito está associado à percepção de eficácia no comando. As correlações 

entre pares e superiores foram de .39 para a eficácia global, .26 para a eficácia interpessoal 

e de .34 para a eficácia na tarefa. A intercorrelação média entre os pares foi de .73 e entre 

os superiores de .80. As correlações entre a pontuação na tarefa e no aspecto interpessoal 

foi de .64 nos pares e de . 75 nos superiores hierárquicos. Os resultados sugerem que os 

construtos estão relacionados mas são “potencialmente distintos” e que os pares e os 

superiores pontuam de forma diferente a eficácia (Hedlund et al., 1998, p. 21).  

No estudo da validade discriminante, a variável experiência e o conhecimento 

tácito para gestores não apresentam correlações significativas com a eficácia no comando. 

Este dado reforça a ideia dos autores de que uma maior experiência não é condição para 

que venha a ser um líder (comandante) eficaz, depende muito do que o sujeito é capaz de 

extrair da experiência. Apesar da aptidão verbal (Concept Mastery Test; Terman, 1950) 

apresentar uma correlação significativa com a eficácia do comando orientado para a tarefa 

(.16, p< .01 para o teste de analogias) o conhecimento tácito explica na globalidade mais a 

eficácia no comando. 

  A análise da consistência interna dos resultados do QCT: CmdtPel mostrou que 

apenas uma das 16 questões deveria ser removida por exibir uma baixa correlação com a 

totalidade do questionário. A análise ao seu conteúdo evidencia tratar-se de conhecimento 

demasiado específico, relativo ao cargo de Comandante do Pelotão Químico. A análise da 

correlação item-total e inter-item confirma que as questões no seu conjunto medem o 

mesmo construto. A versão revista passou assim a 15 questões, com um coeficiente de 

precisão considerado satisfatório (.69). Sternberg e colaboradores interpretam este valor 

mediano como dependente da “familiaridade que cada uma dos sujeitos apresenta face às 

situações” (Hedlund et al., 1999, p.7). 
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4.1.1.3. Contexto de Utilização  

 

O QCT: CmdtPel operacionaliza uma das principais preocupações dos autores, a 

identificação das áreas de desenvolvimento da liderança. O questionário pode ser utilizado 

em 3 grandes áreas, na formação de quadros, na promoção do auto desenvolvimento e no 

treino operacional (Hedlund et al., 1999). 

Apesar do conhecimento tácito ser por definição adquirido sem apoio formal, as 

lições aprendidas podem ser transmitidas e partilhadas em instruções formais. Pode ser 

utilizado sob a forma de estudo de casos ou de “regras de ouro”8 (modo como os 

especialistas lidam com as situações). Por exemplo, pode ser pedido a um aluno que leia e 

critique a situação onde é questionada uma ordem superior. O instrutor pode avaliar como 

é o sujeito lida com a situação de forma global, as razões porque considera que 

determinadas alternativas são mais adequadas ou quais as consequências da escolha de 

determinada opção. Relativamente às “regras de ouro”, pode ser pedido aos alunos que 

avaliem as razões ou o racional dos especialistas elegerem determinadas opções como mais 

apropriadas e o seu acordo ou desacordo. As respostas individuais ao questionário 

possibilitam que os sujeitos comparem os seus resultados com os dos especialistas 

relativamente a uma questão em particular, nas diferentes categorias do conhecimento 

tácito ou na sua avaliação global (Hedlund et al., 1999).  

É de destacar o propósito apenas de diagnóstico, rejeitando-se a sua aplicação para 

comparações individuais que levem a decisões pessoais. A identificação de potenciais 

oportunidades de aprendizagem ajuda o sujeito a clarificar os domínios característicos e 

representativos do seu contexto de trabalho. Ao nível individual os resultados do 

questionário proporcionam feedback para a identificação de áreas a desenvolver no 

comando do Pelotão.  

Dado não ser possível que todos os indivíduos sejam expostos às mesmas 

oportunidades e que nem todos aprendem o que é relevante da experiência, podem ser 

utilizadas duas formas de o potenciar. A primeira, consiste em destacar de forma explícita 

na conduta operacional quais as áreas prioritárias de desenvolvimento, contribuindo para 

que cada indivíduo procure as experiências que fornecem as melhores oportunidades de 

aprendizagem. Os mentores podem ter um papel de destaque na identificação ou criação de 

                                                 
8 No Original: Rules of thumb. 



CAPÍTULO IV – UNIVERSO DE OBSERVAÇÃO E TRILHOS DE ANÁLISE 
 

 - 117 - 

oportunidades em torno dos desafios chave. A segunda consiste em desenvolver a estrutura 

base de processos cognitivos que suportam a aquisição do conhecimento tácito. Os 

processos de codificação selectiva, combinação selectiva e comparação selectiva (Capítulo 

I), devem ser usados de modo interactivo para maximizar a aprendizagem no local de 

trabalho. O indivíduo ao ser confrontado com um conjunto de informação, precisa decidir 

não apenas qual é a informação relevante, mas atribuir-lhe sentido e usar o seu 

conhecimento prévio para responder em tempo e de forma apropriada.  

 

 

4.1.2.  Liderança Transformacional e Transaccional enquanto Modelo Operativo: 
Questionário Multifactor de Liderança (QML5X) 

 

O Questionário Multifactor de Liderança (QML) de Bass (1985) é a mais antiga e 

simultaneamente a medida com mais estudos conduzidos para medir os componentes da 

liderança transformacional e transaccional (Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996). O 

QML foi construído para avaliar a Teoria de “Banda Larga” de Liderança (TBLL), sendo 

capaz de representar um conjunto alargado de comportamentos de liderança, desde o 

Laissez-Faire à Influência Idealizada. Num dos extremos, avalia percepções de 

comportamentos de liderança de evitamento da responsabilidade e da iniciativa (laissez-

faire), no outro, avalia comportamentos de liderança que produzem efeitos positivos no 

desenvolvimento dos subordinados e no desempenho (liderança transformacional).  

 
 
4.1.2.1. Desenvolvimento e Descrição do Instrumento  

 
Tendo como referência a concepção de líder transformador de Burns (1978), Bass 

(1985) pediu a 70 executivos seniores Sul-africanos que descrevessem líderes que se 

ajustassem a essa descrição. Com base nas respostas e na revisão de literatura sobre 

carisma e reforço contingente, foram desenvolvidos 142 itens comportamentais. 

Posteriormente, foram apresentados a 11 júris os itens e as definições detalhadas da 

componente transformacional e transaccional de liderança. Houve concordância que 73 dos 

142 itens reflectiam comportamentos de ambas as componentes. Foi ainda pedido a 176 

oficiais de patente superior do Exército dos EUA que pontuassem em que medida cada um 

dos itens descrevia o seu superior hierárquico e realizada uma análise factorial em 
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componentes principais. Emergiram desta análise três factores cujos itens tinham sido 

previamente designados de transformacionais (carismática/inspiracional, estimulação 

intelectual e consideração individualizada) e três factores dos itens transaccionais 

(recompensa contingente, gestão pela excepção e laissez-faire) (Bass & Riggio, 2006). 

Bass também demonstrou existirem dois factores de segunda ordem a que chamou de 

liderança activa e passiva (Bass, 1985). 

Desde 1985 foram realizadas diversas revisões ao instrumento (Bass & Avolio, 

1993b, 1994) fruto das várias críticas a que tem vindo a ser alvo, com repercussões no 

número de factores e consequentemente na sua estrutura factorial. Hunt (1991) e Yukl 

(1998, 1999) apontam como um dos problemas a inclusão de itens que não se relacionam 

directamente com comportamentos de liderança. Bycio, Hackett, & Allen (1995) utilizando 

a versão original (QML Versão 1) de Bass (1995) chegam a uma estrutura a cinco factores 

pela combinação do factor carisma com o factor inspiracional e pela exclusão do factor 

laissez-faire.  

Análises factoriais posteriores sugerem que o factor carisma (designado de 

influência idealizada) deve ser separado do factor inspiracional (designado de motivação 

inspiracional) (Bass & Riggio, 2006). O carisma traduz a identificação e o desejo dos 

subordinados se reverem no líder. A inspiração traduz a capacidade de fornecer significado 

aos acontecimentos e provocar desafios nos subordinados. Apesar de Bass (1985) ter 

encontrado inter-correlações elevadas entre ambos, os seus conteúdos e antecedentes são 

diferentes. Avolio, Bass, & Jung (1999) confirmaram a validade de construto de um factor 

inspiracional contendo a componente da influência idealizada e da motivação 

inspiracional. O estudo de Hater & Bass (1988) mostrou que o factor gestão pela excepção 

se subdivide nas componentes activa e passiva. 

Desde o QML 5 (Hater & Bass, 1988) à versão revista (QML, Versão 5R) (Avolio, 

1994) e ao QML 5X existem um conjunto enorme de estudos que traduzem as diversas 

respostas às críticas que foram apresentadas ao longo de décadas. Os estudos de Avolio, 

Bass & Jung (1995) e de Bass & Avolio (1997) são os primeiros a fornecer evidência 

empírica para os nove factores de primeira ordem que compõem a TBLL, utilizando todos 

os itens do QML (Versão 5X). As escalas do QML5X apresentaram uma elevada 

consistência interna (entre .74 e .94) (Avolio, et al., 1995). No ponto seguinte do capítulo 
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são apresentados alguns dos estudos de validação do QML e os principais problemas ao 

nível da validade factorial e discriminante.      

Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam (2003) identificaram 14 estudos que 

traduzem problemas ao nível da estrutura factorial do QML e do número de factores que 

melhor representam o modelo (Tabela 4.2). É de realçar que algumas das designações das 

escalas incluídas na tabela não correspondem ao modelo actual a nove factores.  

Especificamente, a escala original carisma é substituída pela influência idealizada e 

a gestão pela excepção é subdividida nas componentes activa e passiva. 

A última versão do QML (5X) resulta de décadas de investigação tendo por base as 

versões anteriores e posteriores análises factoriais confirmatórias (Avolio, et al., 1995; 

1999). Estão disponíveis duas versões do questionário, a versão reduzida (Versão 5X 

reduzida), composta por 45 itens direccionada para investigação e elaboração de relatórios 

individuais e a versão longa (Versão 5X longa), composta por 63 itens direccionada para o 

treino, desenvolvimento e feedback (Bass & Avolio, 2004).  

O QML (Versão 5X reduzida) é composto por 45 itens, 36 dos quais representam 

os nove factores de liderança apresentados anteriormente (cada escala compreende 4 itens) 

e 9 avaliam os produtos da liderança (i. e., a realização suplementar conseguida pela 

motivação do líder; a eficácia percebida do líder; e a satisfação relativamente à forma 

como o líder trabalha com os outros). O QML (Versão 5X longa) adiciona mais dois itens 

por factor. Ambos os questionários podem ser respondidos pelo próprio, pelos 

subordinados, pelo supervisor ou pelos pares. É pedido aos sujeitos que pontuem a 

frequência de comportamentos transformacionais, transaccionais e laissez-faire do líder 

numa escala do tipo likert de 0 (Nunca) a 4 (Frequentemente).  

Por forma a proteger o anonimato dos subordinados é recomendado que não seja 

distribuído um relatório ao sujeito quando o número é inferior a três (Bass & Avolio, 

2004). Quando é o superior hierárquico a pontuar um colaborador seu no papel de ‘líder’, o 

problema anterior já não se coloca. Os estudos sobre o anonimato e a escolha do testador 

mostraram que quando o QML é aplicado pelo superior hierárquico os resultados aparecem 

inflacionados, destacando o papel de um testador independente (Seltzer & Bass, 1990). A 

aplicação do questionário, incluindo a explicação inicial, ocupa em média 30 minutos. 
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TABELA 4.2 - Estudos publicados que testam a estrutura factorial do QML (Adaptado de Antonakis, et al., 2003, p. 263) 

 

Autores 
 

Versão 
 

País 
 

Amostra 
 

Número de Factores  

Hater & Bass (1988) 

Yammarino, Spangler, & Bass (1993) 

Tepper & Parcy (1994) 

 

Druskat (1994) 

Bycio et al. (1995) 

Koh et al. (1995)  

Den Hartog, Van Muijen, & Koopman  (1997) 

Lievens, Van Geit, & Coetsier (1997) 

Hinkin, Tracey, &Enz (1997) 

Tracey & Hinkin (1998) 

Geyer & Steyrer (1998) 

Carless (1998a)  

Avolio et al. (1999)  

Tejeda, Scandura, & Pillai (2001) 

 
Versão 5, 1985 

1985 modificada 

Versão X, 1990 

 

Versão 8Y, 1990 

Versão 1, 1985 

Versão 5S, 1985 

Versão 8Y, 1989 

Versão 8Y, 1989 

Versão 5X, 1990 

Versão 5X, 1990 

Versão 5R 

Versão 5X 

Versão 5X 

Versão 5X, 1993 

 
EUA 

EUA 

EUA 

 

EUA 

Canadá 

Singapura 

Inglaterra 

Inglaterra 

EUA 

EUA 

Alemanha 

Austrália 

EUA 

EUA 

 
Firmas de Distribuição 

Militar 

Estudantes e Instituições 

financeiras 

Eclesiástica  

Serviços de Saúde 

Instituições de Educação 

Firmas públicas e privadas 

Firmas públicas e privadas 

Estudantes, hotéis 

Hotéis 

Bancos 

Bancos 

Várias firmas de negócio 

Várias firmas de negócio 

 

 
6 (CA, EI, CI, RC, GEa, GEp) 

5 (CA/MI, CR/CI, GEP, LF) 

2 (CA/MI, CR) 

 

5 (CA/CI, EI/MI, CR, GEA, GEP/LF) 

5 (CA, EI, CI, CR, GE) 

5 (CA, CR, GEA, GEP, LF) 

3 (TF, TR, LF) 

3 (EI/CI/MI, CR, GEA) 

3 (MI, CI, EI) 

1 (II/MI/EI/CI) 

4 (CA/EI/MI/CI, CI/CA, CR/CI, GEP/LF) 

3 (CA, EI, CI) 

6 (CA/MI, EI, CI, CR, GEA, GEP/LF) 

9 (IIa, IIc, MI, EI, CI, CR, GEA, GEP, LF) 

Legenda: CA= Carisma; IIa= Influência Idealizada atribuída; IIc= Influência Idealizada comportamentos; MI= Motivação Inspiracional; EI= Estimulação Intelectual; 

CI= Consideração Individualizada; RC= Recompensa Contingente; GE= Gestão pela Excepção; GEa= Gestão pela Excepção Activa; GEp= Gestão pela Excepção 

Passiva;; LF= Laissez Faire.   



CAPÍTULO IV – UNIVERSO DE OBSERVAÇÃO E TRILHOS DE ANÁLISE 

 - 121 - 

4.1.2.2. Aspectos Técnicos: Estudos de Validação do QML  

 

A relação entre a liderança transformacional e transaccional tem recebido muita 

atenção nos últimos anos e produzido investigação alargada no âmbito da sua validade 

relativa a um critério, nomeadamente quanto à sua eficácia. A procura na base de dados 

PsycINFO por palavras-chave de material publicado desde 1990 a 2003 revela que 

“existem mais estudos em liderança transformacional e carismática que em todas as mais 

populares teorias de liderança juntas (least preferred coworker theory, path-goal theory, 

normative decision theory, substitutes for leadership).” (Judge & Piccolo, 2004, p.756).  

Apesar dos inúmeros estudos efectuados com base no QML, a relação entre os 

componentes da liderança transformacional, transaccional e a eficácia tem sido alvo de 

críticas por diversos autores (Hunt, 1991; Yukl, 1998; 1999). Os próprios autores (Avolio, 

et al., 1999) referem que a versão 5X foi desenvolvida por forma colmatar algumas 

preocupações apontadas às versões anteriores, como o significado de alguns itens, a 

validade discriminante entre alguns factores e a inclusão de comportamentos e atributos na 

mesma escala.  

Desde a publicação do livro de Bass (1985) foram realizadas várias meta-análises 

no âmbito do paradigma da liderança transformacional (DeGroot, Kiker & Cross, 2000; 

Dumdum, Lowe, & Avolio, 2002; Judge & Piccolo, 2004; Lowe, et al., 1996). 

O trabalho de Gaspar (1992, citado por Bass & Rigio, 2006) incidiu sobre 20 

estudos, agrupando as componentes transformacionais num factor compósito e as 

transaccionais num outro. A correlação média entre a componente transformacional e a 

eficácia, satisfação e esforço adicional percebido pelos seguidores foi respectivamente de 

.76, .71 e .88. As correlações correspondentes para a liderança transaccional foram de .27, 

.22 e .32. 

Lowe, et al. (1996) conduziram uma meta-análise com o objectivo de estudar os 

efeitos de alguns moderadores (tipo de organização, posição na cadeia hierárquica, critério 

de avaliação escolhido) nos comportamentos da Teoria de “Banda Larga” de Liderança 

medidos pelo Questionário Multifactor de Liderança e na eficácia da liderança. Os 

resultados confirmam que a liderança transformacional tem uma relação positiva mais forte 

com a eficácia organizacional do que a liderança transaccional. A relação da liderança 

transaccional com a eficácia em função de diferentes contextos é mais ambígua. Todas as 
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escalas apresentam uma boa consistência interna, excepto a escala ‘Gestão pela Excepção’, 

que fica abaixo de .70 (Nunnally, 1978). Os comportamentos transformacionais são mais 

frequentes que os transaccionais. Os coeficientes de correlação entre os diversos estilos e a 

eficácia da liderança são mais elevados nas escalas transformacionais (.71, .61, .60) do que 

nas transaccionais (.41, .05). A liderança transaccional não tem sempre o mesmo efeito 

(positivo ou negativo) sobre a eficácia da liderança. Contrariamente ao esperado os 

comportamentos transformacionais e de gestão pela excepção são mais frequentes nas 

organizações públicas do que nas privadas, não se verificando diferenças nos 

comportamentos de ‘Recompensa Contingente’. As correlações entre as escalas 

transformacionais oscilam entre .68 e .85, mostrando que os quatro I’s (Influência 

Idealizada, Motivação Inspiracional, Consideração Individualizada e Estimulação 

Intelectual) (Bass & Avolio, 1994) não traduzem quatro escalas independentes (Carless, 

1998). A escala ‘Recompensa Contingente’ apresenta elevadas correlações com as escalas 

transformacionais (Tejeda, et al., 2001). Quanto à posição na cadeia hierárquica e 

contrariamente às expectativas dos autores, os lideres da base da hierarquia apresentam 

comportamentos transformacionais e de gestão pela excepção mais elevados do que os 

lideres de topo.  

Numa outra meta-análise, Yukl (1999) refere “não ser evidente o racional teórico 

para incluir a escala Gestão pela Excepção Passiva [(GEp)] e a escala  Gestão pela 

Excepção Activa [GEa] como parte da liderança transaccional” (p. 291). A componente 

passiva traduz comportamentos reactivos que não envolvem explicitamente um processo 

de troca. A componente activa ao visar a antecipação das falhas através da procura de erros 

e da implementação de regras pode ser realizada de várias formas, fazendo uso de 

comportamentos transformacionais ou transaccionais.  

A revisão conduzida por Dumdum, et al. (2002) analisou todos os trabalhos 

anteriores a 1995 não incluídos na revisão de Lowe, et al. (1996) e os trabalhos conduzidos 

até 2002 entre a liderança transformacional e a sua relação com a eficácia e a satisfação. 

Comparativamente à meta-análise de 1996, vai além das 5 escalas reportadas, inclui 12 

escalas e examina a relação entre os estilos de liderança e a satisfação. Todas as escalas 

apresentam satisfatória consistência interna, excepto a GEp (.69).  De uma forma geral os 

resultados confirmam que a estrutura proposta pelo modelo da TBLL é consistente. As 

correlações médias entre as escalas transformacionais a eficácia e a satisfação são positivas 
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e elevadas. As correlações obtidas entre as escalas transformacionais e a eficácia são 

similares às de Lowe, et al. (1996). Obtiveram-se respectivamente valores de .68 e .73 para 

o carisma, .59 e .62 para a consideração individualizada,  .57 e .60 para a estimulação 

intelectual nos estudos de Dumdum, et al. (2002) e de Lowe, et al., (1996). A recompensa 

contingente obteve um resultado ligeiramente diferente (.56 e .41), mas sustenta 

novamente a correlação moderada e positiva com a eficácia. A maior diferença em relação 

ao estudo anterior é de que a escala da recompensa continente apresenta uma relação 

similar e positiva com a eficácia e com a satisfação quando comparada com a liderança 

transformacional. A correlação mais elevada entre a escala recompensa contingente e a 

eficácia é explicada pelas diferenças entre as versões de 1996 e 2002, especificamente a 

escala contém apenas 4 itens (vs 10 itens) associados a transacções de ordem superior 

como o reconhecimento e a troca por acordo mútuo (Avolio, 1999).  

Em síntese, os resultados de diferentes estudos mostram que a estrutura factorial do 

QML não é sempre estável e que há problemas ao nível da validade discriminante entre as 

escalas transformacionais e a recompensa contingente da escala transformacional (Bycio, 

Hackett, & Allen, 1995; Carless, 1998; Tejeda, et al., 2001; Tepper & Percy, 1994). Estes 

problemas levaram diversos autores a apresentar modelos alternativos que serão 

explorados de seguida. 

Os primeiros estudos realizados por Hater & Bass (1988) com o intuito de replicar 

o estudo inicial de Bass (1985) confirmam que a liderança transformacional é melhor 

preditora da eficácia e da satisfação do que a liderança transaccional. Os autores obtiveram 

cinco dos factores já inicialmente propostos e um sexto que indica a necessidade de 

diferenciar a escala Gestão pela Excepção numa forma activa e noutra passiva. Estudos 

posteriores mostram que as escalas Gestão pela Excepção Passiva e Laissez-Faire devem 

formar um factor único de segunda ordem (Den Hartog, et al., 1997). Os autores referem 

existir uma correlação positiva (r=.42) entre estas duas escalas e que cada uma apresenta 

uma correlação negativa com todas as outras escalas do QML.  

Em 1990, num artigo que antevê a necessidade dos líderes estarem preparados para 

responder à globalização dos mercados Europeus em 1992, Bass apresenta pela primeira 

vez os quatro factores que representam “as quatro componentes básicas ou ‘I’s da liderança 

transformacional”(Bass, 1990, p. 22). Seltzer & Bass (1990) mostram que a liderança 

transformacional aumenta significativamente os efeitos da liderança transaccional.   
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A investigação conduzida por Avolio, et al. 1999) teve como objectivo reexaminar 

os seis factores do modelo proposto por Bass (1985) e verificar se a versão revista (QML 

5X) é capaz de produzir e replicar uma estrutura factorial mais estável. O modelo a seis 

factores reúne num único factor denominado de Carisma, as atribuições de carisma, os 

comportamentos carismáticos e a liderança inspiracional. Mantém os factores: estimulação 

intelectual, consideração individualizada, recompensa contingente e gestão pela excepção 

activa. Apresenta ainda um factor ‘passivo-evitante’ que combina as componentes da 

gestão pela excepção-passiva e a laissez-faire. A inclusão do factor passivo-evitante traduz 

a critica de Den Hartog, et al (1997) e a ausência da liderança laissez-faire como 

preconizado no modelo de “Banda Larga” de Liderança. A par do modelo a seis factores 

foram ainda testados através de análise factorial confirmatória (CFA) mais 7 modelos alguns dos 

quais propostos por outros autores (Tabela 4.3). 

 
TABELA 4.3 - Modelos alternativos testados 

(Adaptado de Avolio, Bass, & Jung, 1999, pp. 445-446) 

Modelo Escala Autores 

Um factor Geral    

Dois factores correlacionados 
(activo vs passivo) 

Activo: Escalas Transformacionais 
(CA, EI, CI), RC, GEa; 
Passivo: (GEp, LF)  

Bycio et al. (1995) 

DoEI factores correlacionados 
(activo construtivo vs passivo 
correctivo) 

Activo Construtivo: Escalas 
Transformacionais (CA, EI, CI) e RC; 
Passivo Correctivo (GE, LF)  

Bycio et al. (1995) 

Três Factores correlacionados Transformacional (CA, EI, CI); 
Transaccional (RC, GEa); 
Passivo Evitante (GEp, LF)  

Avolio et al. (1999)   

Quatro factores 
correlacionados 

Transformacional (CA, EI, CI); RC; 
GEa; Passivo Evitante (GEp, LF) 

Avolio et al. (1999)   

Cinco factores correlacionados Transformacional (CA, EI, CI); RC; 
GEa; GEp; LF 

Howell e Avolio 
(1993) 

SeEI factores correlacionados CA; EI; CI; RC; GEa; Passivo 
Evitante(GEp e LF) 

Bass (1985) 

Sete factores correlacionados CA; EI; CI; RC; GEa; GEp; LF Avolio et al. (1999)   

CA= Carisma; IIa= Influência Idealizada atribuída; IIc= Influência Idealizada comportamentos; MI= 
Motivação Inspiracional; EI= Estimulação Intelectual; CI= Consideração Individualizada; RC= Recompensa 
Contingente; GE= Gestão pela Excepção; GEa= Gestão pela Excepção Activa; GEp= Gestão pela Excepção 
Passiva;; LF= Laissez Faire.   
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A primeira CFA realizada com os 80 itens do QML5X revelou que o modelo a seis 

factores não obtém um ajustamento adequado (χ
2= 13378, df=2889; GFI=.73, RMSR=.10) 

devido às elevadas correlações obtidas entre os factores transformacionais e o factor 

recompensa contingente (Avolio, Bass, & Jung, 1999). Por forma a melhorar as 

propriedades psicométricas do instrumento sem alterar o modelo base a seis factores, 

foram utilizados os índices de modificação proporcionados pelo LISREL. Consegue-se 

assim, uma redução do número de parâmetros a ser estimado, reduzindo itens que 

obtenham correlações elevadas com outros factores e não contribuam para o factor que é 

suposto. Realizou-se uma segunda CFA (N=1394) com a versão a 36 itens para os sete 

modelos apresentados na Tabela 4.3. Regista-se um incremento do qui-quadrado 

relativamente à CFA inicial para o modelo a 6 factores. O modelo a 7 factores apresentou 

também valores similares ao de seis factores. Os resultados foram posteriormente 

confirmados com uma segunda amostra (N=1706) obtendo-se o melhor ajustamento para o 

modelo a seis factores. Apesar do modelo apresentar um ajustamento adequado subsistem 

problemas a 2 níveis. A consistência interna para a escala Gestão pela Excepção não é 

satisfatória. Apesar da escala Recompensa Contingente obter correlações menores com 

cada uma das escalas transformacionais (intervalo entre .67 e .74) quando comparada com 

as correlações entre as escalas transformacionais (intervalo entre . .81 e .91) persistem 

problemas ao nível da validade discriminante. Este facto foi interpretado como a 

possibilidade de existirem modelos de ordem superior que contribuam para as elevadas 

correlações.  

Foram testados 3 modelos de ordem superior propostos pelos autores (Avolio, et 

al., 1999): 1) dois factores de ordem superior não correlacionados, designados de activo 

construtivo (Carisma/Inspiração, Estimulação Intelectual, Consideração Individualizada e 

Recompensa Contingente) e de passivo correctivo (Gestão pela Excepção e LF); 2) três 

factores não correlacionados designados de transformacional (Carisma/Inspiração e 

Estimulação Intelectual), desenvolvimentista/transaccional (Consideração Individualizada, 

Recompensa Contingente) e correctivo evitante (Gestão pela Excepção e LF); 3) dois 

factores correlacionados designados de transformacional e 

desenvolvimentista/transaccional e um terceiro factor não correlacionado designado de 

passivo correctivo. Os 3 modelos de segunda ordem obtêm valores de GFI de .89 para a 

primeira amostra e de  .87 (Modelo 1 e 2) e .89 (Modelo 3) para a segunda. Pela análise 
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dos resultados os autores concluíram que apesar do problema da validade discriminante, o 

modelo a seis factores é o que obtém o melhor ajustamento existindo correlações de ordem 

superior (modelo 3) que contribuem para a falta de validade discriminante. Obtiveram-se 

correlações significativas entre o factor transformacional e o 

desenvolvimentista/transaccional em ambas as amostras e um terceiro factor (passivo 

correctivo) claramente distinto dos anteriores.   

Os autores avançam três razões explicativas para as correlações entre as escalas 

transformacionais e a recompensa contingente da escala transaccional: “Primeira, quer a 

liderança transformacional quer a transaccional representam formas activas de liderança. 

Segunda, os líderes eficazes utilizam e oscilam entre a liderança transformacional e 

transaccional. Terceiro, a consistência da reputação e da justiça da recompensa, favorece a 

construção da confiança e do respeito como bases dos líderes transformacionais (Avolio, et 

al., 1999, pp. 455-456).  

Tejeda, et al. (2001) examinaram as propriedades psicométricas do QML 5X-Rater 

(Bass & Avolio, 1993b) por forma a replicar as nove sub-escalas que representam 

directamente os componentes da TBBL. Apesar de concluírem que a teoria proposta pelos 

autores é coerente, os resultados não apoiam a estrutura hipotetizada quando utilizado o 

conjunto total de itens (47). As escalas transformacionais, transaccionais e laissez-faire 

possuem elevada consistência interna, com a excepção da MbEa que não atinge o critério 

proposto por Nunnally (.70) numa das amostras. Conforme esperado, os autores chegaram 

a elevadas inter-correlações entre as escalas da liderança transformacional (interpretado 

com evidência da validade convergente do construto), elevadas correlações entre as escalas 

transformacionais e a sub-escala recompensa contingente e correlações negativas entre as 

escalas transformacionais e as escalas de gestão pela excepção e laissez-faire (interpretado 

como evidência da validade discriminativa). A análise factorial confirmatória revelou um 

baixo ajustamento do modelo de primeira ordem com as nove escalas (amostra 1: 

RMR=.15, NNFI=.72, CFI=.73; amostra 2: RMR=.17, NNFI=.69, CFI=.71; amostra 3: 

RMR=.12, NNFI=.67, CFI=.68; amostra 4: RMR=.14, NNFI=.56, CFI=.59). A ACF ao 

modelo de segunda ordem com a totalidade dos itens do QML obteve apenas um bom 

ajustamento na amostra 3 (amostra 3: RMR=.04, NNFI=.92, CFI=.95). Tejeda et al. (2001) 

procuram reduzir o número de itens, retendo os três que apresentam maior correlação 

interna na escala (Nunnally, 1978). A versão final a 27 itens (três itens por escala) em 
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amostras independentes revelou uma boa consistência interna. Registou-se apenas na 

escala laissez-faire um coeficiente alfa abaixo do esperado numa das amostras. Apesar da 

ACF ao modelo de primeira ordem não obter um NNFI acima de .90 numa das amostras, a 

regressão linear sustenta a validade preditiva das escalas a 3 itens. Por seu lado, a CFA de 

segunda ordem confirma a estrutura de segunda ordem do QML para a versão reduzida a 

27 itens. Os autores sugerem “que as sub-escalas têm potencial para serem utilizadas e 

encorajam o uso desta versão em futuros estudos de validação” (Tejeda, et al., 2001, p. 48).      

Mais recentemente Antonakis, et al. (2003) examinam a estrutura reduzida do QML 

5X em contextos homogéneos, concluindo que o modelo a nove factores é o que melhor 

traduz a estrutura subjacente ao QML. O ajustamento do modelo a nove factores melhora 

quando são testadas amostras separadas de homens e mulheres (χ2=6047.39, g.l.=1116, 

CFI=.901, RMSEA=.036). A utilização de amostras não homogéneas, misturando 

diferentes tipos de organizações, diferentes níveis hierárquicos e diferentes níveis de risco 

(pelotões militares) para testar a multidimensionalidade do QML, pode levar a resultados 

inconsistentes, especificamente quando é testado o modelo a nove factores. O que sugere 

que diferentes líderes operacionalizam de diferentes modos os seus comportamentos 

consoante os contextos. O contexto assume um papel de destaque na forma como a 

estrutura factorial do instrumento de medida se comporta.      

Finalmente, Bass & Avolio (2004) analisaram e testam vários modelos, incluindo o 

modelo a seis e a nove factores. Os resultados da análise factorial confirmatória suportam o 

modelo a nove factores (GFI=.92, AGFI=.91,CFI=.91, RMSEA=.05). Para os autores 

“estes últimos dados fornecem resultados relativamente conclusivos na análise de uma 

grande variedade de estilos de liderança, especialmente quando se examina a estrutura do 

QML 5X numa amostra relativamente grande e diversificada” (Bass & Avolio, 2004, p. 80).   

 

 

4.1.2.3. Utilização do Instrumento 

 

O instrumento pode ser usado em contexto de selecção, actividades de transferência 

e promoção de pessoal, bem como no aconselhamento e desenvolvimento individual, de 

grupo ou organizacional. Pode ser uma ferramenta com bastante utilidade em 

aconselhamento porque dá a indicação sobre comportamentos muito específicos a explorar 
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num plano de desenvolvimento. O QML pode ser utilizado numa perspectiva de avaliação 

a 360º, avaliando percepções de eficácia da liderança em grupos (hetero-avaliação de pares, 

inferiores e superiores hierárquicos) e individualmente (auto-avaliação). Pode ainda ser 

combinado com assessment center fornecendo um perfil mais alargado do desempenho e 

do potencial de liderança (Bass & Avolio, 2004).  

 

 
4.2. Procedimentos de Tradução e Adaptação de Instrumentos  

 

Para a tradução do QCT: CmdtPel e do QML (5X) utilizaram-se as versões 

Americanas (Hedlund et al., 1999; Avolio & Bass, 2004). A descrição das fases de 

tradução, adaptação e estudo piloto para cada um dos instrumentos, são apresentadas 

sucintamente na Tabela 4.4.  

Para o QCT: CmdtPel, apesar de se procurar respeitar a versão original, optou-se à 

partida por adaptar alguns termos marcadamente americanos e desajustados ao contexto do 

Exército Português, reservando alterações mais específicas decorrentes do estudo piloto. 

São de destacar alterações quanto à orgânica das forças, a considerações de natureza táctica 

e à designação e papel do Sargento de Pelotão. A escala inicial de 9 pontos (1 – 

Extremamente Mau a 9 – Extremamente Bom) foi alterada para uma escala de 5 pontos (1-  

Muito Mau a 5 - Muito Bom), evitando-se o risco de nem todos os intervalos serem 

escolhidos ou pontuados. 

 

TABELA 4.4 – Fases de Tradução dos Instrumentos 

Tradução 
QCT: CmdtPel 

QML 

Estudo Piloto 
QCT: CmdtPel 

Revisão da tradução 
QCT: CmdtPel e 

QML 

Data: Janeiro a Fevereiro  
2005 
 
• Preparação: Instruções 

de aplicação; Caderno 
de teste; Folha de 
respostas 

 
• Revisão 

 
Data: Março 2005 
 
 
Amostra:  N= 37 

 
• Aplicações 
• Tratamento e 

Análise de 
resultados 

 
Data: Julho 2005 

 
 

• Adaptação 
 

• 2ª Versão 

 
As aplicações do estudo piloto da adaptação portuguesa do Questionário de 

Conhecimento Tácito para Comandantes de Pelotão (QCT: CmdtPel) decorreram em 

Março de 2005 na Academia Militar a 37 participantes.  
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Para o QML5X, respeita-se a versão original, manteve-se o sentido geral das frases 

do questionário procurando-se chegar a construções gramaticalmente simples e de fácil 

leitura. O facto de as versões originais serem respondidas no caderno do teste, foi 

necessário construir uma folha de resposta destacada quer para o QCT: CmdtPel quer para 

o QML, procurando minimizar custos de natureza logística nas aplicações posteriores.  

Os conceitos foram mapeados ouvindo os pares e especialistas e seguindo os 

procedimentos de tradução e adaptação de instrumentos (Duarte & Rossier, 2008).  

Após o tratamento de dados do estudo piloto procede-se à adaptação das situações e 

a alterações de natureza terminológica que conduziu à 2ª Versão do QCT: CmdtPel (Julho 

de 2005). Apesar de não ter sido realizado um estudo piloto com o QML, foi também 

sujeito a uma 2ª revisão.   

 

 

4.3. Trilhos de Análise  

 

A necessidade de analisar se os conteúdos e a tradução do QCT: CmdtPel traduzem 

aspectos relevantes e representativos do construto conhecimento tácito de um comandante 

de Pelotão e averiguar da sua dificuldade de aplicação e resolução justifica a realização de 

um estudo piloto.   

Assim, numa primeira fase foi pedido aos sujeitos que respondam ao questionário, 

por forma a obter dados de natureza quantitativa que permitam medir a sua consistência 

interna. Com a condução do estudo piloto pretende-se também a recolha de dados de 

natureza qualitativa que contribuam para uma versão revista do questionário e posteriores 

aplicações, obtendo-se dados que respondam a questões de investigação relativas à sua 

validade. Por exemplo, recolher evidência que levem a ponderar omitir do questionário 

questões para as quais não hajam avaliações unânimes e positivas, relativas ao construto 

conhecimento tácito. Desta forma, pede-se a cada um dos sujeitos, após resposta ao 

questionário, a identificação de possíveis lacunas e problemas relativos ao seu conteúdo. 

Em particular, solicita-se que: (1) indiquem se cada uma das situações apresentadas 

representa o tipo de problemas que os Comandantes de Pelotão aprendem a resolver 

através da experiência; (2) identifiquem aspectos que possam suscitar dúvida ou 

necessidade de clarificação; (3) assinalem opções demasiado técnicas e possíveis 



PARTE II - CONHECIMENTO TÁCITO E LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL E 
TRANSACCIONAL: PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO 

 

 - 130 - 

alternativas; e (4) relativamente a cada uma das situações apresentadas solicitam-se opções 

alternativas ou adicionais para a forma de lidar com essa situação. 

Recorde-se que para se obter a cotação do questionário, é preciso obter um perfil 

médio de respostas de um painel de especialistas. O valor médio representa como é que os 

especialistas em média pontuam cada opção numa escala de 1 (muito mau) a 5 (muito 

bom). É calculada para cada uma das respostas a diferença entre o valor médio obtido 

pelos especialistas na respectiva opção. Para se obter o conhecimento tácito de uma 

situação, somam-se as diferenças obtidas para as opções da respectiva situação. Para se 

obter o resultado global do conhecimento tácito somam-se as diferenças obtidas para todas 

as opções do questionário. Valores mais elevados correspondem a maiores desvios em 

relação ao padrão médio de respostas dos especialistas, logo a um menor conhecimento 

tácito. 

As hipóteses experimentais decorrem do problema central da tese e orientam os 

procedimentos adoptados. Tomando como referência a revisão de literatura procura-se 

estabelecer as relações entre o que o indivíduo “sabe” sobre o conhecimento prático do 

comando, capaz de lidar com situações contextuais e típicas do seu trabalho (conhecimento 

tácito) e a forma como aplica e exerce o seu comando (estilos de liderança). 

Os estudos empíricos desenvolvidos inicialmente centram-se na adaptação e 

organização de instrumentos para a avaliação de duas das variáveis consideradas: o 

conhecimento tácito e os estilos de liderança. 

Quanto ao conhecimento tácito e à operacionalização decorrente do QCT: CmdtPel, 

o conjunto dos procedimentos estatísticos procuram sustentar a verificação dos seguintes 

pontos: 

• Da estrutura factorial do conhecimento tácito que melhor se ajusta;  

• Se a estrutura factorial do construto conhecimento tácito é unidimensional ou 

multidimensional;  

• Se multidimensional, quais os factores que melhor representam e suportam a 

aplicação do construto na prática do comando;  

• Da invariância do modelo resistindo à prova da replicação numa amostra 

independente e por isso generalizável; 

• Das variáveis que melhor representam as estratégias de influência; 
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Confirmados os pontos anteriores, é pertinente desenhar um modelo que relacione 

as estratégias de influência com os factores que derivam do conhecimento tácito ao nível 

do oficial subalterno.  

Os pontos anteriores sugerem as seguintes hipóteses de investigação: 

 

H1: O nível de escolaridade/posto conduz a um aumento significativo do 

conhecimento tácito. Esta hipótese pode dividir-se em duas: 

H1A: O final da academia militar (4º ano) conduz a um aumento significativo 

do conhecimento tácito face ao grupo de novatos. 

H1B: A perícia do grupo de especialistas conduz a diferenças de conhecimento 

tácito face ao final da Academia Militar  

H2: O conhecimento tácito do grupo armas de combate é maior do que no grupo 

apoio. 

H3: O efeito grupo/perícia exerce um efeito distintivo na aplicação e uso de 

estratégias de influência entre especialistas e novatos. 

H4: A primeira experiência de comando conduz a um aumento significativo do 

conhecimento tácito.  

Quanto aos estilos de liderança e à operacionalização decorrente do QML5X o 

conjunto dos procedimentos estatísticos procuram sustentar a verificação dos seguintes pontos: 

• Se a estrutura factorial da Versão reduzida (5X) original do QML a nove 

factores (36 itens) apresenta índices de ajustamento adequados.  

• Das variáveis (itens) que melhor (pior) medem cada um dos factores relativos à 

liderança transformacional, transaccional e laissez-faire. 

• Do modelo factorial da liderança transformacional/transaccional que explica os 

resultados encontrados. 

• Da invariância do modelo resistindo à prova da replicação numa amostra 

independente e por isso generalizável; 

 
 

Os pontos anteriores sugerem as seguintes hipóteses de investigação: 

 
H5: Diferentes estilos de liderança conduzem a diferentes efeitos na eficiência, na 

satisfação e no esforço adicional. Esta hipótese pode subdividir-se em três: 
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H5A: O estilo de liderança transformacional do comandante exerce um efeito 

positivo significativo na (1) eficiência, na (2) satisfação e no (3) esforço 

adicional do Pelotão.  

H5B: O estilo de liderança transaccional do comandante exerce um efeito 

positivo significativo na (1) eficiência, na (2) satisfação e no (3) esforço 

adicional do Pelotão, embora em menor grau.  

H5C: O estilo de liderança passivo-evitante (PEV) exerce um efeito negativo 

significativo na (1) eficiência, na (2) satisfação e no (3) esforço adicional 

do Pelotão. 

H6: O conhecimento tácito do 5º ano exerce um efeito positivo significativo no 

estilo de liderança transformacional (C) e transaccional (D) e negativo no 

estilo de liderança passivo-evitante (E) do comandante.  

H7: Os estilos de liderança transformacional (C) e transaccional (D) medeiam 

globalmente as relações entre o conhecimento tácito do 5º ano (B) e a 

eficiência (F), satisfação (G) e esforço adicional (H).  

H8: O estilo de liderança passivo-evitante (E) medeia globalmente as relações entre 

o conhecimento tácito do 5º ano (B) e a eficiência, (F), satisfação (F) e esforço 

adicional (H).  
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4.4. Estudo Piloto do QCT: CmdtPel   

 

Para a condução do estudo piloto foi explicado inicialmente a cada um dos sujeitos 

que respondeu ao questionário o objectivo geral da investigação e dada uma explicação 

breve sobre o construto conhecimento tácito. 

 

 

4.4.1. Indivíduos para o Estudo Piloto  

 
 
Responderam à versão experimental do QCT: CmdtPel 41 Oficiais do sexo 

masculino a prestar serviço na Academia Militar (AM). A amostra recolhida inclui 37 

oficiais colocados na AM e 4 em situação de diligência (2 do Estado Maior do Exército, 1 

do Instituto Geográfico e 1 do Regimento de Artilharia Anti-Aérea Nº 1) (Quadro 4.1).  

A média das idades é de 41.76 anos, correspondendo a idade mínima observada a 

31 anos e a máxima a 65 anos (as idades foram calculadas com base em 38 sujeitos, 3 

casos apresentaram valor em falta). Do grupo total, 5 estão no posto de Capitão (12.2%), 

14 no posto de Major (34.1%), 16 no posto de Tenente-Coronel (39.0%) e 6 no posto de 

Coronel (14,6%). Do conjunto da amostra, 46.3% (N=19) são da Arma de Infantaria, 

12.2% (N=5) da Arma de Cavalaria, 26.4% da Arma de Artilharia (N=11), 2.4% (N=1) da 

Arma de Engenharia, 7.3% (N=3) da Arma de Transmissões e 4.8% (N=2) do Serviço de 

Material e de Administração Militar.  

 

QUADRO 4.1 – Amostra Estudo Piloto: Descrição por Posto e Arma 

 Arma 

Total   Infantaria Cavalaria Artilharia Engenharia Tms SMat SAM 
Posto Capitão 0 1 4 0 0 0 0 5 
  Major 7 1 5 1 0 0 0 14 
  TCor 8 2 1 0 3 1 1 16 
  Coronel 4 1 1 0 0 0 0 6 
Total 19 5 11 1 3 1 1 41 
 

 

Procede-se inicialmente a uma verificação detalhada da base de dados. Em primeiro 

lugar, verifica-se se foram cometidos erros na introdução dos dados (valores além dos 

limites possíveis, médias e desvios padrão plausíveis). Não foram detectadas quaisquer 
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incorrecções nos parâmetros avaliados. Em segundo lugar, procede-se a uma avaliação da 

quantidade e forma da distribuição dos valores em falta. Em relação ao primeiro ponto, 

verifica-se que existem 5 casos (ou seja 12.1% do total de sujeitos que responderam ao 

QCT: CmdtPel com valores em falta em pelo menos uma variável. Uma análise mais 

pormenorizada mostra que um sujeito não respondeu ao conjunto de 10 opções da situação 

4, um sujeito não respondeu às opções 5 a 10 na situação 7 e que dois não responderam às 

8 opções que compõem a situação 10. A distribuição dos valores em falta pelas variáveis 

será discutido com os dados provenientes da análise qualitativa às questões colocadas no 

estudo piloto à amostra de oficiais. Manteve-se estes sujeitos na amostra, podendo os 

valores em falta serem reveladores de dificuldades na resposta ao questionário. No entanto, 

para o cálculo da estatística descritiva e do coeficiente de fidelidade, foram retirados os 

sujeitos com valores em falta. 

A amostra do estudo piloto de acordo com a opção anterior, para o cálculo da 

estatística descritiva, passa a incluir 37 oficiais, 33 colocados na AM e os mesmos 4 em 

diligência. A média da idade foi recalculada, sendo de 41.2 anos (DP=5.9). As idades 

passam a situar-se no intervalo de 31 - 61 anos. Passa-se a contar com 5 Capitães (13.5%), 

13 Majores (35.1%), 15 Tenentes-Coronéis (40.5%) e 4 Coronéis (10.8%). Deste conjunto, 

43.2% (N=16) são da Arma de Infantaria, 10.8% (N=4) da Arma de Cavalaria, 29.7% da 

Arma de Artilharia (N=11), 2.7% (N=1) da Arma de Engenharia, 8.1% (N=3) da Arma de 

Transmissões e 5.4% (N=2) do Serviço de Material e de Administração Militar.     

 

 

4.4.2. Análise das Escalas  

 

Em primeiro lugar procura-se garantir que o QCT: CmdtPel é uma medida 

adequada na avaliação do construto conhecimento tácito. Idealmente, as 15 situações do 

questionário devem adaptar-se como um todo, medindo consistentemente o mesmo 

conceito. O facto de cada um dos sujeitos diferir na forma como adquire o conhecimento 

tácito ao longo da sua carreira, pode implicar que pontuem de forma menos consistente 

numa questão em relação às restantes. Acresce a esta questão, o elevado nível de 

complexidade do questionário, abrangendo diferentes áreas de conhecimento no domínio 

do comando militar. Estes aspectos são apontados nos estudos iniciais do QCT: CmdtPel, 
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como factores que reduzem a probabilidade de se obterem níveis elevados de consistência 

interna (Sternberg et. al, 1999). Especificamente pretende-se avaliar, de acordo com os 

estudos dos autores, questões que exibam baixas correlações item-total com o questionário 

(rit < .15), ponderando a sua remoção apenas se for determinado que não se ajuste à 

definição conceptual de conhecimento tácito ou que esteja demasiada focalizada num 

domínio específico do âmbito militar.    

As análises das questões que se apresentam de seguida seguem os algoritmos e 

procedimentos clássicos habitualmente aplicados a escalas de avaliação de tipo aditivo 

(Spector, 1992).   

 

 

4.4.2.1. Tendência Central e Variabilidade  

 

O Quadro 4.2 apresenta um sumário das principais estatísticas descritivas referentes 

a cada uma das 15 situações do QCT: CmdtPel. A última linha refere-se à média do QCT: 

CmdtPel. 

A média para as 15 situações que constituem o questionário varia entre 6.69 

(situação 9) e 12.22 (situação 14). A média das médias das 15 situações é, por sua vez 

131.89 (DP=55.53).  

 

QUADRO 4.2 - Estatísticas descritivas do QCT: CmdtPel – Estudo Piloto 

Situação Média Desvio Padrão Mín Máx 
S1 9.51 5.15 1.76 23.61 
S2 7.48 4.63 2.48 24.37 
S3 10.30 6.35 3.86 33.18 
S4 8.49 5.64 1.58 24.01 
S5 10.64 5.29 2.29 25.18 
S6 9.52 5.84 1.60 25.60 
S7 8.59 5.70 2.24 27.54 
S8 8.81 6.54 2.22 30.05 
S9 6.69 5.08 1.18 22.95 
S10 6.89 5.53 1.49 30.23 
S11 7.28 4.23 1.69 20.30 
S12 8.03 6.54 .43 29.37 
S13 7.39 4.04 2.33 20.45 
S14 12.22 7.66 2.47 35.16 
S15 9.97 6.47 2.54 37.61 

QCT: CmdtPel 131.89 55.53 80.20 294.98 
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4.4.2.2. Correlações Inter-item, Item total e Consistência Interna dos Resultados  

 
Considerando em primeiro lugar as correlações das situações entre si, a análise da 

matriz de intercorrelações calculada, mostrou que apenas 5 dos 106 coeficientes produto-

momento (ou seja, 3%) são inferiores a 0. Verifica-se que a situação 11 está envolvida em 

4 correlações negativas registadas e a situação 2 correlaciona-se negativamente com a 

situação 5. Apesar disso, a maioria das situações mantêm entre si correlações positivas, 

assegurando-se uma das condições necessárias para a utilização de uma escala composta de 

questões relativamente homogéneas.  

Por sua vez, as correlações item-total (corrigidas), incluídas no Quadro 4.3, para as 

15 situações do questionário variam entre .19 (situação 11) e .84 (situação 3), com uma 

média do conjunto dos coeficientes (após arredondamento) de .60 (DP=.17). Apenas a 

situação 11 apresenta um comportamento inadequado, com correlações inferiores a .25 

com o total da escala. Estes dados sobre as correlações item-total corrigidas, corroboram os 

resultados apontados do parágrafo anterior, nomeadamente sobre a situação 11.   

A consistência interna calculada com base na fórmula do coeficiente alfa de 

Cronbach para os resultados das 15 situações do QCT: CmdtPel é de .90, valor que traduz 

um elevado grau de homogeneidade nas respostas às situações-problema. Note-se que a 

supressão da situação 11 (α = .91) não alteraria o alfa da escala total, o que justifica que a 

situação 11 não seja eliminada do questionário.  

 

QUADRO 4. 3 - Correlações inter-item, item total e consistência – Estudo Piloto 

 Excluído 
 o próprio item 

Situação r Alfa Situação r Alfa 

S1 .52 .90 S9 .74 .89 
S2 .28 .90 S10 .50 .90 
S3 .84 .88 S11 .19 .90 
S4 .45 .90 S12 .75 .89 
S5 .46 .90 S13 .53 90 
S6 .63 .89 S14 .63 .89 
S7 .72 .89 S15 .63 .89 
S8 .76 .88    

QCT: CmdtPel α  Total .90 

 

O alfa obtido para a versão revista da versão norte-americana para o QCT: CmdtPel 

é de .69 (Sternberg, et al. 1999, p. 8), valor ligeiramente inferior ao obtido (.90). A amostra 
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utilizada pelos autores para a cotação do instrumento e cálculo da consistência interna 

foram Comandantes de Pelotão (Tenentes), sujeitos com 4 anos de experiência, enquanto 

que a amostra utilizada neste estudo varia entre Capitães e Coronéis, com uma média de 13 

anos de experiência.  

 

 

4.4.3. Análise Quantitativa e Qualitativa Detalhada para cada uma das Situações     

 

Apresenta-se de seguida o estudo de cada uma das situações problema, expondo em 

primeiro lugar uma análise de cariz geral relativa a algumas questões. Em segundo lugar 

apresenta-se a estatística descritiva relativa a cada uma das opções que compõe cada uma 

das questões, e por último mostra-se a análise de conteúdo às questões de natureza 

qualitativa colocadas no final do QCT: CmdtPel.    

O critério que leva à inclusão de Capitães e Oficiais Superiores deve-se ao facto 

destes terem passado pela experiência relativa à função de Subalterno, de terem 

experiência acumulada e já reflectida nos postos posteriores, que lhes permite ajuizar 

desapaixonadamente cada um dos pedidos. Este motivo, bem como os objectivos já 

apontados para a elaboração das questões de natureza qualitativa, leva a estabelecer os 

seguintes critérios para a análise qualitativa das respostas: (1) terminologia (chegar a 

termos e a linguagem ajustada à gíria militar); (2) contextualização (recolher dados que 

contribuam para enriquecer o contexto particular de cada uma das situações-cenários); (3) 

dependências hierárquicas (ajustar as dependências hierárquicas americanas, à realidade 

portuguesa); (4) dúvidas/clarificação (analisar dúvidas suscitadas que careçam de 

clarificação); e por fim (5) outras considerações (analisar outros aspectos que não se 

incluam nos anteriores).    

 

 

4.4.3.1. Análise Geral  

 
A análise de âmbito geral das respostas à questão “Indique se cada uma das 

situações apresentadas representa o tipo de problemas que os Comandantes de Pelotão 

aprendem a resolver através da experiência”, revela-nos que as situações expostas se 

enquadram perfeitamente dentro de casos vividos no quotidiano do oficial subalterno, pois 
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traduzem as suas angústias e dilemas. São situações que fazem sentido serem estudadas no 

âmbito da acção de comando na sala de aula, através de estudos de caso. De forma 

específica, são questões que traduzem o relacionamento dos oficiais subalternos com os 

superiores hierárquicos, com os sargentos, com as praças e com os seus pares. Traduzem 

ainda situações em que os inferiores hierárquicos têm mais competências para lidar com 

determinados assuntos.  

É apontado que as situações estão mais direccionadas para o tempo de paz, não 

contemplam cenários de guerra ou de manutenção da paz. São referidas como úteis a 

inclusão das seguintes situações no questionário: situações que envolvam a resolução de 

determinados acidentes e medidas a implementar; a situação de um militar ferido em 

instrução; a situação de um militar que se droga ou bebe álcool em excesso; o militar com 

dificuldade de aprendizagem; o Comandante de Pelotão que exige o que não faz (não dá o 

exemplo, mal ataviado, ….); situação em que após um exercício há que proceder aos 

trabalhos de manutenção, limpeza e lubrificação do material, equipamento e armamento 

(onde há sempre alguém que não cumpre essas tarefas porque quer regressar a casa o mais 

cedo possível); as situações de uma operação de Apoio à Paz ou mesmo da assistência a 

um ferido envolvendo a escolha e o balancear entre a missão e os homens.   

Há ainda a necessidade de contextualizar os cenários, possibilitando a quem 

responde, ajustar-se mais à realidade. É ainda referido que na resolução das situações 

apresentadas intervêm características intrínsecas à personalidade do indivíduo e à sua 

experiência. O estudo destas questões permite perceber as características estruturais do 

questionário, que traduzem o grau e a forma como os sujeitos elaboram as suas respostas. 

A análise de âmbito geral das respostas à questão “Indique se há opções demasiado 

técnicas, caso existam sugira alternativas”, revela-nos que a linguagem da Arma de 

Artilharia não é transversal a todos os militares, sendo sugerido que em vez de se falar em 

bateria de bocas de fogo, se alargue o termo às restantes armas, sendo preferível a 

utilização da nomenclatura VCI (Viatura de Carros de Infantaria) /CC (Carros de Combate) 

/Viat Artº AP (Viatura Auto-Propulsionada). Determinadas situações precisam de ser 

contextualizadas, optando-se por cenários curtos e concisos. 
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4.4.3.2. Análise por Situação  

 
 
Situação 1  
 
 

As médias aritméticas para as 10 opções da Situação 1 situam-se entre 1.51 (opção 

7) e 3.88 (opção 2) (Quadro 4.4). Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, o menor 

desvio corresponde à opção9 (DP=.66), note-se que a esta opção corresponde também a 

segunda média mais baixa, enquanto que a opção1 (DP=1.17) é em contrapartida aquele 

em que se verifica uma menor homogeneidade das respostas dadas pelos sujeitos. É ainda 

de referir que todos os intervalos da escala foram utilizados, excepto para as opções 2 e 7 

(A=3). As médias e os desvios padrão referentes às opções 7 e 9 são aqueles que suscitam 

mais dúvidas, em particular a opção7 que apresenta a moda de 1.  

 
QUADRO 4.4 - Estatísticas Descritivas - Situação 1 – Motivação dos Subordinados – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 3.29 1.17 3 1.00 3 5.00 7 
2 3.88 .95 4 2.00 4 5.00 12 
3 3.05 1.07 3 1.00 4 5.00 4 
4 3.54 1.07 3 1.00 2 5.00 8 
5 2,85 1.01 3 1.00 5 5.00 1 
6 3,.49 1.00 4 1.00 1 5.00 6 
7 1.51 .87 1 1.00 28 4.00 2 
8 3.73 1.12 5 1.00 1 5.00 13 
9 1.63 .66 2 1.00 18 4.00 1 
10 2.44 1.14 2 1.00 9 5.00 3 

 
 

A análise das respostas às questões qualitativas, ao cenário 1 (Tabela 4.5), mostra a 

necessidade de clarificar a quem são dadas as ordens pelo Comandante de Pelotão e incluir 

os Sargentos do Pelotão neste processo.  

Deverá haver um ajustamento da dependência directa do Pelotão relativamente à 

companhia e do termo “deslocamento” para “movimentação”. A opção1 necessita de 

informação adicional, tornando mais real a acção desenvolvida pelo Comandante de 

Pelotão. A tradução dos termos “voz de comando e liderança” na opção 6 não se ajustam à 

terminologia do exército português. Se as indicações já foram dadas ao Pelotão é mais 

ajustado o termo “perguntar” do que “conversar” (opção 8). As opções alternativas 

permitiram ajustar as considerações anteriores nas opções 1, 6 e 8.   
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TABELA 4.5 – Análise de Conteúdo - Situação 1 – Motivação dos Subordinados – Estudo Piloto 

Terminologia Contextualização Dependências 
Hierárquica 

Dúvidas/Clarificação  

• Dizer deslocamento em vez 
de movimentação 
• Opção 8 – dizer “perguntar”, 
pois o “conversar” deve ser 
efectuado antes de atribuída a 
missão  
• Opção 6 - O que é “Utilizar 
voz de comando e de 
liderança para influenciar os 
seus soldados”? 

• As indicações 
referidas no cenário 
geral são dadas a quem? 
aos Sargentos ou a todo 
o Pelotão?  
• Opção 1- alterar para 
“identificar e mandar 
sair da área os soldados 
dos outros pelotões. 

• O Pelotão depende 
directamente da 
Companhia e não do 
Batalhão. Clarificar o 
apoio de um Pelotão a 
um Batalhão não é 
habitual em unidades de 
Infantaria e Cavalaria. 

• Há opções que 
estão relacionadas 
entre si.  
• A interacção Cmdt 
Pel-Sargento Pel e 
Sargento-Soldados 
deveria merecer a 
inclusão de uma 
opção. 

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

1. Marcar para dai a poucos minutos uma formatura geral de Pelotão com o pessoal devidamente equipado. 
2. Informar os outros Cmdts Pelotão do sucedido. Comunicar o facto aos Cmdts dos outros pelotões. 
3. Reunir o Pelotão, repreendê-los e por a unidade em movimento. Posteriormente chamar a atenção do sargento. 
4. Mandar sair os Soldados dos outros pelotões e chamar rapidamente os sargentos para esclarecer do sucedido.  
5. Formar o Pelotão e falar do que se pretende, da falta de tempo, depois chamar os sargentos e referir que os 

homens não estavam a fazer o que se pretendia e que a culpa era deles. 
6. Mandar formar imediatamente o Pelotão. Apurar razões e dar novamente a ordem, mas com um 

aprontamento inferior ao anterior.  
7. Reunir os Sargentos de Pelotão e perguntar a razão do não cumprimento da ordem. Caso não houvesse 

justificação aceitável, repetia a ordem de uma forma mais incisiva e autoritária repetindo novamente a 
razão pela qual havia a necessidade de proceder de uma forma rápida. 

 

 

Situação 2 
 

O Quadro 4.5 apresenta a estatística descritiva calculada com base nas respostas dos 

sujeitos à Situação 2. As médias nos 8 opções situam-se entre 1.27 (opção 8) e 4.02 (opção 1).  

 
QUADRO 4.5 - Estatísticas Descritivas - Situação 2 – Influenciar o Comandante – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 4.02 .917 5 2.00 2 5.000 15 
2 3.63 1.04 4 1.00 1 5.00 8 
3 3.32 1.31 2 1.00 3 5.00 10 
4 3.32 .91 4 2.00 9 5.00 3 
5 2.02 1.01 1 1.00 16 5.00 1 
6 1.73 .74 2 1.00 17 4.00 1 
7 1.56 .87 1 1.00 25 5.00 1 
8 1.27 .63 1 1.00 33 4.00 1 

 

No que respeita à variabilidade das respostas, expressa através dos desvios padrão, 

não parece inadequada, embora a opção 7 e 8 (o mesmo que apresenta a média mais 

extrema) sejam aqueles que no conjunto tem menor dispersão (vejam-se também as 
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colunas referentes às frequências de respostas aos pontos de ancoragem que definem os 

extremos da escala de avaliação utilizada), bem como o intervalo da escala utilizada para a 

opção 8 não ser todo utilizado (A=3). 

A Tabela 4.6 mostra que as principais críticas à Situação 2 se relacionam com o 

enfoque na Arma de Artilharia. O conhecimento da função “Comandante da Bateria de 

Tiro” é restrito à Artilharia, causando confusão nas dependências hierárquicas que se 

estabelecem. Esta crítica é bastante pertinente, não apenas por questões de dependência 

hierárquica, mas por não estar de acordo com os critérios do que é conhecimento tácito 

(e.g. conhecimento que não está dependente de aprendizagem formal).  

 

TABELA 4.6 – Análise de Conteúdo - Situação 2 – Influenciar o Comandante – Estudo Piloto 

Terminologia Contextualização Dúvidas/Clarificação 

• A linguagem Artilheira não é 
transversal a todos os militares.  
• A questão está muito 
vocacionada para elementos de 
Artilharia, com especificidade na 
matéria. 
• Os efeitos negativos reflectem-se 
na moral das tropas e não no moral. 
• Alargar a situação às restantes 
armas. 
 

• Esclarecer bem que o 
comandante de Bateria de 
Tiro é adjunto/subordinado 
directo do Cmdt de bateria, 
talvez dizendo que o Cmdt 
Btr é Capitão. 
• Os subalternos não têm 
organicamente adjuntos 
(Opção 8).  
 

• Clarificar se é Cmdt Bateria de Tiro? 
Deve haver confusão com Cmdt de 
Bateria.  
• Confusa – quem é quem?. Os homens 
dependem de quem? 
A situação parece por vezes confusa, 
com excesso de informação, ou falta 
dela, assim como pouco precisa. 
• Acrescentar à opção 1 “…. que a sua 
directiva poderá ter um impacto negativo 
no moral dos soldados 

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

Falar com o Cmdt Btr sozinho e expor o problema, tanto da eventual necessidade de preparar as posições 
individuais numa ofensiva, como do cansaço e dos efeitos negativos que está a provocar no pessoal. 

 
A situação necessita ser reformulada, estendendo o contexto às restantes armas. O 

termo Bateria deverá ser alargado a Companhia/Bateria/Esquadrão. As indicações dadas 

pelos peritos têm assim, impacto na estruturação das tarefas e na nomenclatura dos 

intervenientes (e.g. Sargento de Tiro, Chefe de Posto de Comando de Tiro e Adjunto). 

 
 

Situação 3  
 

 
O Quadro 4.6 mostra que as médias para as 11 opções se situam entre 1.66 (opção 

9) e 4.27 (opção 4) (Quadro 5), com desvios a oscilarem entre .77 (opção 1) e 1.14 (opção 

8). A opção 9 é a que suscita mais dúvidas, apresenta a menor média, com reduzida 
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variabilidade, moda extrema no valor 1 e onde os intervalos da escala não foram todos 

utilizados pelos sujeitos (A=3).  

 
QUADRO 4.6 - Estatísticas Descritivas - Situação 3 – Influenciar o Comandante – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 1.83 .77 2 1.00 15 4.00 1 
2 2.80 .81 2 2.00 17 5.00 1 
3 3.93 .98 5 1.00 1 5.00 14 
4 4.27 .98 5 1.00 1 5.00 21 
5 3.29 1.01 4 1.00 2 5.00 3 
6 3.63 1.11 4 1.00 1 5.00 10 
7 3.37 1.04 3 1.00 1 5.00 6 
8 3.17 1.14 4 1.00 4 5.00 4 
9 1.66 .82 1 1.00 21 4.00 2 
10 2.88 1.00 3 1.00 4 5.00 2 
11 3.22 .91 3 1.00 1 5.00 2 

 

A análise das respostas às questões qualitativas, ao cenário 3 (Tabela 4.7), ressalta 

novamente a crítica à terminologia específica da Arma de Artilharia, com necessidade de 

adaptar a função de Oficial de Apoio de Fogos a uma outra função. Deverá ser esclarecido 

que a equipa que o comandante supervisionou faz parte do Estado-Maior do Batalhão e que 

se trata de uma situação que o acumular de funções anteriores, leva actualmente a delegar 

poucas tarefas. 

 
TABELA 4.7 – Análise de Conteúdo – Situação 3 – Influenciar o Comandante – Estudo Piloto 

Terminologia Contextualização Dúvidas/Clarificação 

• A linguagem 
artilheira não é 
transversal a todos os 
militares. 
 

• No cenário não é 
claro quem/de onde é a 
equipa e a quem é que 
falta pessoal 
 

• O cenário é pouco claro, com excesso de 
informação, ou falta dela, assim como pouco precisa. 
•  Estamos a falar de um Cmdt que não delega tarefas 
ou que interfere no comando inferior? 
• Tive dificuldade de colocar-me na pele do Oficial 
de Apoio de Fogos.  
• A opção 8 não faz sentido como está redigido. 

 
 
Situação 4  
 

As médias aritméticas para as 10 opções da Situação 4 situam-se entre 1.50 (opção 

7) e 4.40 (opção 9) (Quadro 4.7). Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, o menor 

desvio corresponde à opção 7 (DP=.60), note-se que a esta opção corresponde também a 

média mais baixa. A opção 3 (DP=1.22) é em contrapartida onde se regista uma menor 

homogeneidade das respostas dadas pelos sujeitos. Ganha particular relevo, o facto da 

opção 9 ser o que tem a maior média, com grande homogeneidade de respostas e onde os 
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intervalos da escala são pontuados apenas entre o valor 3 e 5 da escala (A=2). Estes dados 

podem mostrar que “não deixar que os soldados se desmoralizem é intrínseco e aprendido 

pelos militares formalmente. 

 
QUADRO 4.7 - Estatísticas Descritivas - Situação 4 – Gestão do Self – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 3.60 1.08 3 1.00 3 5.00 9 
2 3.05 1.11 3 1.00 5 5.00 4 
3 3.13 1.22 3 1.00 5 5.00 6 
4 4.30 .72 4 2.00 1 5.00 17 
5 3.95 .78 4 2.00 1 5.00 10 
6 3.75 .90 3 1.00 1 5.00 9 
7 1.55 .60 1 1.00 20 3.00 2 
8 2.98 .89 3 1.00 2 5.00 2 
9 4.40 .67 5 3.00 4 5.00 20 
10 4.10 .81 4 2.00 1 5.00 14 

 

A Tabela 4.8 sugere que as principais críticas à Situação 4 se relacionam com a 

contextualização mais precisa do cenário, clarificando que se trata de uma situação onde a 

falta de iniciativa e de antecipação do Comandante de Pelotão origina os danos posteriores.  

 
TABELA 4.8– Análise de Conteúdo – Situação 4 – Gestão do Self -  Estudo Piloto 

Terminologia Contextualização Dúvidas/Clarificação 

• No cenário geral 
substituir “posição 
de vigia” por 
“posição de 
combate” ou 
“posição”.  
• opção 10 - 
Substituir “discutir” 
por “colocar” a 
questão. 

• Quando se diz “É 
suposto que a sua 
intervenção no ataque seja 
precedida de uma ordem.” 
Sugiro que se elimine o “é 
suposto”, e se tome a 
ordem imperativa. De 
qualquer forma o 
julgamento da situação é 
muito difícil. 

• A situação parece por vezes confusa, com excesso 
de informação, ou falta dela, assim como pouco 
precisa. 
• Pretende-se explorar a falta de iniciativa ou o 
excesso de iniciativa do Cmdt de Pelotão? 
• Fazer entender melhor que a falta de iniciativa está 
ligada à frustração. 
A situação está descrita como se não cumprir a ordem 
seja “adequado”. A culpa não é do Cmdt de Pelotão 
mas sim do Cmdt de Esquadrão que não deu a ordem.  

 
A alteração do termo “posição de vigia” para “posição de combate” é pertinente, 

porque permite que a situação deixe de ser específica da arma de cavalaria e seja alargada 

às restantes armas.   

 

 
Situação 5 

 
As médias para as 11 opções da Situação 5 conforme é indicado no Quadro 4.8, 

variam entre 1.41 (opção 8) e 3.80 (opção 2). Os valores de desvio padrão, por sua vez, 

inserem-se no intervalo de .74 (opção 8) e 1.24 (opção 5). Os dados relativos à opção 8 
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(média e desvio padrão mais baixo, com maior frequência de respostas no extremo da 

escala) sugerem que o conhecimento que envolve a opção é pouco discriminativo. No que 

respeita à amplitude total da escala, podemos verificar que em todas as opções atinge o 

valor mínimo, embora para as opções 1, 3, 7 e 11 não atinja o valor máximo (A=3). 

 
QUADRO 4.8 - Estatísticas Descritivas - Situação 5 – Gestão do Self – Estudo Piloto  

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 1.85 .79 2 1.00 14 4.00 2 
2 3.80 1.05 3 1.00 1 5.00 14 
3 1.90 .86 1 1.00 16 4.00 1 
4 2.66 1.24 2 1.00 8 5.00 4 
5 2.66 1.22 2 1.00 7 5.00 4 
6 1.68 .850 1 1.00 21 5.00 2 
7 2.49 1.03 2 1.00 6 4.00 2 
8 1.41 .74 1 1.00 29 5.00 1 
9 2.54 1.05 3 1.00 8 5.00 2 
10 2.44 1.05 3 1.00 11 4.00 6 
11 3.10 1.16 3 1.00 3 5.00 6 

 

Considerando as críticas ao cenário 5 (Tabela 4.9), nomeadamente o ter que haver 

uma razão muito forte que possa justificar a atitude do soldado, ou tratar-se de um caso de 

stress, bem como as considerações gerais já apontadas, sobre a necessidade de incluir 

cenários de manutenção de paz, considera-se pertinente adaptar a situação à fase de 

aprontamento, que antecede uma missão internacional, sem ferir a estrutura do 

questionário. É ainda pertinente incluir o reparo feito à opção 7 e incluir a opção “Mandar 

calar o condutor sendo inflexível e dizer-lhe para se apresentar de imediato no posto de 

comando de Pelotão para falar com ele e com os Sargentos de Pelotão”.  

 
TABELA 4.9 – Análise de Conteúdo – Situação 5 – Gestão do Self - Estudo Piloto 

Terminologia Contextualização Dúvidas/Clarificação 

• opção 7 - 
Substituir por 
“Dizer ao condutor 
que a sua atitude é 
passível de 
punição”. 

“Falar com o seu 
Comandante de 
Esquadrão sobre o 
problema e pedir-lhe 
conselho”. Sim, mas 
pretende-se a 
resolução imediata ou 
a posteriori? 

• Não é claro o que é um “problema motivacional”  
• É uma situação extrema, difícil de solucionar.  
• Uma situação desta só acontece por alguma razão muito 
forte ou então trata-se de um caso patológico (stress). 
• Se uma situação desta acontecesse então o comando 
estaria a ser mal exercido à muito tempo, pois isso 
reflectiria o final de uma situação que à muito deveria ter 
sido resolvida. 

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

• Impedir fisicamente a continuação das ofensas. 
• Não permitir a continuação da situação. Chamá-lo à parte e repreendê-lo. 
• Mandar calar o condutor sendo inflexível e dizer-lhe para se apresentar de imediato no posto de 

comando de Pelotão para falar com ele e com os Sargentos de Pelotão. 
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Situação 6 
 

O Quadro 4.9 mostra que há 3 opções com moda 1 correspondentes as médias mais 

baixas e com menor variabilidade de respostas (opção 1, M=1.59, DP= .71; opção 7, M= 

1.61, DP=.74; opção 6, M= 1.68, DP= .96). É de salientar que a opção 1 a para dos valores 

anteriores, é aquele onde os intervalos da escala de avaliação foram apenas utilizados com 

uma amplitude de 2.  

 

QUADRO 4.9 - Estatísticas Descritivas - Situação 6 – Estabelecer Confiança – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 1.59 .71 1 1 22 3 5 
2 1.90 .83 2 1 15 4 1 
3 2.20 .90 2 1 8 5 1 
4 3.29 1.18 4 1 4 5 6 
5 2.24 1.09 2 1 11 5 1 
6 1.68 .96 1 1 22 5 1 
7 1.61 .74 1 1 21 4 1 
8 3.41 1.16 3 1 4 5 8 
9 2.68 1.08 2 1 4 5 3 
10 3.46 1.21 4 1 3 5 9 

 

A situação 6 necessita apenas que se faça alusão no cenário que houve uma reunião 

com o Comandante de Companhia para defender a opinião do Comandante de Pelotão. A 

construção frásica da opção 5 foi também reformulada de acordo com a primeira 

alternativa proposta (“Dizer somente aos seus sargentos que embora não concorde com a 

decisão do Comandante de Companhia ela é para ser cumprida”) (Tabela 4.10).  

 
TABELA 4.10 – Análise de Conteúdo – Situação 6 – Estabelecer Confiança – Estudo Piloto 

Contextualização 

• A opção 10 refere-se a uma reunião, qual? Está ausente no texto.  
• Opção 4 e 7 – o Pelotão engloba também os Sargentos?  
• “O seu Comandante de Companhia toma uma decisão com a qual discorda”. Mas que tipo de decisão se trata?  

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

• Dizer somente aos seus sargentos que embora não concorde com a decisão do Comandante de Companhia 
ela é para ser cumprida.  
• Durante a Reunião com o Comandante fazer valer o seu ponto de vista e tentar influenciar o Comandante. 
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Situação 7 
 

A média aritmética das médias das opções localiza-se próximo do ponto médio 

natural da escala (M= 3.41), não apresentando valores extremos (Quadro 4.10). Os desvios 

padrão apresentam também um comportamento apropriado de variabilidade nas respostas. 

A amplitude máxima é conseguida em todas as opções, o que evidencia também um 

comportamento psicométrico adequado.  

 
QUADRO 4.10 - Estatísticas Descritivas - Situação 7 – Estabelecer Credibilidade –Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 3.83 .74 4 2 1 5 7 
2 4.00 .77 4 2 1 5 11 
3 3.15 .85 3 2 10 5 2 
4 3.49 .75 3 1 1 5 3 
5 3.65 .74 3 2 1 5 5 
6 3.68 .83 3 2 2 5 7 
7 3.38 .95 3 2 8 5 5 
8 2.88 .85 3 2 15 5 2 
9 3.38 .93 4 1 1 5 3 
10 2.70 1.09 2 1 5 5 2 

 
O facto do tipo de empenhamento atribuído aos subalternos do Exército Português 

não envolver actualmente missões de combate, a adaptação da situação 7 para um cenário 

de operações de resposta a crise é mais ajustada à realidade portuguesa (Tabela 4.11). Esta 

modificação não implica alterações às alternativas propostas para lidar com a situação. 

 
TABELA 4.11 – Análise de Conteúdo – Situação 7 – Estabelecer Credibilidade – Estudo Piloto 

Contextualização 

• A S7 está ajustada para os  “Américas”. Não é a realidade portuguesa. Converter para missões de Paz.  
Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação  

• Dizer aos Soldados que eles pensam que são os maiores mas você é quem tem mais galões. 
• Actuar com determinação no respeito da nossa personalidade! 

 
 
 
Situação 8 
 

A média aritmética das opções não apresenta valores extremos e apresentam entre 

si uma variação mínima (3.49 - opção 9 e 3.92 - opção 4) (Quadro 4.11). Os valores de 

desvios padrão inserem-se no intervalo de .65 (opção 6) e .99 (opção 11). No que respeita a 

amplitude total, todas as opções atingem o valor máximo.  
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QUADRO 4.11 - Estatísticas Descritivas - Situação 8 – Gestão do Self – Estudo Piloto  
Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 

1 3.71 .92 3 1.00 2 5.00 2 
2 3.76 .68 4 2.00 1 5.00 4 
3 3.70 .85 3 2.00 2 5.00 7 
4 3.92 .76 4 3.00 12 5.00 9 
5 3.73 .80 4 2.00 2 5.00 6 
6 3.65 .89 4 1.00 1 5.00 6 
7 3.57 .65 4 2.00 1 5.00 2 
8 3.54 .69 4 2.00 3 5.00 1 
9 3.49 .80 3 1.00 1 5.00 4 
10 3.68 .88 4 1.00 1 5.00 6 
11 3.54 .99 4 1.00 1 5.00 6 

 

As referências apontadas ao cenário 8 são mínimas (Tabela 4.12). A análise 

estatística da média e desvio padrão da opção 1 e 3 confirma as dúvidas quanto há 

semelhança destas opções. Decidiu-se assim, anular uma das alternativas, substituindo o 

termo “feedback positivo / sincero” por apenas feedback e acrescentar a opção proposta ao 

questionário (Pensar que os outros só conseguem ser melhores porque o avaliador os apoia 

e lhes dá as tarefas mais fáceis).    

 
TABELA 4.12 – Análise de Conteúdo – Situação 8 – Gestão do Self – Estudo Piloto 

Dúvidas/Clarificação 

• As opções 1 e 3 são semelhantes. A diferença entre feedback positivo ou sincero é mínimo.  

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

• Pensar que os outros só conseguem ser melhores porque o avaliador os apoia e lhes dá as tarefas mais fáceis. 

 
 
 
Situação 9 
 

 
No Quadro 4.12 apresenta-se as estatísticas descritivas relativas ao comportamento 

psicométrico das 7 opções da Situação 9. Verifica-se que a média mais baixa (M= 1.51) e a 

menor dispersão (DP= .65) corresponde à opção 4, sendo aquele que apresenta mais 

dúvidas. Todas as opções atingem o valor extremo máximo. Verifica-se ainda que à 

excepção da opção 7, todos os pontos da escala de avaliação foram utilizados pelos sujeitos 

do estudo piloto. Não foram apresentadas considerações acerca da Situação 9, não havendo 

por isso, necessidade de introduzir alterações.  
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QUADRO 4.12 - Estatísticas Descritivas - Situação 9 – Motivar os Subordinados – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 2.41 1.04 2 1.00 7 5.00 1 
2 2.35 1.01 2 1.00 7 5.00 1 
3 2.76 .98 3 1.00 5 5.00 1 
4 1.51 .65 1 1.00 20 4.00 3 
5 2.89 1.10 3 1.00 3 5.00 4 
6 2.35 .950 2 1.00 4 5.00 2 
7 4.11 .94 5 2.00 2 5.00 16 

 
 
 
Situação 10 
 

As médias aritméticas para as 8 opções da Situação 10 situam-se entre 1.49 (opção 

7) e 3.92 (opção 6) (Quadro 4.13). Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, o menor 

desvio corresponde à opção 7 (DP=.58), note-se que esta opção corresponde também à 

média mais baixa, enquanto que a opção 3 (DP=1.02) é em contrapartida aquele em que se 

verifica uma menor homogeneidade das respostas dadas pelos sujeitos. É ainda de referir 

que o valor máximo da opção 5 e 7 foi apenas de 3 pontos, com moda 1, o que mostra que 

são opções com fraco valor discriminativo.  

 
QUADRO 4.13 - Estatísticas Descritivas - Situação 10 – Preocupar-se com os Soldados – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 2.78 1.01 3 1.00 4 5 2 
2 2.89 .84 3 1.00 1 5 1 
3 3.81 1.02 4 1.00 1 5 10 
4 3.78 .95 4 1.00 1 5 9 
5 1.51 .61 1 1.00 20 3 2 
6 3.92 .83 4 2.00 1 5 10 
7 1.49 .58 1 1.00 27 3 2 
8 2.22 .63 2 1.00 3 4 1 

 

A análise das respostas às questões qualitativas ao cenário 10 (Tabela 4.13), mostra 

que não está adaptado à realidade do Exército Português. O órgão responsável pelo 

planeamento dos horários é a Direcção de Instrução e não o Pelotão. Como não são claras 

quais são as consequências das alterações nos horários, é oportuno acrescentar que as 

alterações implicam mudanças constantes dos locais e dos meios de instrução necessários 

para as instruções seguintes.  

Foi ajustada a relação hierarquia entre Batalhão e Pelotão (opção 4). Por fim 

reformularam-se as opções 1 e 2, já que terminologia associada à preparação e ao 

planeamento não se coaduna aos Soldados. 
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TABELA 4.13 – Análise de Conteúdo – Situação 10 - Preocupar-se com os Soldados – Estudo Piloto 

Terminologia Contextualização Dependência Hierárquica Dúvidas/ 

Clarificação 

• Opção 1- Os 
Soldados não 
preparam aulas, 
participam e assistem 
à instrução.  
• Opção 2 – Os 
soldados não fazem 
planeamento. 

• O Cmdt de Pelotão não planeia os 
horários. É uma tarefa do Cmdt de 
Companhia. A Situação 10 deverá ser 
avaliada uma vez que os horários de 
instrução não são da responsabilidade 
do órgão de execução, mas da 
entidade de planeamento (direcção de 
instrução). 

• Deve ser deixado 
claro que o 
relacionamento do 
Pelotão é directamente 
com a Companhia e não 
com o Batalhão. É da 
Companhia que deverá 
partir a informação. 

• Situação 
muito pouco 
clara, mal 
formulada, 
carece de uma 
melhor 
definição. 
 

 
 
 
Situação 11 

 

Verifica-se que a média mais baixa (M= 3.08) corresponde ao ponto médio da 

escala (Quadro 4.14). O comportamento das opções 3, 4, 6, 7, 8 e 9 coloca algumas 

reservas, já que apresentam as médias mais elevadas, associadas a uma elevada 

homogeneidade das respostas dadas pelos sujeitos. Este dado, mostra que o conhecimento 

associado a estas opções poderá ser aprendido formalmente, contrariamente ao 

preconizado pelos critérios que estipulam o que é conhecimento tácito.   

 
QUADRO 4.14 - Estatísticas Descritivas - Situação 11 – Motivar os Subordinados – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 3.73 1.02 4 2.00 6 5.00 9 
2 3.78 1.11 3 1.00 2 5.00 12 
3 4.27 .56 4 3.00 2 5.00 12 
4 4.16 .73 4 3.00 7 5.00 13 
5 3.08 .98 3 1.00 2 5.00 3 
6 4.49 .61 5 3.00 2 5.00 20 
7 4.35 .72 5 3.00 5 5.00 18 
8 3.97 .76 4 2.00 2 5.00 8 
9 3.86 .92 4 2.00 4 5.00 9 

 

As referências apontadas ao cenário 11 exigem apenas alterações pontuais nas 

opções 1 e 8, relativamente a termos menos ajustados ao contexto (Tabela 4.14).  

 
TABELA 4.14 – Análise de Conteúdo – Situação 11 - Motivar os Subordinados –Estudo Piloto 

Terminologia 

• Opção 1 – O soldado não planeia/O Oficial não executa o mesmo tipo de tarefas do Soldado! 
• Opção 8 – Substituir conceder “tempo extra por “dispensa”. 
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Situação 12 
 

As médias para as 9 opções da Situação 12 conforme é indicado no Quadro 4.15, 

variam entre 2.14 (opção 8) e 3.95 (opção 4). Os valores de desvio padrão, por sua vez, 

inserem-se no intervalo de .70 (opção 4) e .97 (opção 7). Qualquer um dos parâmetros 

analisados é adequado do ponto de vista psicométrico. No que respeita à amplitude total, 

podemos verificar que atinge em todas as opções o valor máximo (A=4), à excepção da 

opção 4. Verifica-se ainda que a opção 4 que não utiliza todos os pontos da escala de 

avaliação.       

 
QUADRO 4.15 - Estatísticas Descritivas - Situação 12 – Preocupar-se com os Soldados – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 3.27 .96 3 1.00 1 5.00 3 
2 2.68 .88 3 1.00 3 5.00 2 
3 3.16 .90 3 1.00 2 5.00 2 
4 3.95 .70 4 3.00 10 5.00 8 
5 3.84 .96 4 2.00 4 5.00 10 
6 2.97 .93 3 1.00 1 5.00 2 
7 2.70 .97 3 1.00 3 5.00 2 
8 2.14 .86 2 1.00 7 5.00 1 
9 2.89 .81 3 1.00 2 4.00 8 

 

As referências ao cenário 12 (Tabela 4.15) mostram que pelo facto de não existirem 

técnicos de saúde mental nos Quartéis, existindo apenas no Hospital Militar Principal, a 

opção 1 deverá ser retirado e deve ser introduzida a opção alternativa que “propõe que o 

Soldado vá a uma consulta médica da especialidade”. 

 
TABELA 4.15 – Análise de Conteúdo – Situação 12 – Preocupar-se com os Soldados – Estudo Piloto 

Contextualização 

• Opções 1 – Não existem técnicos da saúde mental nos Quartéis, apenas no Hospital Militar Principal 

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

• Propor que o Soldado vá a uma consulta médica da especialidade.  
• Responsabilizar e actuar seguindo a via da cadeia de Comando. Solicitar apoio técnico. 

 
 
 
Situação 13 
 

As médias para as 9 opções da Situação 13, conforme é indicado no Quadro 4.16, 

variam entre 2.86 (opção 3) e 4.24 (opção 1). Os valores de desvio padrão, por sua vez, 

inserem-se no intervalo de .61 (opção 2) e 1.08 (opção 3). O comportamento das opções 1, 
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2, 6 e 9 coloca algumas dúvidas, já que apresentam as médias mais elevadas, associadas a 

uma elevada homogeneidade das respostas dadas pelos sujeitos. Este dado, mostra que o 

conhecimento associado a estas opções poderá ser aprendido formalmente, contrariamente 

ao preconizado pelos critérios que estipulam o que é conhecimento tácito.   

No que respeita à amplitude total da escala, podemos verificar que em todas as 

opções atinge o valor máximo e apenas a opção 3 atinge o valor mínimo. 

 

QUADRO 4.16 - Estatísticas Descritivas - Situação 13 – Gestão do Self –Estudo Piloto  

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 4.24 .80 5 3.00 8 5.00 17 
2 4.11 .61 4 3.00 5 5.00 9 
3 2.86 1.08 2 1.00 3 5.00 3 
4 3.89 .91 3 2.00 1 5.00 12 
5 3.24 .80 3 2.00 5 5.00 3 
6 4.16 .69 4 3.00 6 5.00 12 
7 3.68 .88 4 2.00 3 5.00 7 
8 3.35 .89 3 2.00 6 5.00 4 
9 3.76 .689 4 3.00 14 5.00 5 

 
 

As referências à situação 13 exigem que a nomeação do Comandante de Pelotão 

para o Estado-Maior do Batalhão passe a ser feita para o comando do Batalhão/Grupo 

(Tabela 4.16). Considerou-se adequado incluir a alternativa proposta quanto ao “Ponderar 

sobre os problemas que se apresentam, aconselhar-se junto dos oficiais mais experientes, 

actuar com respeito e bom senso.” 

 
TABELA 4.16 – Análise de Conteúdo – Situação 13 – Gestão do Self – Estudo Piloto 

Contextualização 

• A situação não está ajustada uma vez que o Cmdt Pel nunca será nomeado para o EM do 
Batalhão, eventualmente ficará no comando de um Batalhão. 
 

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

• Ponderar sobre os problemas que se apresentam, aconselhar-se junto dos oficiais mais 
experientes, actuar com respeito e bom senso. 

 
 
Situação 14 
 
 

Apresenta-se no Quadro 4.17 as estatísticas descritivas relativas ao comportamento 

psicométrico das 15 opções da Situação 14. Verificamos que a média mais baixa (M=1.24) 

e a menor dispersão (DP= .43) corresponde à opção 15, sendo aquele que nos apresenta 



PARTE II - CONHECIMENTO TÁCITO E LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL E 
TRANSACCIONAL: PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO 

 

 - 152 - 

mais dúvidas. À excepção da opção 15, qualquer um dos parâmetros analisados é adequado 

do ponto de vista psicométrico. É novamente a opção 15 que apresenta uma amplitude total 

mínima de 1, não utilizando todos os pontos da escala de avaliação.       

 
QUADRO 4.17 - Estatísticas Descritivas - Situação 14 – Gestão do Self – Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Max Freq 
1 3.432 .765 3 2.00 2 5.00 4 
2 2.486 .901 2 1.00 5 4.00 5 
3 3.324 1.028 4 1.00 1 5.00 4 
4 3.162 .833 3 1.00 2 5.00 1 
5 3.054 .911 3 2.00 10 5.00 4 
6 2.027 .763 2 1.00 9 4.00 1 
7 3.270 .990 3 1.00 1 5.00 5 
8 2.621 .758 3 1.00 2 4.00 4 
9 3.702 .811 4 2.00 2 4.00 6 
10 3.027 .798 3 1.00 1 4.00 11 
11 2.945 .743 3 1.00 1 4.00 8 
12 3.216 .786 3 1.00 1 5.00 1 
13 3.864 1.004 4 2.00 6 5.00 1 
14 2.378 .923 2 1.00 4 5.00 12 
15 1.243 .434 1 1.00 28 2.00 9 

 
 

Não é necessário proceder a alterações ao cenário 14 (Tabela 4.17). 
  
 

TABELA 4.17 – Análise de Conteúdo – Situação 14 – Gestão do Self - Estudo Piloto 

Dúvidas/Clarificação 

• Deve ser explicada a importância do Sargento Ajudante (Adjunto do Comando) pois na 
doutrina dos EUA ele é uma figura respeitada e muito influente junto do comandante. 
 

Opções alternativas ou adicionais por forma a lidar com a situação 

• Abordar o Cmdt Companhia. explicar a situação e solicitar-lhe que lhe transmita a opinião que 
ele tem do seu desempenho. pois esse factor é muito importante para si e para melhorar o seu 
desempenho profissional.  
• Continuar a desempenhar as missões atribuídas com a mesma aplicação de sempre. 

 
 

 
Situação 15 
 

As médias para as 12 opções da Situação 15, conforme é indicado no Quadro 4.18, 

variam entre 2.30 (opção 3) e 4.19 (opção 1). Os valores de desvio padrão, por sua vez, 

inserem-se no intervalo de .71 (opção 5) e 1.06 (opção 8). O comportamento da opção 1 e 

5 coloca algumas dúvidas, já que apresentam as médias mais elevadas, associadas a uma 

elevada homogeneidade das respostas dadas pelos sujeitos.  
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No que respeita à amplitude total da escala, podemos verificar que em todas as 

opções atinge o valor máximo, com as opções 1 e 5 com um valor mínimo de 3.  

 

QUADRO 4.18 - Estatísticas Descritivas - Situação 15 – Gestão do Self –Estudo Piloto 

Opção Média DP Moda Mín Freq Máx Freq 
1 4.19 .78 5 3.00 8 5.00 15 
2 3.78 .92 4 2.00 3 5.00 9 
3 2.30 .94 2 1.00 6 5.00 1 
4 3.16 .90 3 1.00 2 5.00 2 
5 4.00 .71 4 3.00 9 5.00 9 
6 3.08 .76 3 2.00 8 5.00 1 
7 3.59 .80 4 2.0 3 5.00 4 
8 2.68 1.06 2 1.00 4 5.00 2 
9 3.70 .812 4 2.00 2 5.00 6 
10 3.22 .79 3 2.00 6 5.00 2 
11 2.57 .87 2 1.0 2 5.00 1 
12 3.57 .73 4 2.00 2 5.00 3 

 
Não foram feitos comentários que exijam alterações ao cenário 15. 
 
 
 

4.4.4. Versão Actual do QCT: CmdtPel  

 
  Tendo por base os resultados quantitativos e qualitativos anteriormente 

apresentados e analisados, introduzidas as alterações ao nível das opções e adaptado cada 

um dos cenários ao contexto dos Comandantes de Pelotão do Exército Português, chega-se 

à Versão actual do QCT: CmdtPel.  

Os dados obtidos com o estudo piloto levam a alterações nos cenários gerais pelo 

que se apresentam para cada uma das 15 situações, o cenário e o contexto envolvente que 

os Comandantes de Pelotão terão que enfrentar. 

A Situação 1 descreve um cenário em que o Comandante de Pelotão dá indicações 

no sentido de se preparar o equipamento necessário para o exercício nocturno que se vai 

realizar nessa noite. Quando este regressa para fazer a revista, constata que os seus 

subordinados não só não prepararam o equipamento como estão a conversar com 

elementos de outros pelotões. São apresentadas 10 opções para lidar com esta situação. O 

contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com os subordinados. 

Na Situação 2 é descrito um cenário em que o Comandante de Pelotão, confrontado 

com a ordem do seu Comandante de Bateria para que as secções preparem posições 

individuais cada vez que param, mesmo nas operações ofensivas, verifica que os seus 
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homens estão sem forças e esgotados, com efeitos negativos na moral. Perante este cenário 

a ordem torna-se um grande problema para si. São apresentadas 8 opções para lidar com a 

situação. O contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com o superior 

hierárquico. 

Na Situação 3 o subalterno verifica que o seu Comandante está sobrecarregado com 

as exigências diárias da gestão da unidade e delega poucas tarefas, porque anteriormente 

supervisionou uma equipa com falta de pessoal, sendo-lhe exigido este comportamento. O 

subalterno está preocupado com as consequências das técnicas de gestão de tempo do seu 

Comandante. São apresentadas 11 opções para lidar com a situação. O contexto envolve 

relação do Comandante de Pelotão com o superior hierárquico. 

A Situação 4 descreve um cenário em que o Comandante Pelotão de carros de 

combate ocupa uma posição de vigia de onde vê a Artilharia bater as posições inimigas. 

Deveria mover-se enquanto a cortina de fumos da Artilharia obscurece a visão do inimigo. 

No entanto, movimenta-se apenas após o fumo se levantar e perde três carros de combate, 

incluindo o seu. O Comandante de Pelotão desiludido consigo próprio, acredita que 

poderia ter feito melhor. São apresentadas 10 opções para lidar com a situação. O contexto 

envolve relação do Comandante de Pelotão com os subordinados. 

Na Situação 5 é descrito um cenário em que o Comandante de Pelotão é 

confrontado no terreno com referências extremamente negativas e duras acerca de si por 

parte do seu condutor, perante o resto do Pelotão. São apresentadas 11 opções para lidar 

com a situação. O contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com os 

subordinados. 

Na Situação 6 é descrito um cenário em que o Comandante de Pelotão é 

confrontado com a decisão do seu Comandante de Bateria, com a qual discorda. Tenta 

defender a sua opinião, tendo inclusivamente o apoio dos outros Comandantes de Pelotão, 

mas o Comandante de bateria está decidido e não muda. São apresentadas 10 opções para 

lidar com a situação. O contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com o 

superior hierárquico. 

A Situação 7 descreve um cenário em que o Comandante de Pelotão assumiu o 

comando de um Pelotão constituído por veteranos de guerra que regressam de um longo 

período de combate. O Comandante de Pelotão não só não participou no combate, como 

também reprovou no Curso de Operações Especiais. A sua preocupação é criar 
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credibilidade perante os seus soldados. São apresentadas 10 opções para lidar com a 

situação. O contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com os subordinados. 

A Situação 8 descreve um cenário de um novo Comandante de Pelotão sob o qual 

recaem muitas expectativas, mas para quem o tempo parece não chegar para o 

cumprimento de todas as tarefas. Por um lado a competitividade por louvores e lugares 

futuros é acentuada entre os outros oficiais igualmente competentes, por outro, a família 

também precisa do seu tempo e atenção, o que lhe causa stress. São apresentadas 11 

opções para lidar com a situação. O contexto envolve relação do Comandante de Pelotão 

com os subordinados. 

Na Situação 9 o Comandante de Pelotão de engenharia atribuiu a missão de lançar 

um campo de minas à esquadra com os soldados mais treinados e com o melhor 

equipamento. O Comandante de Pelotão indica o que pretende, mas a esquadra está 

exausta e os soldados queixam-se bastante. Quando regressa para verificar se a tarefa foi 

cumprida, apercebe-se que o campo de minas não foi lançado de acordo com as indicações 

e que os militares estão sentados a comer. Após confrontar o Comandante de Secção com a 

ocorrência, este diz-lhe perante os seus homens, que não se vai empenhar mais do que 

fizeram e que o que está feito é o melhor que pode ter. São apresentadas 7 opções para 

lidar com a situação. O contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com os 

subordinados. 

Na Situação 10 o Batalhão altera constantemente os horários da companhia o que 

implica alterações constantes nos locais e nos meios de instrução do Pelotão. Estas 

alterações aos horários por vezes confundem os soldados e podem prejudicar a moral das 

tropas. São apresentadas 8 opções para o Comandante de Pelotão lidar com a situação. O 

contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com os subordinados. O contexto 

envolve relação do Comandante de Pelotão com os subordinados. 

Na Situação 11, um Pelotão foi destacado há já 17 meses, para a construção de um 

Campo de Treino, a uma grande distância do Quartel. Dadas as contingências é dito que o 

Pelotão tem que terminar o projecto durante as próximas três semanas, o que implica ter 

que ficar no Campo a trabalhar durante os próximos fins-de-semana e no calor do Verão de 

Beja. São apresentadas 9 opções para o Comandante de Pelotão manter os seus soldados 

motivados. O contexto envolve relação do Comandante de Pelotão com os subordinados. 
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Na Situação 12 o Comandante de Pelotão recebe um novo soldado, que no segundo 

dia refere que se quer suicidar. O soldado é encaminhado para o Centro Médico e para o 

capelão, o que não resolve a situação. O Comandante de Pelotão tem dúvidas acerca das 

habilitações das pessoas nomeadas para o ajudar e está muito preocupado com a situação. 

São apresentadas 10 opções para lidar com a Situação. O contexto envolve relação do 

Comandante de Pelotão com os subordinados. 

A Situação 13 retrata a história de um Tenente recém promovido colocado no 

escalão superior enquanto aguarda a sua nomeação para o comando de um Pelotão. O facto 

de ter que trabalhar com pessoas hierarquicamente superiores leva a algum receio. São 

apresentadas 10 opções de modo a consolidar a posição como Oficial. O contexto envolve 

relação do Comandante de Pelotão com o superior hierárquico. 

A Situação 14 retrata a quebra de comunicação entre o Comandante de Pelotão e o 

seu Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão sobre o desempenho geral ou 

desenvolvimento. O Comandante de Pelotão sabe pouco sobre o que o seu Comandante 

pensa ou espera. O Comandante apenas lhe transmite o que quer e mais nada. São 

apresentadas 15 opções de modo a lidar com a Situação. O contexto envolve relação do 

Comandante de Pelotão com o superior hierárquico. 

A Situação 15 apresenta um Comandante de Pelotão que vê frequentemente os 

outros Comandantes de Pelotão a gritar com os soldados quando estes cometem um erro. 

Faz a mesma coisa quando uma das suas Secções não segue o plano de trabalho – e perde o 

controlo. Considera ter passado dos limites e que não alcançou os resultados desejados. 

Acredita também que gritar com as pessoas é humilhante e errado. São apresentadas 12 

opções de modo a lidar com a Situação. O contexto envolve relação do Comandante de 

Pelotão com os subordinados. 

 
 

 
 

4.5. Indivíduos e Situações: Universos de Observação para o Estudo Principal 

 
Dado o interesse em estudar o desenvolvimento do conhecimento tácito em alunos 

da AM e os estilos de comando dos Aspirantes a Oficiais, a população de alunos da AM e 

os Instruendos dos Aspirantes a Oficiais são a face imediata do estudo. Por necessidade 

metodológica de adaptação de instrumentos e estudo contextualizado às funções do oficial 
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subalterno, é ainda considerado um grupo de Tenentes9 com maior antiguidade a que se 

chamaram de especialistas, indispensáveis para a cotação do QCT: CmdtPel e para a 

realização dos estudos comparativos. A amostra de indivíduos contempla apenas militares.  

Não se definiram critérios de representatividade e de estratificação na selecção dos 

indivíduos, dado o interesse apenas na análise das relações entre variáveis. Atendendo os 

objectivos da investigação, para a formação do grupo de alunos, foi considerada a variável 

critério ano de escolaridade e curso, não sendo considerada a variável critério género, dado 

a população de alunos ser maioritariamente masculina. 

Para efeitos de estudo e posterior tratamento estatístico a amostra de indivíduos é 

subdividida em quatro sub-amostras: sub-amostra 1 (Especialistas – Tenentes, N1= 80); 

sub-amostra 2 (Alunos, N2= 401); sub-amostra 3 (Instruendos, N3= 248) e; sub-amostra 4 

(Instruendos/Provisórios, N4= 1461). A sub-amostra 2 (Alunos) foi subdividida na sub-

sub-amostra 2.1. (Alunos do 1º ano), na sub-sub-amostra 2.2 (Alunos do 2º ano), na sub-

sub-amostra 2.3 (Alunos do 3º ano) e na sub-sub-amostra 2.4 (Alunos do 4º ano). O total 

da amostra é de 2190 indivíduos.  

Apesar da sub-amostra de alunos corresponder quase à totalidade da população de 

alunos da AM, as restantes sub-amostras foram seleccionadas pela técnica de amostragem 

não-probabilística (Pedhazur & Scmelkin, 1991), referidas habitualmente como amostras 

de conveniência. Esta opção acarreta limitações quanto à possibilidade de generalização de 

conclusões para a população. Procurou-se minimizar as limitações desta opção, escolhendo 

amostras independentes para o teste da invariância de resultados. Dada a diversificação de 

sub-sub-amostras, opta-se por apresentar a descrição específica de cada uma delas, 

fazendo-se posteriormente em cada estudo apenas referência à sua designação. 

Para a realização do estudo exploratório das características psicométricas do 

Questionário de Conhecimento Tácito para Comandantes de Pelotão foi seleccionada a 

sub-amostra 1 (Especialistas) e no estudo confirmatório a sub-amostra 2 (Alunos)  

Para a realização do estudo exploratório das características psicométricas do 

Questionário Multifactor de Liderança foi também utilizada a sub-amostra 2 (alunos) e no 

estudo confirmatório a sub-amostra 3 (Militares). Finalmente a sub-amostra 4 

(Instruendos) foi utilizada para o estudo dos estilos de comando dos Aspirantes a Oficiais.  

 

                                                 
9 Do grupo de Oficiais Subalternos, fazem parte os Alferes e os Tenentes, comandantes do Escalão Pelotão. 
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4.5.1. Sub-Amostra 1 (Especialistas – Tenentes - n =  80)  

 
Colaboraram no estudo exploratório das características psicométricas do QCT: 

CmdtPel 85 oficiais do sexo masculino, a frequentar o Curso de Promoção a Capitão no 

Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM). Na resposta às opções registaram-se 

algumas respostas com valores em falta, pelo que se consideram apenas 80 indivíduos no 

estudo exploratório. As aplicações do questionário decorreram em Abril de 2006, em dois 

grupos com uma duração aproximada de 50 minutos. Foi garantida a estandardização dos 

procedimentos de aplicação questionário nas duas turmas.   

Do conjunto total de oficiais, 79 pertencem ao Posto de Tenente e 6 ao de Capitão, 

72 são licenciados pela Academia Militar (AM) e 13 bacharéis pela Escola Superior 

Politécnica (ESP). Os oficiais subalternos encontravam-se no momento a prestar serviço 

em 44 Unidades de Portugal Continental e da Região Autónoma da Madeira, segundo a 

distribuição que se apresenta no Quadro 4.19. 

 
QUADRO 4.19 – Sub-Amostra 1 - Especialistas - Distribuição por Unidade – Estudo Principal 

Unidade n % Unidade n % 

Academia Militar 6 7.1 Escola Prática de Transmissões  4 4.7 

Regimento Lanceiros 2 2 2.4 Companhia Transmissões/BMI 3 3.5 

Grupo Aviação Ligeira Exército 3 3.5 Escola Militar Electromecânica  2 2.4 

Regimento Cavalaria 6 2 2.4 Escola Prática de Engenharia  4 4.7 

Hospital Militar Regional 1 1 1.2 Centro Militar Educação Física e Desportos  1 1.2 

Direcção Apoio Serviço Pessoal 1 1.2 1º Batalhão de Infantaria Aerotransportado  1 1.2 

Escola Prática Administração Militar 6 7.1 Regimento de Infantaria 13 2 2.4 

Escola Prática Serviço Transportes  1 1.2 Bateria Antiaérea da BAI 1 1.2 

Regimento Engenharia 3 - Funchal 1 1.2 Regimento de Artilharia Antiaérea 1 1 1.2 

Regimento Engenharia 1 1 1.2 Grupo Artilharia Campanha BMI 1 1.2 

Grupo Artilharia Campanha 1 1.2 Regimento Cavalaria 4 2 2.4 

Escola Sargentos Exército 1 1.2 Instituto Geográfico do Exército 1 1.2 

Regimento Guarnição 3 1 1.2 Quartel-General RMN 2 2.4 

Escola Prática de Artilharia 2 2.4 Instituto Altos Estudos Militares  1 1.2 

Regimento Artilharia 5 1 1.2 Batalhão Apoio Serviços BMI 2 2.4 

2º Batalhão Infantaria Mecanizado  1 1.2 Instituto Militar Pupilos Exército  2 2.4 

Escola Prática de Infantaria 4 4.7 Unidade Apoio Amadora Sintra 2 2.4 

Escola Tropas Aéreo Transportada  1 1.2 Centro Audiovisuais Exército  3 3.5 

Centro de Instrução Operações Especiais  3 3.5 Companhia Transportes CMSM 1 1.2 

Regimento de Infantaria 1 4 4.7 Batalhão Serviço Transportes  3 3.5 

Escola Prática de Cavalaria 1 1.2 Escola Tropas Pára-quedistas  2 2.4 

Total 85 100.0 
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Do conjunto da amostra, 23.5% (N=20) são da Arma de Infantaria, 11.8% (N=10) 

da Arma de Cavalaria, 15.3% da Arma de Artilharia (N=13), 5.9% (N=5) da Arma de 

Engenharia, 9.4% (N=8) da Arma de Transmissões, 1.2% (N=1) do Serviço de Material, 

16.5% de Administração Militar (N=14), 1.2% de Saúde (N=1), 5.9% de Transportes 

(N=5), 3.5% Técnicos de Pessoal e Secretariado (N=3), 1.2% Técnicos de Manutenção 

Transmissões (N=1) e 4.7% Técnicos Especialistas de Transmissões (N=4) (Quadro 4.20). 

Consideraram-se para efeito de análise três agrupamentos das Armas e Serviços, 

«Combate» para as Armas Combatentes, «Serviços» para o apoio de recursos humanos e 

materiais e «Quadros Técnicos» referente a pessoal técnico especializado. As Armas 

combatentes contabilizam 65.9%, os serviços 18.9% e finalmente o pessoal dos quadros 

Técnicos 15.3% do total da amostra. 

 
QUADRO 4.20 – Sub-Amostra 1 -Especialistas  

Distribuição por Arma e Agrupamento de Armas/Serviços – Estudo Principal 

 

ARMA 

 

Agrupamento Armas/Serviços 

COMBATE SERVIÇOS 
QUADROS 
TÉCNICOS 

 N % N % N % 

Infantaria 20 23.5 - - - - 

Cavalaria 10 11.8 - - - - 

Artilharia 13 15.3 - - - - 

Engenharia 5 5.9 - - - - 

Transmissões 8 9.4 - - - - 

Serviço Material - - 1 1.2 - - 

Serviço Administração Militar - - 14 16.5 - - 

Saúde - - 1 1.2 - - 

Transportes - - - - 5 5.9 

Técnico Pessoal Secretariado - - - - 3 3.5 

Técnico Manutenção Transmissões     1 1.2 

Técnico Especialista Transmissões     4 4.7 

Total 56 65.9 16 18.9 14 15.3 

 

 
O Quadro 4.21 permite a análise discriminada da variação da idade quanto ao curso 

de proveniência, assim como para o conjunto total de participantes. A média de idades para 

o conjunto total foi de 30 anos, variando entre os 26 e os 44 anos.  
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QUADRO 4.21 – Sub-Amostra 1 – Especialistas – Distribuição por Unidade e Idade – Estudo Principal 

IDADES 
AM ESP TOTAL 

N % N % N % 

26 1 1.2 - - 1 1.2 

27 10 11.8   10 11.8 

28 27 31.8 - - 27 31.8 

29 18 21.2 - - 18 21.2 

30 9 10.6 - - 9 10.6 

31 4 4.7 1 1.2 5 5.9 

32 1 1.2 1 1.2 2 2.4 

33 2 2.4 1 1.2 3 3.5 

34 - - 1 1.2 1 1.2 

37 - - 3 3.5 3 3.5 

39 - - 1 1.2 1 1.2 

41 - - 2 2.4 2 2.4 

42 - - 1 1.2 1 1.2 

43 - - 1 1.2 1 1.2 

44 - - 1 1.2 1 1.2 

Total 72 84.7 13 15.3 85 100 

 

Para o conjunto de oficiais com Licenciatura na Academia Militar (AM), o mais 

novo com 26 anos e os dois mais velhos com 33 anos. O conjunto de oficias com 

Bacharelato na Escola Superior Politécnica (ESP) apresentou uma média de idades de 37.8 

anos, o mais novo com 26 anos e o mais velho com 44 anos. 

De modo a caracterizar os participantes quanto às experiências de comando, 

consideraram-se 3 grandes áreas, «Instrução» para aqueles que ministraram instrução e 

treino a um Pelotão, «Operacional» para aqueles que comandaram Pelotões pertencentes ao 

encargo operacional e «Outras», para aqueles que lidaram com pessoas não integradas na 

estrutura orgânica do Pelotão.  

No Quadro 4.22 apresenta-se a distribuição do número de anos de serviço pelas 

diferentes experiências comando. Como se verifica, o número de indivíduos sem qualquer 

experiência de comando operacional é maior dos que ainda não tiveram experiência de 

instrução. Quanto ao comando ligado à instrução, 45,9 % dos indivíduos já teve entre 1 e 2 

anos de experiência. Quanto ao comando operacional 23,5% teve entre 1 e 2 anos de 

experiência. Entre os que não tiveram qualquer contacto com a instrução ou com o 

comando operacional, surgem 27 indivíduos que desempenharam outras funções integradas 

em estruturas diferentes do Pelotão. 
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QUADRO 4.22 - Sub-Amostra 1 – Especialistas 
Distribuição por Funções quanto ao Comando Instrução/Operacional/Outras e Anos de Serviço 

Estudo Principal 

Anos 
Comando Instrução Comando Operacional Outras 

n % n % n % 

0 33 38.8 53 62.4 - - 

1 21 24.7 11 15.3 - - 

2 18 21.2 9 10.6 - - 

3 7 8.2 8 9.4 - - 

4 2 2.4 2 2.4 - - 

5 4 4.7 - - - - 

Total 85 100.0 85 100,0 27 31,8 

   
  

Do total da sub-amostra 46% dos indivíduos teve a oportunidade de representar o 

Exército Português em pelo menos uma missão internacional, num dos 7 cenários 

internacionais. A Bósnia e Timor-Leste são os locais com maior representatividade neste 

grupo de indivíduos.   

 

 

4.5.2. Sub-Amostra 2 (Alunos - n =  401)  

 
A Sub-Amostra 2 foi utilizada para a realização do estudo exploratório das 

características psicométricas do QCT: CmdtPel e com vista ao estudo confirmatório das 

características psicométricas do QML.  

A Sub-Amostra 2 recolhida inicialmente é composta por 408 alunos da AM. Na 

resposta às opções do QML, registaram-se sete valores em falta, pelo que se consideram 

apenas 401 indivíduos com vista ao estudo exploratório das características psicométricas 

do QCT: CmdtPel e confirmatório do QML. A média da idade para o grupo total de 

sujeitos é de 21.47 anos (DP=2.20), com o valor mínimo observado de 18 anos e o máximo 

de 31 anos.  

Para a realização dos estudos comparativos foi necessário dividir a Sub-Amostra 2 

em quatro grupos: sub-sub-amostra 2.1, constituída por 128 (31,9%) cadetes alunos do 1º 

ano; sub-sub-amostra 2.2, constituída por 91 (22,7%) cadetes alunos do 2º ano; sub-sub-

amostra 2.3, constituída por 106 (26,4%) cadetes alunos do 3º ano e; sub-sub-amostra 2.4, 

constituída por 76 (19,0%) cadetes alunos do 4º ano (Quadro 4.23).  
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QUADRO 4.23 – Sub-Amostra 2 –Alunos - Distribuição por Ano Lectivo e Curso – Estudo Principal 

 
Curso 

Posto 
Total 

Cadete 1º Ano Cadete 2º Ano Cadete 3º Ano Cadete 4º Ano 
Infantaria 0 23 33 18 74 (18.5%) 

Cavalaria 0 9 10 7 26 (6.5%) 

Artilharia 0 8 15 12 35 (8.7%) 

Engenharia 27 1 1 7 36 (9.0%) 

Tms 0 2 3 4 9 (2.2%) 

SMat 0 2 4 4 10 (2.5%) 

SAM 15 8 19 4 46 (11.5%) 

GNR INF 0 26 18 13 57 (14.2%) 

GNR CAV 0 5 2 4 11(2.7%) 

GNR SAM 8 4 1 2 15 (3.7%) 

Exército Armas 50 0 0 0 50 (12.5%) 

GNR Armas 27 0 0 0 27 (6.7%) 

Valores em falta 1 3 0 1 5 (1.2%) 

Total 128 91 106 76 401 (100%) 

% Total 31,9% 22,7% 26,4% 19,0% 100,0% 

 

Globalmente, 286 (71,3%) indivíduos frequentam os Cursos do Exército e 110 

(27,4%) os Cursos da GNR. Foram detectados 5 valores (1,3%) em falta na variável Curso. 

Quanto à distribuição geral pelos Cursos do Exército, 74 (18,5%) pertencem ao 

Curso de Infantaria, 26 (6,5%) ao Curso de Cavalaria, 35 (8,7%) ao Curso de Artilharia, 36 

(9,0%) ao Curso de Engenharia, 9 (2,2%) ao Curso de Transmissões, 10 (2,5%) ao Curso 

do Serviço de Material, 46 (11,5%) ao Curso de Administração Militar e por fim 50 

(12,3%) ao Curso de Exército Armas10.  

Quanto à distribuição geral pelos Cursos da GNR, 57 (14,2%) pertencem ao Curso 

de Infantaria, 11 (2,7%) ao Curso de Cavalaria, 15 (3,7%) ao Curso de Administração 

Militar e por fim 27 (6,7%) ao Curso de GNR Armas11.  

 
 

                                                 
10 No 1º ano os alunos com vista aos Cursos do Exército de Infantaria, Cavalaria e Artilharia são agrupados 
no Grupo Exército Armas 
11 No 1º ano os alunos com vista aos Cursos da GNR de Infantaria, Cavalaria e Artilharia são agrupados no 
Grupo GNR Armas 
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4.5.3. Sub-Amostra 3 (Instruendos - n =  248)  

 

A Sub-Amostra 3 utilizada no estudo confirmatório das características 

psicométricas do QML é composta por 248 militares, provenientes da Escola Prática de 

Artilharia. A média da idade para o grupo total de sujeitos é de 22.34 anos (DP=2.21), com 

o valor mínimo observado de 19 anos e o máximo de 31 anos.  

Os 248 militares estão distribuídos por 3 grupos distintos (Quadro 4.24): Curso de 

Formação de Oficiais (CFS, N= 37; 14.9%), Curso de Formação de Sargentos (CFS, N= 

165; 66.5%) e; Pelotão de Aquisição de Objectivos (PAO, N= 46; 18.5%).  

 
QUADRO 4.24 – Sub-amostra 3: Distribuição por Pelotão, Curso e Posto – Estudo Principal 

 CFO CFS PAO  

  
Aspirante 
Graduado 

2º Furriel  
Graduado 

Praças Sargentos Oficiais Total 

Pelotão 1º Pelotão 37 0 - - - 37 

 2º Pelotão - 26 - - - 26 

 3º Pelotão - 34 - - - 34 

 4º Pelotão - 36 - - - 36 

 5º Pelotão - 32 - - - 32 

 6ºpelotão - 37 - - - 37 

 PAO - 0 
27 

10.9% 
10 

4.0% 
9 

3.6% 
46 

Total 37 165 46 248 

% Total 14.9 66.5 18.5 100.0 

 

Os militares do CFO e CFS, terminaram a instrução complementar dos respectivos 

cursos com intenção de ingresso em regime de voluntariado (RV) e contrato (RC). Na sua 

maioria os militares do PAO pertencem ao RC e só uma minoria são do quadro permanente 

(QP). O CFO e o PAO estão distribuídos respectivamente por um Pelotão, já o CFS está 

distribuído por seis pelotões.   

Quanto à distribuição pelo posto, os 37 militares que terminaram o CFO são 

aspirantes graduados (14,9%), os 165 militares que terminaram o CFS são 2º Furriéis 

Graduados (66,5%) e dos restantes 46 militares do PAO, 27 (10,9%) são praças, 10 (4%) 

são sargentos e 9 (3,6%) são oficiais. 
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4.5.4. Sub-Amostra 4 (Instruendos/Provisórios - n = 1461)  

 
 

Para a concretização da avaliação dos estilos de comando dos Aspirantes a Oficiais 

recolheu-se a Sub-amostra 4, com um total de 1461 militares, dos quais 719 (49,2%) são 

do Exército e 742 (50,8%) são da GNR  

Foram avaliados 67 pelotões, 42 (62.7%) do Exército e 25 (37.3%) da GNR. De 

modo a caracterizar a distribuição por Pelotões do Exército e da GNR, os subordinados do 

Exército foram designados de Soldados Instruendos e da GNR de Soldados Provisórios. 

No Exército, o número médio de Soldados Instruendos por Pelotão foi de 17.12, 

registando-se um mínimo de 9 e um máximo de 27. Na GNR, o número médio de Soldados 

Provisórios por Pelotão foi de 29,68, registando-se um mínimo de 27 e um máximo de 34. 

 Relativamente a cada um dos Pelotões, foi solicitada a avaliação dos estilos de 

comando e liderança, num total de 1461 Subordinados. Para o conjunto dos Subordinados 

as idades variam entre os 17 e os 28 anos, situando-se a média das idades nos 22 anos. 

 
 
 
4.6.  Organização e Descrição dos Planos Experimentais e Procedimentos  

 
Opta-se por apresentar em simultâneo a organização e descrição dos planos 

experimentais e os procedimentos adoptados para a adaptação do QCT: CmdtPel e do 

QML5X dado algumas das sub-amostras e momentos de aplicação serem os mesmos. 

No desenvolvimento dos estudos empíricos, o conceito de conhecimento tácito, 

apoia-se na Inteligência Funcional em particular na inteligência prática (Sternberg, 1996, 

1999a, b, 2003b), enquanto que o conceito de liderança transformacional/transaccional, 

apoia-se na Teoria de “Banda Larga”de Liderança” (TBLL) (Bass & Avolio, 1994, 2004).   

É apresentado de forma esquemática (Tabela 4.18) o plano experimental adoptado 

para o estudo do QCT: CmdtPel e do QML (5X) e discutidos os procedimentos adoptados.  

As aplicações com vista à realização do estudo 1, 2 e 3 decorreram entre Abril e 

Julho de 2006. As aplicações com vista ao estudo exploratório da dimensionalidade do 

construto conhecimento tácito (estudo 1) realizaram-se em Maio nas instalações do 

Instituto Superior de Estudo Militares e envolveu 80 oficiais subalternos (Sub-Amostra 1). 

As aplicações com vista ao estudo confirmatório da dimensionalidade do construto 
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conhecimento tácito (estudo 2) e dos estilos de liderança (estudo 3) realizaram-se em Julho 

nas instalações da Academia Militar e envolveram 401 Cadetes alunos (Sub-amostra 2).   

 

TABELA 4.18 – Fases do Plano Experimental 

 
Estudo 1 e 2 

QCT: CmdtPel 
 

Estudo 3 e 4 
QML 

Estudos Diferenciais 

 
Estudo 1 e 2: 
Data: Abril 2006 a Julho 2008 
 
Sub – Amostra 1: N= 80 
• Tendência central e 

variabilidade 
• Análise Factorial 

Exploratória 
 
Sub – Amostra 2: N= 401 
• Análise Factorial 

Confirmatória 

Estudo 3: 
Data: Julho 2006  
Sub – Amostra 2: N= 401 
• Aplicações  
• Análise Factorial Confirmatória 
• Tratamento e 
• Análise de resultados 
 
Estudo 4: 
Data: Julho 2006 
Sub – Amostra 3: N= 248 
• Aplicações  
• Análise Factorial Confirmatória 
• Tratamento e Análise de 

resultados 

 
Data: Julho de 2007 a Outubro de  
2008 
 
Sub – Amostra 1, 2 e 4: N=1461  
 
• Aplicações  
• Tratamento e Análise de resultados 

 

À semelhança do procedimento adoptado no estudo piloto foi explicado 

inicialmente a cada um dos participantes o objectivo geral do projecto e dada uma 

explicação breve sobre o construto conhecimento tácito e sobre os estilos de liderança 

transformacional, transaccional e laissez-faire.  

As aplicações foram efectuadas seguindo sempre as instruções de aplicação (lidas 

em voz alta). Relativamente ao QCT: CmdtPel foi dito que o questionário coloca os 

participantes face a situações típicas pelas quais os Comandantes de Pelotão passam. Após 

cada situação, são apresentadas diversas opções de modo a resolver a problema. Pede-se a 

avaliação da adequabilidade de cada opção listada, de acordo com uma escala de Likert de 

5 pontos: de 1 (Muito Mau) a 5 (Muito Bom). O registo das respostas foi realizado numa 

folha de respostas adicional. Não foi atribuído tempo limite para a realização da prova. A 

aplicação demorou entre 35 a 45 minutos. 

A Sub-Amostra 2 após responder ao QCT: CmdtPel (com vista à realização do 

estudo 1 e 2) realizou um intervalo de 15 minutos e respondeu ao QML (com vista à 

realização do estudo 3). Relativamente ao QML foi dito que o questionário coloca os 

participantes face a afirmações para descrever o comportamento habitual do seu 

Comandante de Companhia. Pede-se a avaliação da frequência com que cada afirmação se 
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enquadra no comportamento habitual do seu Comandante, de acordo com uma escala de 

Likert de 5 pontos: de 1 (Nunca) a 5 (Quase sempre ou sempre). O registo das respostas foi 

realizado numa folha de respostas adicional. Não foi atribuído tempo limite para a 

realização da prova, decorrendo esta entre 20 a 25 minutos. 

As aplicações com vista à realização do estudo 4 (estudo confirmatório com 

amostra independente) decorreram em Julho de 2006, nas instalações da Escola Prática de 

Artilharia (Sub-Amostra 3). À semelhança dos procedimentos adoptados anteriormente foi 

explicado inicialmente a cada um dos participantes o objectivo geral do projecto e dada 

uma explicação breve sobre o que são estilos de liderança.  

A realização dos estudos diferenciais decorreu entre Outubro de 2007 e Outubro de 

2008. Os estudos diferenciais foram realizados com as Sub-Amostras 1, 2 e 3. Os 

resultados obtidos com a Sub-Amostra 1 com o QCT: CmdtPel foram utilizados como 

valores médios do grupo de especialistas para cotar os resultados da Sub-amostra 2 

(desvios à média dos especialistas). Dado que a cada uma das Situações do QCT: Cmdt Pel 

é constituído por um número diferente de opções, a soma dos desvios conduz a valores que 

não são comparáveis, correspondendo valores mais elevados a um menor conhecimento 

tácito. De modo a assegurar a comparabilidade e uma leitura mais compreensível dos 

resultados no Capítulo VII, os valores do conhecimento tácito (soma dos desvios) são 

invertidos e transformados através do procedimento Visual Binning (disponibilizado pelo 

SPSS), numa escala de 1 a 5 pontos (1 corresponde a baixos valores, 3 a valores médios e 5 

a elevados valores de conhecimento tácito). Realizou-se um estudo longitudinal com a 

Sub-sub-amostra 2.4. Após um ano da resposta ao QCT: CmdtPel, responderam uma 

segunda vez após a realização da 1ª experiência de comando, já como aspirantes (Maio a 

Setembro de 2007). Dos 76 alunos do 4º ano (Sub-sub-amostra 2.4) foi apenas possível 

obter a resposta de 64 alunos. Neste mesmo período, de forma análoga, foi pedido aos 

subordinados a quem os aspirantes deram instrução que pontuassem os seus estilos de 

comando e liderança (sub-amostra 4, N=1461, hetero-avaliação).  
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4.7. Considerações sobre as Técnicas de Análise e Tratamento de Dados Usadas 
 

As considerações sobre as técnicas de análise dos dados utilizadas compreendem 

aspectos relacionados com a tradução e adaptação dos instrumentos, a sua aplicação e 

procedimentos estatísticos propriamente ditos. 

O processo de adaptação de instrumentos para uma cultura e para uma língua 

inicia-se com um plano minucioso de tradução das opções da língua original para a língua 

local (Hambleton, 1993, 1994; Hambleton & Kanjee, 1995; Van de Vijver & Hambleton, 

1996). Foram seguidas as orientações internacionais relativas à tradução e adaptação de 

técnicas diferenciais (International Test Commission, 2000; Van de Vijver & Hambleton, 

1996). De forma esquemática, o processo de tradução adoptado decompôs-se nos seguintes 

passos: 1) Tradução das opções seguindo o sentido da frase da língua americana de modo a 

obter frases simples; 2) Retroversão, conversão da tradução para a língua original; 3) 

Comprovação da equivalência linguística entre as duas versões obtidas; e modo a 

confirmar o sentido da frase; 4) extracção de conclusões sobre a equivalência, detectando 

falhas e melhorias a introduzir. Este foi o procedimento inicial seguido para se chegar à 

primeira versão de cada um dos instrumentos e ser utilizada no estudo piloto.    

Concluída esta etapa, seguiu-se o processo de administração e aplicação dos 

instrumentos, respeitando o processo de estandardização de procedimentos. 

 Quanto aos procedimentos estatísticos utilizados para o tratamento, análise e 

interpretação dos dados obtidos com base nos estudos empíricos, recorreu-se à estatística 

descritiva e a modelos e procedimentos de estatística inferencial (análises factoriais 

confirmatórias). O software utilizado para a estatística descritiva, foi o SPSS12 versão 15.0 

(Maroco, 2003; Pestana & Gageiro, 2003) e para a estatística inferencial o AMOS13.  

Para o estudo metrológico dos instrumentos, seguiram-se os procedimentos de 

tratamento de dados aceites e enquadrados na Teoria Clássica dos Testes (Anastasi & 

Urbina, 1997; Cronbach, 1970; Kline, 1993/2000; Nunnally, 1978; Nunnally & Bernstein, 

1994). Como ponto de partida, realizou-se uma adequada análise de itens, maximizando a 

fidelidade e validade das inferências feitas com base nos resultados globais das medidas. A 

análise de itens obtida no estudo piloto do Questionário de Conhecimento Tácito para 

Comandantes de Pelotão (QCT: CmdtPel), consistiu numa primeira fase, no estudo das 

                                                 
12 Statistical Package for the Social Sciences. 
13 Strutural Equation Modeling. 
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distribuições de resultados com base nas medidas de tendência central, de dispersão e de 

simetria e achatamento, tanto para a escala total, como para cada uma das 15 questões. A 

análise da média e do desvio padrão permitiu analisar o índice de dificuldade e de 

variabilidade dos itens (Meir & Gati, 1981). Numa fase posterior, avaliaram-se as relações 

estabelecidas entre os itens pelo cálculo da matriz de intercorrelações com base no 

coeficiente de correlação de Pearson. A fidelidade ou precisão das escalas, reflexo da 

consistência interna das respostas dos sujeitos aos itens, foi avaliada com base no 

coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951).  

Para a análise da estrutura interna (factorial) das escalas, procurando-se explorar as 

relações entre itens e a validade destes reflectirem um determinado construto, seguiu-se a 

metodologia da análise factorial em componentes principais. Com este tipo de metodologia 

estatística, claramente assente na análise factorial exploratória (AFE) (Jöreskog, 1978), 

procurou-se a redução da dimensionalidade do problema, procurando que um menor 

número de variáveis derivadas descreva uma maior variabilidade dos resultados. Esta foi a 

opção adoptada para a redução e estudo inicial das relações entre itens do QCT: CmdtPel. 

Para testar a validade de uma hipótese de partida relativa a um modelo de medida, ou seja, 

testar a plausibilidade de um modelo teórico relativo à organização (estrutura) de um 

construto, optou-se por uma metodologia de análise factorial confirmatória (AFC). Esta foi 

a opção adoptada, para o estudo da estrutura ou dimensionalidade do construto 

conhecimento tácito. Procurou-se a partir de um modelo derivado da teoria psicológica, 

testar as relações hipotetizadas entre as variáveis e o seu ajustamento à estrutura interna dos 

dados. Os métodos de AFC constituem um sub-modelo dos modelos de equações estruturais 

(MEE) (Bentler, 1980; Brown, 2006; Byrne, 1989, 1994; Cole, 1987; Kline, 2005). Para o 

estudo do construto liderança transformacional e porque tem por base inúmeros estudos 

internacionais, a opção seguida foi partir da AFC para formular hipóteses específicas com 

base no modelo teórico de Bass (1985), detalhando o número de factores a ser extraídos e as 

variáveis que correlacionam com cada factor previamente à realização da análise.   

Como grande vantagem da metodologia das equações estruturais destaca-se o 

recurso às medidas de ajustamento, designadas por índices de ajustamento (fit index) entre 

o modelo teórico a as correlações obtidas na amostra. Estas medidas permitem verificar a 

adequação ou o ajustamento (fit) do modelo, comparando a estrutura de dados obtida a 

partir do modelo com a estrutura de dados observada (Brown, 2006; Kline, 2005). Numa 
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perspectiva de validação das medidas (Messick, 1980, 2000), ao testar um modelo que seja 

compatível com os dados, a concepção teórica sai fortalecida pela observação empírica e a 

medição do construto é legitimada pelo modelo teórico. Para a sistematização dos diversos 

índices de ajustamento disponíveis, seguimos a proposta de Hair, Anderson, Tatham, & 

Black (2000), em índices de ajustamento absoluto, índices incrementais e índices de 

parcimónia. Entre os índices de ajustamento absoluto mais tradicionais destaca-se o teste 

do qui-quadrado (χ2) para aceder ao acordo entre os dados amostrais e a população 

implícita. No SEM, a utilização desta estatística é um assunto de muita discussão. Existem 

preocupações justificáveis sobre a utilização do qui-quadrado porque a sua probabilidade é 

muito sensível ao tamanho da amostra (Anderson & Gerbin, 1988). Em grandes amostras o 

teste do qui-quadrado tende quase sempre para a rejeição do modelo, enquanto que em 

amostras pequenas o modelo apresenta dificuldades em ser rejeitado.  

Utilizam-se assim, outros índices de ajustamento absolutos, o GFI (Goodness of Fit 

Índex, Joreskog & Sorbom, 1998) e o RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation, Steiger, 1990). O GFI mede a diferença entre as covariâncias amostrais e 

as covariâncias implícitas e transpõe esta diferença de forma a que o GFI seja igual a zero 

(0) no caso de um modelo desajustado e apresenta um valor máximo de um (1) se existir 

um perfeito ajustamento entre as covariâncias amostrais e as implícitas. Browne (1985) 

desenvolveram um teste para a hipótese de RMSEA ≤ .05, como a probabilidade de que o 

modelo “está quase correcto” (aproximadamente). Este valor é interpretado como a hipótese 

nula padrão, pelo que o valor de probabilidade abaixo do critério conduz à rejeição da 

hipótese nula. Para Hair et al. (2000) valores inferiores a .08 são considerados aceitáveis. 

Os índices de ajustamento incrementais comparativos comparam o modelo 

proposto com outro modelo. São exemplos destes índices o NFI (Normed Fit Índex, 

Bentler & Bonnett, 1980), critério de escolha utilizado por diversos anos e revisto por 

Bentler, tomando em consideração o tamanho da amostra pelo CFI (Comparative Fit 

Índex, Bentler, 1990) e o TLI (Tucker-Lewis Índex, Bollen, 1989b)). Finalmente os índices 

de parcimónia permitem determinar a percentagem de ajustamento alcançada por cada 

coeficiente estimado. É exemplo deste índice o AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), 

que traduz uma correcção ao GFI incluindo os graus de liberdade do modelo. Consideram-

se como valores aceitáveis para o GFI, CFI, TLI e AGFI, valores iguais ou superiores a .90 

(Hu & Bentler, 1999).  


